
 
 
 
 
          

ประกาศ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง   การรับสมัครเขาศึกษาหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบรหิารงานยุติธรรม และสังคม (ภาคพเิศษ) 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
ประจําปการศกึษา  2560 

       ---------------------------------- 
         บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล กําหนดเปดรับสมัครเขาศึกษาหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม (ภาคพิเศษ) คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
ประจําปการศึกษา  2560   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1. กําหนดการรับสมัคร  

 

กําหนดการ ชวงเวลา 
1.  รับสมัครเฉพาะทาง Internet  ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th 
    (ในวันสุดทายของการรับสมัครจะปดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และ 
    ผูสมัครตองชําระเงินกอนเวลา 22.00 น.) 

ต้ังแตบัดน้ี - วนัอังคารที่  25  กรกฎาคม 2560

2.  ประกาศรายชื่อผูมีสทิธ์ิเขาสอบสมัภาษณ วันพฤหัสบดีที ่ 27  กรกฎาคม 2560 
3.  สอบสมัภาษณ (ณ หองกันภัยมหิดล ชั้น 1 คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร) วันจันทรที่  31  กรกฎาคม 2560 
4.  ประกาศรายชื่อผูมีสทิธ์ิเขาศึกษา   วันศุกรที ่4  สงิหาคม 2560 
5.  รายงานตัวเขาศึกษาและรับรหัสการลงทะเบียนผานทาง Internet วันศุกรที ่4 – 6 สิงหาคม 2560  
6.  -ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหดิล  
     ศาลายา  เวลา  8.30 น. 
    -ย่ืนเอกสารเพ่ือยืนยันการรายงานตัวและถายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
     ณ หอง  408 อาคารบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา  
     เวลา 13.00 น.  
    -ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของหลักสูตรฯ  ณ  หองกันภัยมหิดล  ชั้น  1   
     คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  เวลา  15.00  น. 

วันพฤหัสบดีที ่ 10 สิงหาคม  2560 

7. ลงทะเบียนภาคตน  ปการศึกษา 2560  15 – 25 สิงหาคม  2560 
8. ชําระเงินคาลงทะเบียนภาคตน ปการศึกษา 2560  15 สิงหาคม -  22 กันยายน 2560 (หากชําระ

เงินหลังจากกําหนดการน้ีถือวาเปนการชําระ
เงินลาชา ตองชําระคาปรับจํานวน 2,000 บาท)

9. เปดเรียนภาคตน  ปการศึกษา 2560 15 สิงหาคม  2560 

…2/2.คุณสมบัติของผูสิทธิ์สมัคร
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2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวชิา 
2. ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.50  
3. ตองมีประสบการณการทํางานในสาขาที่เก่ียวของไมนอยกวา 2 ป (ตองแสดงเอกสารรับรอง    

 ประสบการณการทํางานเมื่อย่ืนใบสมัครดวย) 
4. บัณฑิตวิทยาลยักําหนดใหผูสมัครย่ืนหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรูภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ

มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษขั้นตํ่าที่รับเขาศึกษา(ถามี)พรอมหลักฐานการสมัคร  (ผลสอบภาษาอังกฤษ
ตองมอีายุไมเกิน  2 ป )  ดังน้ี 

- IELTS          ที่ระดับ    3  คะแนนข้ึนไป หรือ 
- TOEFL INTERNET BASED      ที่ระดับ   32  คะแนนข้ึนไป หรือ 
- TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ  400  คะแนนข้ึนไป   

 ทั้งน้ีในกรณีทีผู่สมัครยังไมมีหนังสอืรับรองหรอืผลคะแนนความรูภาษาอังกฤษ  ตามเกณฑดังกลาวขางตน
สามารถย่ืนเอกสารหลักฐานดังกลาวตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่  15  สิงหาคม  2560    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษฯ ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php  หรือ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบความรูภาษาอังกฤษทีง่านศูนยภาษา โทรศัพท 0-2441-4125   ตอ  221-222 
 

5. ผูสมัครตองสงแบบฟอรมเฉพาะของหลักสูตรฯ จํานวน  5 ชุด  และหนังสือรับรองคุณสมบัติ
ผูสมัครเขาศึกษา  จํานวน  3  ฉบับ  ภายในวันที่  26 กรกฎาคม  2560   (หากสงชาเกินกวา
กําหนดจะไมไดรับการพิจารณา)  (ดาวนโหลดแบบฟอรมเฉพาะฯ และหนังสอืรับรองฯ ไดที่  
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/admission-forms.php) 
โดยผูสมัครสามารถนําสงเอกสารทางไปรษณียไดที่   
 
