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หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาประชากรศาสตร์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร   25490011109411 

ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย)   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ 
 (ภาษาอังกฤษ)   Master of Arts Program in Demography 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    2.1 ชื่อปริญญา  

(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม)  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 (ภาษาไทย : อักษรย่อ)  ศศ.ม. 
 (ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม)  Master of Arts  

(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ)  M.A. 
  *2.2 ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT 
   FIELD OF STUDY: Demography 
 
*3. ลักษณะและประเภทของหลักสูตร 
 ประเภทของหลักสูตร 
      เชิงการจัดการ  หลักสูตรปกติ      หลักสูตรนานาชาติ      หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
      เชิงการจัดเก็บเงิน  หลักสูตรปกติ      หลักสูตรพิเศษ 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 36  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ   ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก  
    5.2 ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษา............     ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ        
    5.3 การรับเข้าศึกษา   นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ  รับทั้งสองกลุ่ม 
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    *5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
  5.4.1 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์  
คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม สถาบันวิจัยสังคม และสถาบันเอเชียศึกษา  
                  ร่วมมือในลักษณะ การเรียนการสอนและการวิจัย 
         5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ
สถิติประยุกต์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 
                ร่วมมือในลักษณะ การเรียนการสอน อบรมระยะสั้นและการวิจัย 
        สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่  มหาวิทยาลัย Michigan มหาวิทยาลัย Utah ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย Nihon มหาวิทยาลัย Keio มหาวิทยาลัย Kobe มหาวิทยาลัย Kyoto ประเทศญี่ปุ่น 
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) ประเทศออสเตรีย National University of 
Singapore ประเทศสิงคโปร์ Asian Meta Centre for Population and Sustainable Development Analysis 
และ Partners in Population and Development   

     ร่วมมือในลักษณะ อบรมระยะสั้นและการวิจัย   
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ปริญญาเดียว 
 ปริญญาร่วม   ร่วมกับมหาวิทยาลัย................................................................ .............................................. 
 2 ปริญญา  ร่วมกับมหาวิทยาลัย...................................................................... ........................................ 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
    6.1 สถานภาพหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่ 
      ก าหนดเปิดสอน    ระบบทวิภาค     ภาคการศึกษาต้น      ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา......... 
                ระบบตรีภาค     ภาคการศึกษาที่ 1     ภาคการศึกษาที่ 2 
                                         ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา..................     

 หลักสูตรปรับปรุง  
     ก าหนดเปิดสอน    ระบบทวิภาค     ภาคการศึกษาต้น      ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2559 
                             ระบบตรีภาค     ภาคการศึกษาที่ 1     ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                                  ภาคการศึกษาที่ 3  ปีการศึกษา.................. 
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    6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.2.1 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
        ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559      
6.2.2 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
        ในการประชุมครั้งที่ ........-.......วันที่...-...เดือน...-..............พ.ศ.......-...... 

         6.2.3 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
          ในการประชุม ครั้งที่ 794 วันที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2560 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 อาจารย์ นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในสถาบันการศึกษา นักวิจัย นักสถิติสังคม นักวิเคราะห์ และนักวางแผน 
ด้านการพัฒนาประชากรในหน่วยงานของรัฐ นักวิเคราะห์ นักวิจัยด้านประชากรและเป้าหมายด้านการตลาด 
ในองค์การธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรในองค์กรระหว่างประเทศ   
 
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

วิจัย ต ารา บทความ 
1 ดร.พัชราวลยั วงศ์บุญสิน 

3-1299-00002-80-0 
ศาสตราจารย์  LL.D., Kyushu University  Laws  15 3 1 

A.M., U. of Pennsylvania  
 

International 
Relations 

   

อ.บ., จุฬาฯ ภาษาอังกฤษ    
2 ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ 

3-1009-03803-19-8 
รองศาสตราจารย์  Ph.D., U. of Chicago Sociology 16 5 2 

M.A., U. of Chicago  Sociology    
ร.บ.  

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
การปกครอง 

   

3 ดร.ปังปอนด์ รักอ านวยกิจ 
3-3599-00059-22-2 

รองศาสตราจารย์  Ph.D., Michigan State 
University 

Economics 
16 2 1 

M.A., U. of Michigan  
at Ann-Arbor  

Economics 
   

B.A., U. of Pensylvania Economics    
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ภายในมหาวิทยาลัย      
     วิทยาลัยประชากรศาสตร์ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ชั้น 2 และ 3 อาคารประชาธิปก-ร าไพพรรณี  

