
หลกัสูตร    ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ              รหสัในการสมคัร  
 

สาขาวชิา   ศาสนากบัการพฒันา  (ภาคปกต)ิ      คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 

ภาควชิา     มนุษยศาสตร  
             
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน   10   คน 
 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรี สาขาวชิาสงัคมศาสตร มนุษยศาสตร ศกึษาศาสตร ศลิปศาสตร  

หรือสาขาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา  2.50 หรือมีประสบการณการทาํงานทีเ่กีย่วของกบังานดานศาสนา 

หรือเกีย่วของกบังานพฒันามาอยางนอย 2 ปี 

3. หลกัสตูรจดัการเรียนการสอนในวนัราชการ 

4. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่

รบัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED       ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)   ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรือ 

-     MU GRAD TEST (COMPUTER BASED)      ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร 

  

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

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

5. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 

 

วชิาทีส่อบ 

 

 

เวลาสอบ 

(ภาคเชา) 

 

1. วชิาประวตัหิลกัคาํสอนและคมัภรีทางศาสนา  

2. วชิาทฤษฎกีารพฒันา 

   
 

9.00 – 11.00  น. 

สถานทีส่อบ 

ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th 
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โครงสรางหลกัสูตร  

           หนวยกติ  

หมวดวชิาบงัคบั               18   

หมวดวชิาเลือกไมนอยกวา              6   

วทิยานิพนธ               12 

 

           หนวยกติ  

หมวดวชิาบงัคบั 

SHRD 511 ประวตั ิหลกัคาํสอน และคมัภีรทางศาสนา      3 (3-0-6) 

SHRD 512 การจดัการองคการทางศาสนา       3 (3-0-6) 

SHRD 513 แนวทางสูการศกึษาศาสนา        3 (3-0-6) 

SHRD 514 วทิยาระเบียบวธิวีจิยัสาํหรบัการศกึษาศาสนากบัการพฒันา                   3 (3-0-6) 

SHRD 515 ทฤษฎกีารพฒันา                                  3 (3-0-6) 

SHRD 516 สมัมนาศาสนากบัการพฒันา                    3 (3-0-6) 

 

หมวดวชิาเลือก  

SHRD 521 ศาสนากบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย       3 (3-0-6) 

SHRD 522 ศาสนากบัการพฒันาสขุภาวะ       3 (3-0-6) 

SHRD 523   สานเสวนาระหวางศาสนา        3 (3-0-6) 

SHRD 524 การวจิยัสวนบุคคล        3 (3-0-6) 

  

วทิยานิพนธ 

SHRD 698 วทิยานิพนธ        12 (0-36-0) 

 

* ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

เนนองคความรูศาสนากบัการพฒันา และบรูณาการความรูดานศาสนาเขากบัความรูในศาสตรสาขาวชิาสงัคมวทิยา  

มานุษยวทิยา จติวทิยา ปรชัญา ภาษาศาสตร และศาสตรสาขาวชิาตางๆ เพือ่ใหบณัฑติทีส่าํเร็จการศกึษามีความสามารถในการ  

บูรณาการความรูและเพือ่การพฒันาสถาบนัและองคกรใหมคีวามตระหนกัทางดานคณุธรรม จรยิธรรม สามารถอยูรวมกนัได 

อยางสนัตสิขุ 

 

การสมคัร 

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

 

 

 



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

 

หลกัฐานการสมคัร 

ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตางๆ  

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. นกัวชิาการมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศกึษา 

2. นกัวชิาการศาสนาและนกัพฒันาดานศาสนาในหนวยงานราชการและองคกรเอกชน 

3. ผูเชีย่วชาญดานศาสนาและการบรหิารจดัการสถาบนัและองคกรศาสนา 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

      1.  อาจารยวุฒนินัท  กนัทะเตยีน   (E-mail : wutthinant.kan@mahidol.ac.th)                 

      2.  อาจารยประทปี  ฉตัรสภุางค   (E-mail : pratheep.cha@mahidol.ac.th) 

 อาคาร  2  ชัน้  3  ภาควชิามนุษยศาสตร 

 คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล ศาลายา 

 โทรศพัท  0 2441 9326   โทรสาร 0 2441 9326 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

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

 อาคาร  2  ชัน้  3  ภาควชิามนุษยศาสตร 

 คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล ศาลายา 

 โทรศพัท  0 2441 9326   โทรสาร 0 2441 9326 

 

หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอยีดขอมลูการศกึษาตอเพิม่เตมิไดที ่www.grad.mahidol.ac.th 

 


