
หลกัสตูร    ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ             รหสัในการสมคัร  
 
สาขาวชิา   ประชากรศกึษา  (ภาคพเิศษ)            คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 
 

ภาควิชา     ศกึษาศาสตร ์            จ านวนทีค่าดวา่จะรบัตลอดปกีารศกึษา จ านวน   30  คน 
 
 
 

คณุสมบตัขิองผู้มสีทิธิ์สมัคร 
 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง  

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโท  ไม่ต่ ากว่า 3.50  

3. ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ าที่รับเข้า
ศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน  2  ปี นับถึงวันที่สมัคร)  คือ 

- IELTS          ที่ระดับ  3  คะแนนขึ้นไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED        ที่ระดับ  32  คะแนนขึ้นไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย)      ที่ระดับ  400  คะแนนขึ้นไป 

 ทั้งน้ีหากผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ : www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา  บัณฑิตวิทยาลัย     

โทร :  0-2441-4125  ต่อ  221-222 

4.    ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อาจให้สมัครเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

รายละเอียดการสอบ  (ผู้สมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนให้ตรงกับก าหนดการสอบในรอบที่ท่านสมัคร) 

 
วชิาที่สอบ 

 
 

 
เวลาสอบ 

 

 
1. วิชาความรู้พื้นฐานทางประชากรศึกษา 

 
2. วิชาความรู้พื้นฐานทางสถิติและวิจัยประชากรศึกษา 

 

   
 

9.00 – 12.00 น. 

สถานที่สอบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดห้องสอบได้จาก  www.grad.mahidol.ac.th  
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โครงสร้างหลกัสตูร 

 

หน่วยกติ 
 แบบ 2 
             
หมวดวิชาบังคับ                12 
  
หมวดวิชาเลือก                  6 
  
วิทยานิพนธ์                 36 
 

  

             หน่วยกติ 
หมวดวชิาบงัคับ 
 
SHPE 643 ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                    3(3-0-6)  
  
SHPE 644 ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีเพื่อการพัฒนาประชากรเชิงสหวิทยาการ     3(3-0-6)  
  
SHPE 645 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาประชากร                          3(3-0-6)  
  
SHPE 646 สัมมนานโยบาย ยุทธศาสตร์และการจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประชากร  3(3-0-6)  
 
หมวดวชิาเลือก 
 
SHPE 647 วิธีวิทยาทางเลือก                                  3(3-0-6)  
  
SHPE 648 สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางประชากรศึกษา      3(3-0-6) 
  
SHPE 649 วิธีวิทยาการประเมินโปรแกรมทางสังคม               3(3-0-6)  
 
SHPE 650 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาประชากร         3(3-0-6) 
 
วทิยานพินธ ์  
  
SHPE 699 วิทยานิพนธ์                36(0-144-0) 
 
*  ข้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรับปรงุหลักสตูร 
 

 

งานวิจยัของหลกัสตูรเนน้หนกัทางดา้น  

1. การพัฒนาคุณภาพประชากร  

2. การวิจัยประเมินผลโครงการ 

3. การจัดการความรู้ / การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

4. การพัฒนาการศึกษา 

5. กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน / ภาคประชาสังคม 

6. การถอดบทเรียนและการสังเคราะห์องค์ความรู้ 

7. การพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

8. ประชากรสูงอายุ / สุขภาวะประชากร 

9. การพัฒนานโยบายสาธารณะ 

      10.    วิธีวิทยาการวิจัย 

 

จุดเดน่ของหลกัสตูร 

     -    รายละเอียดของหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพประชากรในแนวทางสหวิทยาการ 



หากมขี้อสงสยั โปรดตดิตอ่งานรบันักศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 208-210 , 0 2441 9129, 
E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

รายละเอียดอืน่ ๆ 

-     นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ขอให้เตรียมเสนอเก่ียวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ ในวันที่สัมภาษณ์  

-     หลักสูตรมีทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา (ทุนลดหย่อนค่าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์)  

การสมัคร 

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

       

หลกัฐานการสมคัร 

ผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในระบบ Online ด้วยวิธี Uploadไฟล์เทา่นั้นโดยขนาดของไฟล์เอกสารต่าง ๆ  
ไม่เกิน 2 MB  รูปแบบไฟล์ pdf  เฉพาะรูปถา่ยให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg  

 
- รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว           

- ส าเนาปริญญาบัตร/หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา (ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว)     

- หนังสือรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย  (ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่)   

- Transcript ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร (ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว)    

- Grade Report ที่ปรากฏรายวิชา และเกรดที่ได้รับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก    

จนถึงปีการศึกษาสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา (ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย) 

- ส าเนาบัตรประชาชน         

- ส าเนาทะเบียนบ้าน          

- หนังสือรับรองผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

- เอกสารหลักฐานการช าระเงิน       

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลังส าเรจ็การศกึษา 

- นักวิชาการด้านประชากรศึกษา 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประชากร 

- นักวิจัย นักประเมิน นักจัดการความรู้ ด้านการพัฒนาประชากร 

- ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาประชากร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ 

      1.  รศ.ดร.อทุยัทพิย ์ เจีย่วิวรรธน์กลุ      (E-mail : uthaithip.rak@mahidol.ac.th) 

            ภาควิชาศึกษาศาสตร์    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ม.มหิดล ศาลายา  

            โทรศัพท์ 094-5915054 

2. ผศ.ดร.พรธดิา วเิศษศลิปานนท์     (E-mail : porntida_v@hotmail.com)  

ภาควิชาศึกษาศาสตร์    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ม.มหิดล ศาลายา  

โทรศัพท์ 081-1705607 

 

เจา้หนา้ทีป่ระสานงานของหลกัสตูร คอื 

       1.  นางสาวศิรลิักษณ์  ปัม่แม่นปืน     (Email : siriruk.pum@mahidol.ac.th)      

ภาควิชาศึกษาศาสตร์    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ม.มหิดล ศาลายา  

 โทรศัพท์ 089-8213791    

 
 
 
 

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


