
หลกัสูตร    ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ              รหสัในการสมคัร  

สาขาวชิา   ศาสนากบัการพฒันา  (ภาคปกต)ิ      คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

ภาควชิา     มนุษยศาสตร                                จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน  10  คน 

 
 
 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาหลกัสตูรปรญิญาโท ดานสงัคมศาสตร มนุษยศาสตร ศกึษาศาสตร หรือสาขาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ   

      จากสถาบนัการศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา  3.50  

3. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่
รบัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS     ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป  หรือ 

- TOEFL INTERNET BASE     ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป   หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)     ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป 

 ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th หรือ 

สอบถามขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  โทร  0-2441-4125  ตอ  221-222 

4. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 
 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาสอบ 
(คาบเชา) 

 
 
1. วชิาการวจิยัทางศาสนากบัการพฒันา 
 

 
9.00 – 12.00น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
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โครงสรางหลกัสูตร  
 
     หนวยกติ 
 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน                                                                                                                   ไมนบัหนวยกติ 
 
หมวดวชิาแกน                6   
 
หมวดวชิาบงัคบั                                                                                                                                    9 
 
หมวดวชิาเลือกไมนอยกวา              2   
  
วทิยานิพนธ               36 
 
รวม                                                                                                                                                  53 
 

 
     หนวยกติ 
 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน 
 
สมศน 601 ทฤษฎกีารพฒันาและการจดัการ                                                                                        2(2-0-4) 
 
สมศน 602 คมัภีรและหลกัคาํสอนในศาสนา                                                                                        2 (2-0-4) 
 
สมศน 603 ภาษาองักฤษสาํหรบัการศกึษาศาสนากบัการพฒันา                                                              2 (2-0-4) 
 
หมวดวชิาแกน  
 
สมศน 611 การบูรณาการศาสตรกบัศาสนาเพือ่การพฒันา                                                                    2 (2-0-4) 
 
สมศน 612 วธิีการศกึษาศาสนากบัการพฒันา                                                                                     2 (2-0-4) 
 
สมศน 613 ระเบียบวธิีและเทคนิคการวจิยัข ัน้สงู                                                                                  2 (2-0-4) 

 
หมวดวชิาบงัคบั  
 
วชิาเอกการพฒันาชุมชนและองคการทางศาสนา 
 
สมศน 614 เทคนิควธิีการวเิคราะหเพือ่การพฒันาองคการทางศาสนา                                                        3 (3-0-6) 
 
สมศน 615 การวเิคราะหและวจิยัเพือ่พฒันาชุมชนทางศาสนา                                                                  3 (3-0-6) 
 
สมศน 616 สมัมนาการพฒันาองคการและชุมชนทางศาสนา                                                                    3 (3-0-6) 
 
วชิาเอกศาสนาเพือ่การพฒันา 
 
สมศน 617 ศาสตรการตคีวามหลกัคาํสอนทางศาสนาเพือ่การพฒันา                                                         3 (3-0-6) 
   
สมศน 618 สมัมนาศาสนาเพือ่สงัคม                                                                                                    3 (3-0-6) 
 
สมศน 619 สมัมนาประเดน็ปญัหาทางศาสนากบัการพฒันา                                                                     3 (3-0-6) 
 
หมวดวชิาเลือก  
 
สมศน 621 สมัมนาศาสนากบัการพฒันาการเมืองการปกครอง                                                                 2 (2-0-4) 
 
สมศน 622 สมัมนาศาสนากบัการพฒันาจรยิธรรม                                                                                 2 (2-0-4) 
  
สมศน 623 สมัมนาศาสนากบัการพฒันาการศกึษา                                                                                 2 (2-0-4) 
 
 

 



     
                                                                                                                                                     หนวยกติ  

 
สมศน 624 สมัมนาศาสนากบัสนัตภิาพ                                                                                                 2 (2-0-4)  
 
สมศน 625 สมัมนาศาสนากบัเศรษฐกจิ                                                                                                 2 (2-0-4) 
 
วทิยานิพนธ  
 
สมศน 699 วทิยานิพนธ                                                                                                                36 (0-108-0) 
 
* ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ ทีต่องการแจงใหผูสมคัรทราบ 

วธิีการคดัเลือก 

การคดัเลือกเบื้องตนพจิารณาจาก 3 องคประกอบ  ดงัน้ี 

 

