
หลกัสูตร   ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ              รหสัในการสมคัร  
 
สาขาวชิา   จรยิศาสตรศกึษาเพือ่การพฒันาองคการ   (ภาคพเิศษ) 
 
คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 
ภาควชิา    มนุษยศาสตร            จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน  5   คน 
 
 
 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 

1. สาํเร็จการศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรี  สาขาวชิาสงัคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ศลิปศาสตร  ศกึษาศาสตร  หรือสาขาอืน่ๆ  

ทีเ่กีย่วของ  จากสถาบนัทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา  2.50  

3. กรณีแตมคะแนนเฉลีย่สะสมตํ่ากวากาํหนดตองผานการพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

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. วชิามนุษยศาสตร 
 

   
9.00 – 10.00 น. 

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

                                                                                                                                                   หนวยกติ 
 
หมวดวชิาบงัคบั                 18   
  
หมวดวชิาเลือก                   6   
  
วทิยานิพนธ                  12 
 

 
 

                                                                                                                                                   หนวยกติ 
 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
SHHU 529 จรยิศาสตรศกึษา                                                                3(3-0-6)  
 
SHHU 683 จรยิศาสตรเพือ่การพฒันาองคการ                                 3(3-0-6)  
  
SHHU 684 จรยิธรรมและพฤตกิรรมมนุษยในองคการ                                                                         3(3-0-6)  
 
SHHU 685 จรยิศาสตรและภาษาเพือ่การสือ่สารองคการ                                                              3(3-0-6)  
 
SHHU 686 สมัมนาประเดน็ทางจรยิศาสตรและการพฒันาองคการ                                                        3(3-0-6)  
 
SHHU 687 การวจิยัทางดานจรยิศาสตรศกึษาเพือ่การพฒันาองคการ                                                     3(3-0-6)  
 
 
หมวดวชิาเลือก   
หมวด ก.พฤตกิรรมทางจรยิธรรมมนุษย 
 
SHHU 536 จรยิธรรมและวฒันธรรมพืน้บาน        2(2-0-4) 
  
SHHU 537 จรยิธรรมและชีวติชาวเมือง        2(2-0-4) 
 
SHHU 591 ความคดิทางจรยิศาสตรในสงัคมไทย                                                                                2(2-0-4) 
 
หมวด ข.จรยิศาสตรวชิาชีพ         
 
SHHU 565 จรยิธรรมวชิาชีพ         2(2-0-4) 
 
SHHU 566 จรยิธรรมธุรกจิ         2(2-0-4) 
  
SHHU 567 จรยิศาสตรและกฎหมาย         2(2-0-4)  
 
หมวด ค.จรยิศาสตรประยุกต        
 
SHHU 538 จรยิศาสตรชีวภาพ         2(2-0-4) 
 
SHHU 548 จรยิธรรมกบัเทคโนโลยี         2(2-0-4) 
 
SHHU 549 จรยิศาสตรสิง่แวดลอม         2(2-0-4)  
 
SHHU 587 จรยิศาสตรการแพทย          2(2-0-4)  
 
 

 



 

 
 

งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน  

1.  จรยิศาสตรสขุภาพ                    

2.  พฤตกิรรมทางจรยิธรรมของคนไทย    

3.  จรยิธรรมในวชิาชีพ 

4.  จรยิธรรมในวรรณกรรม 

 

จุดเดนของหลกัสูตร  

      -  เป็นหลกัสตูร  “จรยิศาสตรศกึษา”  แหงเดยีวในประเทศไทย และเป็นหลกัสตูรทีม่ีการบรูณาการศาสตรสาขาปรชัญา            

จรยิศาสตร เขากบัศาสตรอืน่ๆ  เชน สงัคมวทิยา  มานุษยวทิยา  จติวทิยา รวมท ัง้สาขาอืน่ ๆ ทีส่าํคญั เพือ่แกไขปญัหาของ 

สงัคมไทย  

      -  หลกัสตูรไดปรบัปรงุโดยเพิม่วชิาทีส่อดคลองกบัความตองการใหมทีเ่กดิขึน้ในสงัคมโลก  และสงัคมวชิาการของไทย   

เชน จรยิธรรมการวจิยัตางๆ  ซึง่มีความสาํคญัตอคณุภาพวชิาการ  และสทิธมินุษยชน 

      -  หลกัสตูรจรยิศาสตรศกึษามีทนุการศกึษาใหกบันกัศกึษาทีต่องการการสนบัสนุนเงนิทนุการศกึษา 

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

1. ผูเชีย่วชาญทางดานจรยิศาสตรศกึษาและการพฒันาองคการ 

2. บุคลากรทางการศกึษาในหนวยงานภาครฐัและเอกชน 

3. นกัวชิาการ ดานจรยิศาสตรศกึษาเพือ่การพฒันาองคการ เจาหนาทีใ่นหนวยงานราชการ เชน กระทรวง ทบวง กรม 
หนวยงานสวนทองถิน่ 

4. นกัวจิยัทีม่ีทกัษะและความสามารถในดานจรยิศาสตรศกึษาและพฒันาองคการ ในหนวยงานภาครฐัและเอกชน 

 

การสมคัร 

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

 

 

 

 

                                                                                                                                                  หนวยกติ 
 
หมวด ง.วชิาเลือกอืน่ ๆ           
 
SHHU 547 จรยิศาสตรและจติวทิยาวเิคราะห                                                               2(2-0-4)  
 
SHHU 588 จรยิศาสตรการเมืองการปกครอง                                                               2(2-0-4) 
 
SHHU 589 จรยิธรรมการวจิยั                                                                                                          2(2-0-4) 
 
SHHU 592 วธิกีารสอนจรยิธรรม                                                                                                      2(2-0-4) 
 
วทิยานิพนธ   
  
SHHU 698 วทิยานิพนธ                                 12(0-36-0) 
 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 



หากมีขอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร 0  2441  4125 ตอ 208-210, 0  2441  9129,   
                                                E-Mail : gradthai@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         

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. อ.ดร.บุญวด ี มนตรีกลุ ณ อยุธยา       (E-mail :  boonwodee.mon@mahidol.ac.th) 

หองสาํนกังาน ภาควชิามนุษยศาสตร   อาคารคณะสงัคมศาสตรฯ 2   ชัน้ 3 

ภาควชิามนุษยศาสตร  คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล  ศาลายา 

โทรศพัท  0 2800 2841 - 60         โทรสาร  0 2441 9738 

 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรนัดร  พนัทรกจิ  

หองสาํนกังาน ภาควชิามนุษยศาสตร   อาคารคณะสงัคมศาสตรฯ 2   ชัน้ 3 

ภาควชิามนุษยศาสตร  คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหดิล  ศาลายา 

โทรศพัท  0 2800 2841 - 60         โทรสาร  0 2441 9738 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

     1.       นางกิง่กนก  เพชรสงัข     (E-mail : kingkanok.pet@mahidol.ac.th) 

               หองสาํนกังานภาควชิามนุษยศาสตร อาคารคณะสงัคมศาสตรฯ 2  ชัน้  3 

               ภาควชิามนุษยศาสตร  คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร ม.มหดิล  ศาลายา 

โทรศพัท  0 2800 2841 – 60  ตอ 1402         โทรสาร  0 2441 9738 

 

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