ชั้น 2 และ 8  
 ภายนอกมหาวิทยาลัย       หน่วยงาน............................................................................................. ....... 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ปัจจุบันสถานการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจมีความแตกต่างไปจากทศวรรษที่แล้วมาก ที่เห็นได้ชัดคือ
กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประชากรในทุกมิติ ได้น าไปสู่ประเด็นท้าทายต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อน  
และต้องการองค์ความรู้ชุดใหม่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และทิศทางการร่วมมือใน
ลักษณะพหุภาคีเพ่ือสร้างชุมชนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน(ASEAN Economic Community) น่าจะก่อให้เกิด
กระแสการเคลื่อนย้ายอย่างไร้พรมแดนของสินค้า บริการ ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต รวมทั้ง “ทรัพยากรมนุษย์” 
ประเด็นท้าทายคือประเทศไทยพร้อมที่จะรับมือกับทิศทางการพัฒนาของภูมิภาคอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่จะเกิดข้ึนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  นอกจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจแล้ว สถานการณ์ทั้งทางด้านและสังคมมีความแตกต่างไปจาก

ทศวรรษที่แล้วมากเช่นกัน ที่เห็นได้ชัดคือการที่ภาวะเจริญพันธ์ได้ลดลงสู่ระดับต่ า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางอายุของประชากร จากประชากรเยาว์วัยเป็นประชากรสูงวัย การเปลี่ยนผ่านทางประชากร ผนวกกับกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประชากรในทุกมิติ ได้น าไปสู่ประเด็นท้าทายต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อน และ
ต้องการองค์ความรู้ชุดใหม่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ซึ่งประเด็นท้าทายที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุ (60 ปี
ขึ้นไป) ประมาณ 14% และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งนโยบายต่างๆของรัฐบาลจ าเป็นต้องตอบสนองต่อ
สถานการณ์นี้  

 “การเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพ” หรืออีกนัยหนึ่งคือการที่ประชากรไทยมีภาวะการเกิดลดลงเป็น
ล าดับ แต่คุณภาพของประชากรยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร 

 การที่สัดส่วนของประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตอันใกล้อันเนื่องมาจาก ภาวะ
เจริญพันธุ์ที่ลดต่ าลงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน การลดลงของประชากรวัยแรงงานนี้น่าจะส่งผลต่อทั้งก าลังคนในการ
ผลิต และผู้ที่จะเกื้อหนุนทางตรงและทางอ้อมแก่ประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุ ปัญหาของแรงงานไทยในอนาคตไม่ได้
มีแต่เพียงมิติด้านปริมาณเท่านั้น แต่คุณภาพของแรงงานไทยก็ยังค่อนข้างด้อยและยากที่จะแข่งขันกับแรงงานใน
ตลาดโลกด้วยเช่นกัน 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
          12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2509 โดยเริ่มจากการเป็น“ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทาง
ประชากร” ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันวิจัย และวิทยาลัยตามล าดับ แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยน
สถานภาพไปตามเวลา แต่พันธกิจหลักของวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน การวิจัยและการบริการวิชาการ ยังคงด าเนินมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้ง ในด้านการเรียนการสอนนั้น วิทยาลัยประชากรศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2510 ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมีการเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็วมากอันเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่อยู่
ในระดับสูง ในขณะที่ภาวการณ์ตายลดต่ าลงอย่างรวดเร็ว ในระยะนั้นการวิจัยและการเรียนการสอนจึงเน้นถึงการชี้ให้
สังคมตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็ว และได้มีการพัฒนาการวิจัยและองค์
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาวะเจริญพันธุ์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ได้
ปรับปรุงหลักสูตรอยู่เป็นระยะเพ่ือให้สอดรับกับพลวัตทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม การปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
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ส าคัญครั้งหนึ่ง เกิดขึ้นภายหลังจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันวิจัยเป็นวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2540 โดยได้มี
การปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิต รวมทั้งขยายหลักสูตรไปสู่ระดับดุษฎีบัณฑิตโดยเน้นการวิจัย 

 การที่จะป้องกัน บรรเทา หรือแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากประเด็นท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่ระบุใน
ข้อ 11.1 และ 11.2  วิทยาลัยประชากรศาสตร์จ าเป็นต้องพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในองค์ความรู้ ด้าน
ประชากรศาสตร์อย่างเข้มข้น และสอดผสานการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน นอกจากนี้วิทยาลัยประชากรศาสตร์จะ
ได้ขยายความร่วมมือกับศาสตร์อ่ืนๆ  เนื่องจากปัญหาประชากรในอนาคตจะยิ่งมีความซับซ้อนต้องอาศัยองค์ความรู้ที่
เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพ่ือจัดการกับประเด็นท้าทายที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การพัฒนา
คุณภาพประชากร”  

 

         12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ประเด็นท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่ระบุในข้อ 11.1 และ 11.2  มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

