
หลกัสูตร    ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ             รหสัในการสมคัร  
 
สาขาวิชา   ประชากรศกึษา  (ภาคปกต)ิ            คณะสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร 
 
ภาควชิา     ศกึษาศาสตร            จาํนวนที่คาดวาจะรบัตลอดปการศึกษา จาํนวน  24  คน 
 
 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททุกสาขาวชิา จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และ ก.พ.รับรอง  

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดบัปริญญาโท  ไมต่ํากวา 3.50 หรือเปนผูมคีวามรูความสามารถ   

และมีผลงานทางวิชาการดีเดนซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นวามคีุณสมบัตเิหมาะสมท่ีจะเขาศึกษาได 

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  500  คะแนน  หรือ TOEFL   

 Computer - based ท่ีระดับคะแนน 173 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 61    

 คะแนน  หรือ  IELTS  ท่ีระดับคะแนน  5  คะแนน   กรณผีูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัคร    

 ตองเขาสอบวชิาภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

4. สามารถเขาศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time)  สําหรับผูท่ีสังกัดหนวยงาน / องคกรตาง ๆ   ตองมีเอกสารรับรอง  

ยืนยนัการสามารถเขาศึกษาแบบเต็มเวลามาแสดง 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 
 
 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 

2 5 0 3 D G 0 0 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 

 
สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. ความรูพื้นฐานทางประชากรศกึษา 

4. ความรูพื้นฐานทางสถิติและวจิัย 

    ประชากรศึกษา 

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 
      

     13.30 – 16.30 น. 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. ความรูพื้นฐานทางประชากรศกึษา 

4. ความรูพื้นฐานทางสถิติและวจิัย 

    ประชากรศึกษา 

       8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 
     

     13.30 – 16.30 น. 

 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 



โครงสรางหลกัสูตร 
 

หนวยกติ
 แบบ 2 
             
หมวดวิชาบังคบั                15 
  
หมวดวิชาเลือก                  9 
  
วิทยานิพนธ                 36 
 

 
  
        หนวยกติ
หมวดวชิาบงัคบั 
 
SHPE 630 ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนา        3(3-0-6)  
  
SHPE 631 กระบวนการแสวงหาความรูดวยการวิจยั        3(3-0-6)  
  
SHPE 632 สัมมนาพัฒนาคณุภาพประชากรมิตมิหภาคและมิติจลุภาค      3(3-0-6)  
  
SHPE 633 ฝกปฏบิัติในแผนงานพัฒนาคณุภาพประชากร       3(1-4-4)  
 
SHPE 693 สัมมนาการออกแบบวิจยัทางประชากรศึกษาระดับดษุฎบีัณฑิต      3(3-0-6)  
 
หมวดวชิาเลอืก 
 
    กลุมวชิาการวจิยัขัน้สงูเพือ่การพฒันาคณุภาพประชากร 
 
SHPE 634 วิธวีิทยาการวิจยัขัน้สูงทางประชากรศึกษา       3(3-0-6)  
  
SHPE 635 เทคนิคการวเิคราะหเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพขั้นสูง      3(3-0-6) 
  
SHPE 636 เรือ่งคัดสรรการวิจยัเพื่อการพัฒนาคุณภาพประชากร      3(3-0-6)  
 
    กลุมวชิากระบวนการเรยีนรู การจดัการความรุและนวตักรรมการเรยีนรู 
 
SHPE 637 การจัดการความรูและการพัฒนาคณุภาพประชากร      3(3-0-6)  
  
SHPE 638 การพัฒนากระบวนการเรียนรูและนวัตกรรมการเรยีนรู      3(3-0-6)  
 
SHPE 639 เรือ่งคัดสรรดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อพฒันาคณุภาพประชากร    3(3-0-6) 
 
    กลุมวชิาการประเมนิเพือ่การเรยีนรูและพฒันาคณุภาพประชากร 
 
SHPE 640 วิธวีิทยาการประเมนิผล            3(3-0-6)  
 
SHPE 641 การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู                3(3-0-6)  
 
SHPE 642 เรือ่งคัดสรรการประเมนิผลในแผนงานพัฒนาคุณภาพประชากร     3(3-0-6) 
 
วทิยานพินธ   
  
SHPE 699 วิทยานพินธ                36(0-144-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

 
 
 
 
 
 



งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  

1. การพัฒนาคณุภาพประชากรดวยการพฒันากระบวนการเรียนรู 

2. การวิจยัประเมนิผลโครงการ 

3. การจัดการความรู 

4. การพัฒนาการศกึษา 

5. กระบวนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งชุมชน / ภาคประชาสังคม 

6. การถอดบทเรียนและการสังเคราะหองคความรู 

7. การพัฒนาตัวชี้วดัผลการปฏิบตัิงาน 

8. ประชากรสูงอาย ุ

9. การพัฒนานโยบายสาธารณะ 

      10.    วิธีวิทยาการวจิัย 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

     -    รายละเอียดของหลักสูตรมุงเนนการพัฒนาคณุภาพประชากรในแนวทางสหวิทยาการ 

 

รายละเอยีดอืน่ ๆ 

-     นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ  ขอใหเตรียมเสนอเก่ียวกับหัวขอวิทยานพินธท่ีสนใจดวย 

 

การสมคัร 

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

 

หลกัฐานการสมัคร 

สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2 รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 

จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 
ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 
(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 
 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf   

เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  



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

 

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

- อาจารย 

- นักวิจยั 

-  ผูบริหารหนวยงานวิชาการ/หนวยงานดานพัฒนาคุณภาพประชากร 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

      1.  ผศ.ดร. ธรีเดช   ฉายอรณุ          (E-mail : theradech.cha@mahidol.ac.th) 

            ภาควชิาศึกษาศาสตร  อาคาร 2  ชั้น 2  คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร  ม.มหิดล ศาลายา  

            โทรศัพท 0 2800 2840-79 ตอ 1315    

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

           นางสาวรตันาภรณ  ประพนัธศร ี    (Email : ratanapron.nap@mahidol.ac.th)      

 หองสํานักงานภาควิชาศึกษาศาสตร  อาคาร 3  ชั้น 2 

 ภาควชิาศึกษาศาสตร  คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร ม.มหิดล ศาลายา 

 โทรศัพท  02-8002850-52 ตอ 1302    

 
 
 

 
 
 

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


