ทุนสนับสนุนการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี
ทุนทำ�วิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนทำ�วิทยานิพนธ์จากแหล่งอื่นๆ
ทุนไปเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ทุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.
		
2.
3.

สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรีทกุ สาขา
หรือกำ�ลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี
ได้คะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำ�กว่า 2.50
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ศึกษ
มัคร
นัก

ร่วมทำ�งานวิจัยกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
ตีพมิ พ์ผลงาน/บทความในวารสารทีม่ มี าตรฐานระดับนานาชาติของสถาบันฯ
ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน
นำ�เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ

รอบที่ 1: สมัครได้ตั้งแต่
ตุลาคม – มกราคม
รอบที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่
ตุลาคม – เมษายน

เปิด
รับส

1.
2.
3.
4.

มหาวิทยาลัยมหิดล

า

โอกาสในการได้รับประสบการณ์ตรงในการทำ�วิจัย

ปัญญาของแผ่นดิน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
เชี่ยวชาญงานวิจัย
ใส่ใจปัญหาสังคม
สร้างค่านิยมคุณธรรม

ผู้สนใจสมัครได้ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดหลักสูตรที่ www.ipsr.mahidol.ac.th

“สร้างนักวิจัย นักพัฒนา
นักวิชาการ ที่มีคุณภาพ”
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
งานรับนักศึกษาหรือประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทรศัพท์ 0-2441-9129, 0-2441-4125 ต่อ 208-210

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

หรือติดต่อหลักสูตรโดยตรง ได้ที่ คุณกรณิฐา ศริ
งานบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 306
E-mail: kornnitha.sar@mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล

IPSR

INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH

www.ipsr.mahidol.ac.th

กันภัยมหิดล
ดอกไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย

www.ipsr.mahidol.ac.th

(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นเชิง
นโยบายด้านประชากรและสังคม
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอน หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
ประชากรและสังคม มายาวนานกว่า 30 ปี
ผลิตมหาบัณฑิต ซึ่งล้วนเป็นทรัพยากร
บุคคล ที่มีความชำ�นาญในการวิจัยเพื่อ
วางนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแรงงาน
สุ ขภาพ การย้ า ยถิ่น การวางแผน
ประชากรและการพัฒนา
ศิษย์เก่าของหลักสูตรได้ทำ�งานใน
สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์กร
พัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ สำ�นักงาน
งานป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข
UNICEF รวมทั้งบริษัทวิจัยการตลาด
หลักสูตรฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตมหา
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะสำ � คั ญ ต่ อ การ
ทำ�งานในวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ ความ
สามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
(1) การมี ค วามรู้ ท างประชากร
และสังคม ที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการ
ปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ และการดำ�เนินการ
วิจยั รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้าน
ประชากรและสังคม

(3) สามารถสั ง เคราะห์ และใช้
ผลงานวิ จ ั ย สิ ่ ง ตี พ ิ ม พ์ ท างวิ ช าการ
หรือ รายงานทางวิชาชีพ ที่เกี่ยวกับ
ประชากรและสังคม เพื่อพัฒนาข้อสรุป
และข้ อ เสนอแนะอย่ า งเหมาะสมต่ อ
สังคมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์
(4) ส า ม า ร ถใ ช้ ป ร ะโ ย ช น์ จ า ก
เ ท คโ นโ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ สื บ ค้ น
ข้ อ มู ล และนำ � เสนอข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
(5) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ�
ด้านการวิจัยทางประชากรและสังคม

วิชาที่เปิดสอน

วิชาเลือก

วิชาบังคับ

		
		
		
		
-

		
		

ทฤษฎีสังคม
สารัตถประชากรศาสตร์
เทคนิคการวิเคราะห์ทาง
ประชากรศาสตร์
การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถิติเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์

ประชากรศาสตร์สูงอายุ
นโยบายประชากรและสังคม
การกำ�กับ ติดตามและ
ประเมินผลนโยบาย และ
โครงการทางประชากรและ
สังคม
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทาง		
สังคมศาสตร์
ประชากรศาสตร์สุขภาพ
เมืองศึกษา
ภูมิภาคศึกษา
ประชากรและกำ�ลังแรงงาน

ห้องสมุด

		
		
		
		
		

มานุษยวิทยาการแพทย์
ประชากรและการพัฒนา
เพศภาวะ เพศวิถี และ
อนามัยเจริญพันธุ์
วัยรุ่นศึกษา
การวิจัยประเมินผล
เศรษฐศาสตร์ประชากร
ระบบภูมิสารสนเทศทาง
สังคมและสุขภาพ
การย้ายถิ่นศึกษา
การอ่านเพื่อการวิจัยทาง
ประชากรและสังคม
มานุษยนิเวศน์วิทยา
สัมมนาการวิจัยทางประชากร
และสังคม
การจัดการข้อมูลเชิงปริมาณ
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

การเรียนและการวัดผล
ผู ้ ท ี ่ เ ข้ าศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนี ้ จะต้ อ งลง
ทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า 27 หน่ ว ยกิ ต
และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต พร้อมทั้ง
มีหลักเกณฑ์ในการสำ�เร็จการศึกษา ดังนี้
1.
		
		
2.
		
		
3.
		
4.
5.

นักศึกษามีระยะเวลาศึกษา
และทำ�วิทยานิพนธ์ตาม
หลักสูตร ไม่เกิน 5 ปี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่
เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาค
การศึกษา
ผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)
ได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
1.
		
2.
-

ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ
1,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าบำ�รุงการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

4,000 บาท

ภาคการศึกษาที่ 2
3,300 บาท
- ค่ากิจกรรมนักศึกษา
		 ภาคละ 250 บาท
- ค่าบำ�รุงบัณฑิตวิทยาลัย
		 ภาคละ 750 บาท
- ค่าบริการ Internet
		 ภาคละ 300 บาท
3. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
		 18,000 บาท

อาคารหอประชุมใหญ่ มหิดลสิทธาคาร