(ก) การสอบขอเขยีน  กาํหนดวชิาสอบ ดงัน้ี 

 -  วชิาการวจิยัทางศาสนากบัการพฒันา 

 (ข) บทความวชิาการ 

ผูสมคัรตองสงบทความวชิาการ จาํนวน 5 ชุด  ภายในวนัสอบขอเขยีน หรือ สงตามทีอ่ยูน้ี  
 

          ประธานหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  สาขาศาสนากบัการพฒันา  
          ภาควชิามนุษยศาสตร คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล 
          พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 
 
บทความวชิาการตองไมซํ้ากบัวทิยานิพนธระดบัปรญิญาโท ลกัษณะของบทความวชิาการมีดงัน้ี 

1. นิยาม 
บทความวชิาการ คือ งานเขียนทางวชิาการซึ่งมีการกาํหนดประเด็นทีต่องการอธบิายหรือวเิคราะหอยางชดัเจน มีการ
อธบิายหรือวเิคราะหตามหลกัวชิาการ อาจเป็นการประมวลความรูจากแหลงตางๆ โดยผูเขียนวเิคราะหอยางเป็นระบบ
และแสดงทศันะทางวชิาการของตนเองไวอยางชดัเจน 

2. หวัขอมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตอไปน้ี 
 การประยุกตใชความรูทางการบรหิารจดัการเพือ่พฒันาองคกร สถาบนั หรือชุมชนทางศาสนา 
 การศกึษาในระดบัแนวคดิ ทฤษฎีหรือปฏบิตัเิกีย่วกบับทบาทของศาสนาในการแกปญัหาและการพฒันาดานตางๆ 

ในระดบับุคคล องคกร สถาบนั ชุมชน สงัคม ประเทศชาต ิหรือมนุษยชาต ิ
3. ขนาดและการพมิพบทความวชิาการ 

 ความยาวไมเกนิ 12 หนากระดาษ A4 (รวมเอกสารอางองิ) 
 พมิพดวยตวัอกัษร cordial new ขนาด 16 
 ระยะขอบกระดาษ (บนลางและซายขวา) 1 น้ิว 
 หนาปกประกอบดวย (ก) ชื่อบทความวิชาการ (ข) ชื่อนามสกุล (ค) ขอความ “สําหรบัการสมคัรเขาศึกษาตอใน

ระดบับณัฑติวทิยาลยัรอบที ่(ระบุ) หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาศาสนากบัการพฒันา” 
4. เอกสารแนบบทความวชิาการ 

 ผูสมคัรตองแนบสําเนาปกในและบทคดัยอวิทยานิพนธระดบัปริญญาโทของตนเองมาดวย (แนบทายบทความ
วชิาการ) 

 

 

 

 

 

 



หากบทความวชิาการไมเป็นไปตามทีร่ะบุขางตน หลกัสูตรฯ ขอสงวนสทิธิก์ารพจิารณานําบทความวชิาการ
เขาตรวจสอบเพือ่คดัเลือกผูมีสทิธเิขาสอบสมัภาษณ 

เกณฑการพจิารณาเบื้องตน: (ก) หวัขอบทความตรงกบัแนวทางของหลกัสูตร (ข) เน้ือหามีความถูกตองตามขอเท็จจรงิ
และหลกัวิชาการ (ค) มีการใชเหตุผลและภาษาที่ถูกตอง (ง) มีการอธิบายและวิเคราะหที่ชดัเจนเป็นระบบ รวมถึงมีการแสดง
ทศันะทางวิชาการของตนเองไวอยางชดัเจน (จ) มีการอางองิแทรกในเน้ือเรื่องตามระบบ APA อยางครบถวนและเขียนตาม
รูปแบบทีถ่กูตอง (ฉ) มีรายการอางองิทีเ่ขยีนตามตามระบบ APA ทีถ่กูตอง  

การเขยีนบทความวชิาการตองเป็นไปตามหลกัจรยิธรรมการวจิยั เชน ไมเป็นการลอกความคดิ ถอยคาํ หรือผลงานของ
ผูอืน่หรือของตนเองในอดตี (plagiarism) หากพบวามีการละเมดิหลกัจรยิธรรมดงักลาว คณะกรรมการจะไมพจิารณา 
 
 
(ค) หลกัฐานการสมคัรเพิม่เตมิ 
 หนงัสอืรบัรองวามีคณุสมบตัเิหมาะสมสาํหรบัการศกึษาตอในระดบัปรญิญาเอก 2 ฉบบั 

