
รายละเอียดอืน่ๆ ทีต่อ้งการแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ 

วธิีการคดัเลือก 

การคดัเลือกเบื้องต้นพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ  ดงัน้ี 

 

(ก) การสอบข้อเขียน  ก าหนดสอบ 3 วชิาดงัน้ี 

 1.  ภาษาองักฤษ (ส าหรบัผู้มผีลคะแนน TOEFL และ IELTS ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด  สามารถแนบหลกัฐานแสดงการ 

      สอบผา่นความรูภ้าษาองักฤษพรอ้มหลกัฐานการสมคัรอืน่ๆ เพือ่ยกเว้นการสอบภาษาองักฤษ) 

       2.  ความรูท้ ั่วไป 

 3.  การวจิยัทางศาสนากบัการพฒันา 

 (ข) บทความวชิาการ 

ผูส้มคัรต้องสง่บทความวชิาการ จ านวน 5 ชุด  ภายในวนัสอบข้อเขียน หรือ สง่ตามทีอ่ยู่น้ี  

 

          ประธานหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาศาสนากบัการพฒันา  
          ภาควชิามนุษยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
          พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 

 
บทความวชิาการตอ้งไมซ่ ้ากบัวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ลกัษณะของบทความวชิาการมดีงัน้ี 

1. นิยาม 

บทความวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชดัเจน มีการ

อธิบายหรือวิเคราะห์ตามหลกัวิชาการ อาจเป็นการประมวลความรูจ้ากแหล่งต่างๆ โดยผู้ เขียนวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

และแสดงทศันะทางวชิาการของตนเองไวอ้ยา่งชดัเจน 

2. หวัขอ้มลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงต่อไปน้ี 

 การประยุกต์ใช้ความรูท้างการบริหารจดัการเพือ่พฒันาองค์กร สถาบนั หรือชุมชนทางศาสนา 

 การศึกษาในระดบัแนวคดิ ทฤษฎีหรือปฏบิตัิเกีย่วกบับทบาทของศาสนาในการแกป้ญัหาและการพฒันาด้านต่างๆ 

ในระดบับคุคล องค์กร สถาบนั ชุมชน สงัคม ประเทศชาต ิหรือมนุษยชาต ิ

3. ขนาดและการพมิพ์บทความวชิาการ 
 ความยาวไมเ่กนิ 12 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอา้งองิ) 
 พมิพ์ดว้ยตวัอกัษร cordial new ขนาด 16 
 ระยะขอบกระดาษ (บนลา่งและซา้ยขวา) 1 น้ิว 
 หน้าปกประกอบด้วย (ก) ชื่อบทความวิชาการ (ข) ชื่อนามสกุล (ค) ข้อความ “ส าหรบัการสมคัรเข้าศึกษาต่อใน

ระดบับณัฑติวทิยาลยัรอบที ่(ระบ)ุ หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาศาสนากบัการพฒันา” 
4. เอกสารแนบบทความวชิาการ 

 ผู้สมคัรต้องแนบส าเนาปกในและบทคดัย่อวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทของตนเองมาด้วย (แนบท้ายบทความ
วชิาการ) 

 

 

 

 

 

หากบทความวชิาการไมเ่ป็นไปตามทีร่ะบขุา้งตน้ หลกัสูตรฯ ขอสงวนสทิธิก์ารพจิารณาน าบทความวชิาการ
เขา้ตรวจสอบเพือ่คดัเลือกผูม้ีสทิธเิขา้สอบสมัภาษณ์ 

เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น: (ก) หวัข้อบทความตรงกบัแนวทางของหลกัสูตร (ข) เน้ือหามีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง
และหลกัวิชาการ (ค) มีการใช้เหตุผลและภาษาที่ถูกต้อง (ง) มีการอธิบายและวิเคราะห์ที่ชดัเจนเป็นระบบ รวมถึงมีการแสดง
ทศันะทางวิชาการของตนเองไว้อย่างชดัเจน (จ) มีการอ้างอิงแทรกในเน้ือเรื่องตามระบบ APA อย่างครบถ้วนและเขียนตาม
รูปแบบทีถ่กูตอ้ง (ฉ) มรีายการอา้งองิทีเ่ขียนตามตามระบบ APA ทีถ่กูตอ้ง  

การเขียนบทความวิชาการต้องเป็นไปตามหลกัจริยธรรมการวิจยั เช่น ไมเ่ป็นการลอกความคดิ ถอ้ยค า หรือผลงานของ
ผูอ้ืน่หรือของตนเองในอดีต (plagiarism) หากพบวา่มกีารละเมดิหลกัจรยิธรรมดงักลา่ว คณะกรรมการจะไมพ่จิารณา 
 