 
 

 
 
 

ติดตอเจาหนาที่ผูประสานงาน คุณพรพิมล อุปะสัมปะกิจ โทร. 085-1362101  
(E-mail : pronpimon.chi@mahidol.ac.th) 
 

6. ผูสมัครเขาศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตนอาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขารับ
การคัดเลือกเขาศึกษาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

7. กรณีคุณสมบัติผูสมัครไมตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบ คํารองขออนุมัติสมัครสอบ  
โดยผานอาจารย ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลอืกของหลักสูตรสาขาวิชา กอนสมัคร (ดาวนโหลดคํารอง 
ขออนุมัติสมัครสอบไดที ่http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)         
เมนูแบบฟอรมรับสมัครตางๆ) 
 

…3/หมายเหตุ : 1 หนาที่ของผูสมัคร

ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบรหิารงานยุติธรรม และสังคม (ภาคพเิศษ) 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล   
ศาลายา    จ.นครปฐม   73170   
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    หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าหลักฐานเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครไม่
ถูกต้องตามความเป็นจริง   หรือเป็นเอกสารปลอม   บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการตาม
กฎหมาย  และให้พ้นสภาพนักศึกษาหากรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาแล้ว  และจะไม่คืนเงิน
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ:   เปนหนาที่ของผูสมัครทีจ่ะตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิส์มัครใหถูกตองครบถวนตรง 
ตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดหากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสตูรสาขาวิชา 
ตรวจสอบแลวคุณสมบัติของผูสมัครไมตรงตามที่กําหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไมคืนเงนิและ 
หลักฐานการสมัครใหไมวากรณีใด ๆ  

 
3.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

 

3.1 รูปถาย (ไมสวมแวนตาดําหรือหมวก ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน) 
3.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 

3.2.1 ผูที่สําเร็จการศกึษาแลวใหใชสําเนาปริญญาบัตร 
3.2.1 ผูที่กําลงัศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 2559 ใหใชหนังสอื 

    รับรองจากสถาบันการศึกษาวากําลังศกึษาอยูภาคเรียนสดุทายของหลักสูตร  หรอื 
    หนังสอืรับรองวาจะสาํเร็จการศึกษาในภาคปลายปการศึกษา 2559 (โดยมีกําหนดที่ 
    จะสําเร็จการศึกษาภายในปการศึกษา 2559) 

3.3 บันทึกผลการศึกษา 
3.3.1 ผูสําเร็จการศึกษาแลวตองใชสําเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตร 
  อยางละเอียดทุกปการศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
3.3.2 ผูที่กําลงัศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย หรอืผูที่อยูระหวางการทําวทิยานิพนธ หรือ 
  สารนิพนธ  (ในปการศึกษา  2559)  ตองใชสําเนาบันทึกผลการศึกษา  (Grade  Report)  

3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3.5 สําเนาทะเบียนบาน 
3.6 หนังสอืรับรองประสบการณการทํางาน 
3.7 หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ 
 ขั้นตํ่าที่รับเขาศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษตองมอีายุไมเกิน 2 ป) (ถามี) โดยผูสมัครสามารถ 
 ย่ืนหนังสอืรับรองหรือผลคะแนนความรูภาษาอังกฤษ ไดภายในวันที่  15  สิงหาคม 2560   
  ดูรายละเอียดไดที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/pdf/                       

          EnglishCompetenceStandards2016.pdf  
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4.  ขั้นตอนการสมัครเขาศึกษา       
  
    

 บัณฑิตวิทยาลัย เปดรบัสมัครเฉพาะทาง Internet  ต้ังแตบัดน้ี – วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม  2560            
โดยผูสมัครดําเนินการดังน้ี 
      4.1 ผูสมัครเขาระบบ Internet  โดยใช  Web Site คอื http://www.grad.mahidol.ac.th 
 4.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมคัรในรายละเอยีดคุณสมบัติของผูสมัคร ตามขอ 2.  
 4.3 ผูสมคัรลงทะเบียนสมัครเขาศกึษากอนเขาสูระบบการรับสมัคร 
 4.4 กรอกใบสมัคร (บฑ. 8)  ใหถูกตองและครบถวน  สงขอมูลผานระบบ Internet เขาสูบัณฑิตวทิยาลยั 
    ตามกําหนดการรับสมคัรขางตน  โดยผูสมัครจะตองสงขอมูลผานระบบภายในเวลา  18.00   น.  
    ของวันอังคารที่  25  กรกฎาคม  2560   
  4.5   การสงหลักฐานประกอบการสมคัร 
   4.5.1 จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานประกอบการสมัครที่ระบุตาม ขอ 3.  และลงนามรับรองสําเนา 
    ถูกตองทุกฉบับ 

