
หลกัสูตร   ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ                รหสัในการสมคัร  
 
สาขาวชิา  สทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา (ภาคปกต)ิ   โครงการจดัต ัง้สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา  
 
 
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน   15   คน 
 
 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร  

1. สาํเร็จการศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรีจากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัรอง  โดยมีแตม
ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรไมตํ่ากวา 2.50 หรือเทยีบเทา 

2. มีประสบการณการทาํงานดานสทิธมินุษยชนและสนัตภิาพหรือสาขาอืน่ทีเ่กีย่วของจะไดรบัการพจิารณาเป็นพเิศษ 

3. ผูสมคัรจะตองสงหวัขอ Proposal /Concept paper คอื ขอเขยีนเชงิแนวคดิ ในประเดน็ทีผู่สมคัรสนใจจะ 

จดัทาํเป็นวทิยานิพนธ/สารนิพนธ ความยาวประมาณ 4 – 5 หนา   

สงมาที ่:  ihrp.mu.program@gmail.com  ระบุหวัขออเีมลวา “สมคัรเรยีน 2560”         

รอบที ่1  สงเอกสารภายในวนัที ่ 5  กมุภาพนัธ  2560  (สงเอกสารกอนการปิดรบัสมคัร  5 วนัทาํการ) 

รอบที ่2  สงเอกสารภายในวนัที ่  25 เมษายน  2560 (สงเอกสารกอนการปิดรบัสมคัร  5 วนัทาํการ) 

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 

หากผูสมคัรไมมหีนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน 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. วชิาสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา 
 

 
9.00 – 12.00 น. 

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

หนวยกติ 
 
แผน ก แบบ ก 2 
 
หมวดวชิาบงัคบั             15 
 
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา              9 
 
วทิยานิพนธ             12 
 
 

หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั   
 
HPRP 500 Human Rights Concepts and Principles     3(3-0-6) 

HPRP 521 Philosophy and Theory of Peace and Violence    3(3-0-6) 

HPRP 502 Human Rights Standards and Mechanisms    3(3-0-6) 

HPRP 528 Concepts and Basic Skills of Conflict Transformation   3(3-0-6) 

HPRP 504 Research Method in Human Rights and Peace    3(3-0-6) 

 
 
หมวดวชิาเลือก 
 
HPRP 522 Civil Society, Social Movements and Social Justice   3(3-0-6) 

HPRP 523 Dynamics of Conflict and Human Rights in Contemporary Societies 3(3-0-6) 

HPRP 524 Feminist and Gender Perspectives in Human Rights and Peace  3(3-0-6) 

HPRP 525 Politics of Human Rights and Peace     3(3-0-6) 

HPRP 514 Strategies and Practical Skills in Human Rights Promotion and Protection3(3-0-6) 

HPRP 526 Communications for Human Rights and Peace    3(3-0-6) 

HPRP 527 Anthropology of Peace and Conflict     3(3-0-6) 

HPRP 529 Independent Study on Human Rights and Peace    3(3-0-6) 

HPRP 530 Seminar on Human Rights and Peace     3(3-0-6) 

 

วทิยานิพนธ  

HPRP 698 Thesis                 12(0-36-0) 

 

 

*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 
 
งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน  

การวเิคราะหการพฒันาดวยมุมมองทางสทิธมินุษยชน  แกไขความขดัแยงโดยสนัตวิธิีการวเิคราะหโครงสรางบรบิท 

สงัคมไทย  และการนํามาตรฐานและกลไกสทิธมินุษยชนสากลมาใชในบรบิททองถิน่ การวเิคราะหความรุนแรงและสนัตภิาพใน 

สงัคมไทยและภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 

 

 

 



จุดเดนของหลกัสูตร 

 หลกัสตูรสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษาใหการศกึษาดานทฤษฎ ีวธิีวจิยั และการศกึษาปจัจยัทางสงัคม เศรษฐกจิ และ 

วฒันธรรม ของประเทศไทย รวมท ัง้ในระดบัภมูภิาค และระดบัโลก ทีม่ีผลกระทบตอสทิธมินุษยชนและสนัตภิาพ และการสงเสรมิ 