 
(ค) หลกัฐานการสมคัรเพิ่มเติม 
 หนงัสอืรบัรองวา่มคีุณสมบตัเิหมาะสมส าหรบัการศึกษาตอ่ในระดบัปรญิญาเอก 2 ฉบบั 

1.    หนงัสอืรบัรองจากอาจารย์ทีป่รึกษา ทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 1 ฉบบั 



2. หนงัสอืรบัรองประสบการณ์การท างานทีเ่กีย่วข้องกบัศาสนาและ/หรือการพฒันาจากผู้บงัคบับญัชาของหน่วยงาน 
       1 ฉบบั 
3. ในกรณีทีไ่มส่งักดัหน่วยงานใหเ้ป็นหนงัสอืรบัรองจากอาจารย์ทีป่รึกษาจ านวน 2 ฉบบั 

 

ผูส้มคัรตอ้งใชแ้บบฟอร์มหนงัสือรบัรองของหลกัสตูรฯ โดยใหผู้อ้อกหนงัสือรบัรองเป็นผูส้ง่กลบั
มายงัหลกัสตูรฯ ทางไปรษณีย์ดว้ยตนเอง  (ตามแบบฟอร์มแนบทา้ย) 

 

 

การสมคัร 

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

 

หลกัฐานการสมคัร 

ผูส้มคัรสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดว้ยวธิี Uploadไฟล์เทา่นัน้โดยขนาดของไฟล์เอกสารตา่ง ๆ  
ไมเ่กนิ 2 MB  รูปแบบไฟล์ pdf  เฉพาะรูปถา่ยใหส้ง่ไฟล์รูปแบบ jpeg  

 
- รูปถา่ยขนาด 1 น้ิว           

- ส าเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสือรบัรองการจบการศกึษา (ส าหรบัผู้ทีจ่บการศกึษาแลว้)     

- หนงัสือรบัรองวา่ก าลงัศกึษาอยูใ่นปีการศกึษาสดุทา้ย  (ส าหรบัผูท้ีก่ าลงัศกึษาอยู)่   

- Transcript ฉบบัสมบรูณ์ตลอดหลกัสตูร (ส าหรบัผูท้ีจ่บการศึกษาแลว้)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดร้บัต ัง้แตภ่าคการศกึษาแรก    

จนถงึปีการศึกษาสดุทา้ยกอ่นส าเร็จการศึกษา (ส าหรบัผูท้ีก่ าลงัศึกษาอยู)่ 

- ส าเนาบตัรประชาชน         

- ส าเนาทะเบยีนบา้น          

- หนงัสือรบัรองผลการสอบความรูภ้าษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการช าระเงิน         

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศกึษา 

1. นกัวจิยั 

2. นกัวชิาการ 

3. ผูน้ าชุมชนหรือผู้น าทอ้งถิน่ 

4. นกับริหาร 

5. นกัพฒันา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือรับรอง 

การสมัครเข้าศึกษาต่อหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาศาสนากบัการพฒันา มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ข้อมูลผู้ให้การรับรอง 
๑) ช่ือ-นามสกลุ   
๒) ต าแหน่ง   
๓) สงักดั    
๔) ท่านให้การรับรองแก ่ (ช่ือ-นามสกลุ)  
๕) ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับการรับรอง  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

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

 

ทศันะของท่านเกีย่วกบัความพร้อมของผู้รับการรับรองในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
๑. ด้านความพร้อมด้านทักษะและความรู้ทางวชิาการ 
 
 
 
 
 

๒. ด้านความรับผดิชอบและความมุ่งมั่นบากบ่ัน 
 
 
 
 
 
 

๓. ด้านบุคลกิภาพและมนุษย์สัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
                                         

                                                                                     
          (ลงช่ือ) 

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



หมายเหตุการส่งเอกสาร 

-     หนงัสือรับรองท่านสามารถเขียนเพิ่มในกระดาษต่างหากไดห้ากเน้ือท่ีไม่พอ 
 หลกัสตูรฯ จะเก็บข้อมลูท่ีทา่นกรุณาให้ไว้เป็นความลบั 
 เม่ือทา่นกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาสง่กลบัทางไปรษณีย์มายังท่ีอยูต่อ่ไปนีภ้ายใน 

๒  สปัดาห์หลงัจากปิดการรับสมคัรแล้ว 
 

ประธานหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาศาสนากบัการพฒันา  
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
พุทธมณฑลสาย ๔ ศาลายา นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 