  4.5.2 สงไฟลเอกสาร (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตาง ๆ และเอกสาร 
  หลักฐานการชําระเงิน  โดยขนาดของไฟลเอกสารตองไมเกิน 2 MB รูปแบบไฟล pdf  

 เฉพาะรูปถาย  ใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  ผานระบบรับสมคัร ภายในเวลา 18.00 น. ของ 
 วันอังคารที่ 25  กรกฎาคม  2560  (หากพนกําหนดการสงเอกสารฯ ตามรายละเอียด 
ดังกลาวขางตนบัณฑิตวิทยาลยัจะไมรับพิจารณา)  

 4.6  คาใบสมคัร (รวมคาสมคัร) เปนเงิน  500 บาท   
  ผูสมัครตองชําระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันอังคารที่ 25  กรกฎาคม 2560  โดย 
  บัณฑิตวิทยาลยักําหนดใหผูสมัครชําระเงินคาใบสมัคร (รวมคาสมัคร) 3 วิธีดังน้ี  

4.6.1 ผูสมัครตองพิมพใบ Invoice คาใบสมัคร (รวมคาสมัคร)  จํานวนเงิน 500 บาท  เพ่ือ 
  นําไปย่ืนชําระเงินที่เคานเตอรธนาคารตางๆ ตามท่ีระบุไวใน Invoice  

4.6.2 ชําระเงินผานบัตรเครดิต โดยผูสมัครจะตองดําเนินการตามข้ันตอนที่แจงไวในระบบ 
 การชําระเงินผานบัตรเครดิตใหครบถวน (ผูสมัครตองตรวจสอบการชําระเงินจาก 
 ทางธนาคารดวยเพื่อปองกันมิใหเกิดขอผิดพลาดในการชาํระเงินไมทันตาม 
 กําหนดเวลา) 

4.6.3 ชําระเงินผานระบบ e - payment ของธนาคารตางๆ ตามท่ีระบุไวใน Invoice โดย 
 ผูสมัครจะตองดําเนินการตามข้ันตอนการชาํระเงินผานระบบดังกลาวใหครบถวน   
 (ผูสมัครตองตรวจสอบการชาํระเงินจากทางธนาคารดวยเพื่อปองกันมิใหเกิด 
 ขอผิดพลาดในการชําระเงนิไมทันตามกําหนดเวลา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

…5/ทั้งน้ีบัณฑิตวิทยาลัย 
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 ทั้งน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ไมรับเงนิสด ธนาณัติ และเอกสารการเงินประเภทอืน่ๆ นอกจากวธีิการ 
ชําระเงินที่ระบุไวขางตนเทาน้ัน และกรณีผูสมัครชําระเงินมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนดไวบัณฑิตวิทยาลัยจะ
ไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้นและถอืเปนโมฆะและตองชําระใหมทัง้หมด 

4.7 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมคัรของผูสมัครเรยีบรอย 
 แลวจะแจงสถานะการรับสมัครโดยการออกเลขประจําตัวผูสมัครทาง Internet ที่ Web Site คือ   
       http://www.grad.mahidol.ac.th  

 
5.  คาธรรมเนียมการศึกษา 
  

  ขอใหผูสมัคร ดูรายละเอียดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ทาง Internet ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th  
หรือสอบถามขอมลูเพ่ิมเติมทีง่านบริการการศกึษา โทร.02-441 4125 ตอ 109 - 111 
 
6.  การประกาศผลสอบและรายละเอียดตางๆ  
 
 บัณฑิตวิทยาลยั  จะประกาศผลสอบและรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับการรับสมัครเขาศกึษาของหลักสตูร
ตามกําหนดการที่แจงไวทาง Internet ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th 
 
7.  การติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
   
 งานรับนักศึกษา  หรือ  งานวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคการ  บัณฑิตวิทยาลัย 
 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ต.ศาลายา   อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170 
 โทรศัพท  0 2441 9129, 0 2441 4125  ตอ  208 – 210, 112-113 
 โทรสาร  0 2441 9129 
 หรือที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th  
        Email: gradthai@mahidol.ac.th 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่          กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
 

   
    (ศาสตราจารย ดร.แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธ์ิ) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 