สทิธมินุษยชน สนัตภิาพและสนัตวิธิี  อยางเชือ่มโยง มพีลวตั และเป็นสหวทิยาการ  เพือ่เสรมิองคความรูดานสทิธมินุษยชนและ 

สนัตภิาพอยางเป็นระบบแกผูเรียน  ท ัง้น้ี หลกัสตูรฯ เนนการเสรมิสรางความเขาใจและการวเิคราะหโครงสรางบรบิทสงัคมไทย   

และการนํามาตรฐานและกลไกสทิธมินุษยชนท ัง้ในระดบัสากลและระดบัชาตมิาใชในบรบิททองถิน่  เพือ่เสรมิการทาํงานสงเสรมิ 

สทิธมินุษยชนและสนัตภิาพไดอยางมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ และมีความรูดานศลีธรรมและจรยิธรรมของวชิาชีพ อนัจะนําไปสูการ 

พฒันาประเทศและยกระดบัคณุภาพชีวติของประชาชนในมติแิละบรบิทตาง ๆ ของสงัคม   

 

รายละเอยีดอืน่ๆ  
  หลกัสตูรยงัมุงเสรมิทกัษะปฏบิตักิารและการวเิคราะห เพือ่ใหผูเรยีนนําความรูเชงิวชิาการไปประยุกตในการปฏบิตังิานสาขา 

ตางๆ  เพือ่สงเสรมิสทิธมินุษยชนและสนัตภิาพใหเกดิขึน้และต ัง้ม ั่น เขมแขง็ในสงัคม 

 

การสมคัร 

รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.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          

- หนงัสอืรบัรองประสบการณทาํงาน        

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 
1. นกัวชิาการดานสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา 

2. นกัวจิยัดานสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา 

3. ผูนําองคกรภาครฐัและเอกชนทีท่าํหนาทีใ่นการกาํหนดหรือสงเสรมินโยบายเชงิสงัคมตาง ๆ 

4. กระบวนกร และผูปฏบิตังิานดานสทิธมินุษยชน สนัตภิาพ และการแปลงเปลีย่นควมขดัแยง 

5. อาชีพอืน่ๆ เชน  พนกังานภาคธุรกจิเอกชน ขาราชการสวนทองถิน่ และในสงักดักระทรวงตางๆ ทีร่บัผดิชอบประเด็น

สงัคม การเมือง การเมืองระหวางประเทศ และสิง่แวดลอม ผูสือ่ขาวสงัคม การเมือง  การเมืองระหวางประเทศ และ

สิง่แวดลอม ทีม่ีความจําเป็นตองใชความรูดานสทิธมินุษยชนและสนัตภิาพท ัง้น้ี  ความรูในสาขาวชิาดงักลาวสามารถ

นํามาปรบัใชไดท ัง้ในชีวติประจาํวนั และในการประกอบอาชีพทีเ่กีย่วของกบัสทิธมินุษยชนและสนัตภิาพ  



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

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. อ.ดร.เบญจรตัน  แซฉั่ว  (E-mail : benonn@gmail.com) 

หอง 219 อาคารปญัญาพพิฒัน  ชัน้  2  โครงการจดัต ัง้สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา  ม. มหดิล  ศาลายา 

โทรศพัท 0 2441 0813  ตอ 2131   โทรสาร  0 2441 0872 

 

2. อ.ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสทิธิ ์  (E-mail : suphatmet.yun@gmail.com) 

หอง 227  อาคารปญัญาพพิฒัน  ชัน้  2  โครงการจดัต ัง้สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา  ม. มหดิล  ศาลายา 

โทรศพัท 0 2441 0813  ตอ 2135    โทรสาร  0 2441 0872 

 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

น.ส.มานียา  รกัษาผล (E-mail : maneeya.rak@mahidol.ac.th) 

โครงการจดัต ัง้สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา  อาคารปญัญาพพิฒัน  ชัน้  1   ม. มหดิล  ศาลายา 

โทรศพัท 0 2441 0813  ตอ 1113    โทรสาร  0 2441 0872 

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