1.    หนงัสอืรบัรองจากอาจารยทีป่รกึษา ทีม่ีวุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอกหรือรองศาสตราจารย 1 ฉบบั 
2. หนงัสอืรบัรองประสบการณการทาํงานทีเ่กีย่วของกบัศาสนาและ/หรือการพฒันาจากผูบงัคบับญัชาของหนวยงาน 
       1 ฉบบั 
3. ในกรณีทีไ่มสงักดัหนวยงานใหเป็นหนงัสอืรบัรองจากอาจารยทีป่รกึษาจาํนวน 2 ฉบบั 

 
ผูสมคัรตองใชแบบฟอรมหนงัสอืรบัรองของหลกัสตูรฯ โดยใหผูออกหนงัสอืรบัรองเป็นผูสงกลบั

มายงัหลกัสูตรฯ ทางไปรษณียดวยตนเอง  (ตามแบบฟอรมแนบทาย) 
 

 

การสมคัร 

รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        

 

หลกัฐานการสมคัร 
ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ  

ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  
 
- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    

จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 
1. นกัวจิยั 

2. นกัวชิาการ 

3. ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถิน่ 

4. นกับรหิาร 

5. นกัพฒันา 

 



หากมีขอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129,  
                                            E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

      1.  รศ.ดร.ปกรณ  สงิหสรุยิา     (E-mail : pagorn.sin@mahidol.ac.th)     

           หองภาควชิามนุษยศาสตร    อาคาร   2  ชัน้ 3 

           ภาควชิามนุษยศาสตร          คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล  ศาลายา 

โทรศพัท  02 441 9326     โทรสาร    02 441 9326           

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

      1.  นางอรวรรณ  เอกเอือ้มณี    (E-mail : orawan.eku@mahidol.ac.th)     

           หองภาควชิามนุษยศาสตร    อาคาร   2  ชัน้ 3 

           ภาควชิามนุษยศาสตร          คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล  ศาลายา 

           โทรศพัท  02 441 9326     โทรสาร    02 441 9326   

 

 
หมายเหต ุ 1. รายวชิาทีน่กัศกึษาตองศกึษาเป็น Prerequisite  หรือ รายวชิาทีเ่ป็นการปรบัพืน้ฐานความรูของนกัศกึษาใน 
        หลกัสตูรซึง่เป็นรายวชิาทเีปิดสอนโดยหลกัสตูรในชวงเวลาปกตขิองการเปิดภาคเรียน  คอื 
         -  สมศน 601 ทฤษฎกีารพฒันาและการจดัการ                                จาํนวน    2       หนวยกติ 
         -  สมศน 602 คมัภีรและหลกัคาํสอนในศาสนา                                จาํนวน    2       หนวยกติ                                         
                     -  สมศน  603 ภาษาองักฤษสาํหรบัการศกึษาศาสนากบัการพฒันา     จาํนวน    2       หนวยกติ                                        
 
 2.  ดรูายละเอยีดขอมูลการศกึษาตอเพิม่เตมิไดที ่www.grad.mahidol.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือรับรอง 
การสมัครเข้าศึกษาต่อหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาศาสนากบัการพฒันา มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

ข้อมูลผู้ให้การรับรอง 
๑) ช่ือ-นามสกลุ   
๒) ตําแหน่ง   
๓) สงักดั    
๔) ทา่นให้การรับรองแก่ (ช่ือ-นามสกลุ) 
๕) ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับการรับรอง  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ผูบ้งัคบับญัชา 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................ 

 

ทศันะของท่านเกีย่วกบัความพร้อมของผู้รับการรับรองในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
๑. ด้านความพร้อมด้านทกัษะและความรู้ทางวชิาการ 
 
 
 
 
 

๒. ด้านความรับผดิชอบและความมุ่งมั่นบากบัน่ 
 
 
 
 
 
 

๓. ด้านบุคลกิภาพและมนุษย์สัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
                                         

                                                                                     
          (ลงช่ือ) 

                                                                                                (……………………………….) 
                                                                                  ผู้รับรอง 
 



หมายเหตุการส่งเอกสาร 

-     หนงัสือรับรองท่านสามารถเขียนเพิม่ในกระดาษต่างหากไดห้ากเน้ือท่ีไม่พอ 
 หลกัสตูรฯ จะเก็บข้อมลูท่ีทา่นกรุณาให้ไว้เป็นความลบั 
 เม่ือท่านกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาสง่กลบัทางไปรษณีย์มายงัท่ีอยูต่อ่ไปนีภ้ายใน 

๒  สปัดาห์หลงัจากปิดการรับสมคัรแล้ว 
 

ประธานหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาศาสนากบัการพฒันา  
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
พทุธมณฑลสาย ๔ ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 