และสังคมในวงกว้าง ประเด็นมีความสลับซับซ้อน และต้องการองค์ความรู้ชุดใหม่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา   
จึงท าให้วิทยาลัยประชากรศาสตร์จ าต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านประชากรศาสตร์
อย่างเข้มข้น มีทักษะการวิจัยขั้นสูง และสามารถบูรณาการศาสตร์ระหว่างศาสตร์ได้เพ่ือให้บัณฑิตเหล่านี้เป็นก าลัง
ปัญญาของแผ่นดิน และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของโลก 

 
 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
      13.1 รายวิชาของหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตร 
             -ไม่มี- 
 

13.2 รายวิชาของหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นน าไปใช้ 
       -ไม่มี- 

 
*14. หลักสูตรที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
       14.1 หลักสูตรที่เสนอมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนอยู่แล้วในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     -ไม่มี- 
 

       14.2 หลักสูตรลักษณะนี้มีเปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ 
     -ไม่มี- 
 

       14.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ 
     ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ได้มีการเปรียบเทียบหลักสูตรของวิทยาลัยประชากรศาสตร์  
กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการเปิดสอนสาขาประชากรศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา  
เพ่ือพิจารณาว่ารายวิชาใดมีความร่วมสมัย รายวิชาใดไม่ได้รับความนิยม โดยพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้: Australian National University (ANU), London School of Economics and Political Science 
(LSE), University of Chicago, University of Pennsylvania, University of California at Berkeley, 
Stockholm University, University of the Philippines Diliman, National University of Laos 
 
 



- 6 - 
 

 
 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1.1 ปรัชญาหลักสูตร 
           ปรัชญาพ้ืนฐานของหลักสูตร คือ จะด ารงพันธกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ทางประชากรศาสตร์ผ่านหลักสูตร
ที่มีความทันสมัย เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ มีความสามารถและน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
     องค์ความรู้และการวิเคราะห์ทางประชากรมีความส าคัญกับการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ  

อาทิการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรมีนัยส าคัญต่อนโยบายต่างๆของภาครัฐ การพัฒนาทุนมนุษย์มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านประชากรศาสตร์ มีทักษะการ
วิจัยและการวิเคราะห์ทางประชากร รวมทั้งสามารถบูรณาการระหว่างศาสตร์ได้ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
      1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เกี่ยวกับประชากรศาสตร์และการพัฒนาประชากร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ทางประชากรและการด าเนินไปอย่างต่อเนื่องของกระแสโลกาภิวัตน์ 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ รวมทั้งมีความสามารถ 

น าข้อมูลทางประชากรมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนหรือประยุกต์ใช้ข้อมูลทางประชากรเพ่ือประโยชน์
ในงานด้านต่างๆ  

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางประชากรศาสตร์กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม และจรรยาบรรณการเป็นนักวิชาการ และนักวิจัยที่ดี 

ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1.3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง  

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เกี่ยวกับประชากรศาสตร์และการพัฒนาประชากร ภายใต้บริบทของสังคม
สูงวัย การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกระแสโลกาภิวัตน์ 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ และทักษะในการวิเคราะห์
ทางประชากรศาสตร์  มีความสามารถน าข้อมูลทางประชากรมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนหรือ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางประชากรเพื่อประโยชน์ในงานด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาประเทศ  

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางประชากรศาสตร์กับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เน้น
ทักษะการบูรณาการองค์ความรู้ในลักษณะสหศาสตร์ 
  4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม และจรรยาบรรณการเป็นนักวิชาการ และนักวิจัยที่ดีตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
       *1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
               คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของ
สังคมโลก ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรม
และจริยธรรม  มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะใน
การคิดแก้ปัญหา)  4. ท าเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ)  5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้ )   
6. มีภาวะผู้น า  7. มีสุขภาวะ  8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
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    ส าหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น คือ  
1. มีความรู้เกี่ยวกับประชากรศาสตร์และการพัฒนาประชากร ภายใต้บริบทของสังคมสูงวัย การเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน และกระแสโลกาภิวัตน์ 
2. มีความรู้และทักษะการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์  และทักษะในการวิเคราะห์ทาง

ประชากรศาสตร์  มีความสามารถน าข้อมูลทางประชากรมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนหรือประยุกต์ใช้
ข้อมูลทางประชากรเพ่ือประโยชน์ในงานด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาประเทศ 
 3. บัณฑิตที่มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางประชากรศาสตร์กับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เน้นทักษะ
การบูรณาการองค์ความรู้ในลักษณะสหศาสตร์ 
                    4. บัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม และจรรยาบรรณการเป็นนักวิชาการ และนักวิจัยที่ดีตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
รวมถึงความต้องการของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจากภาวะการ
หางานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรเศรษฐกิจ 
และสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการ และแนวโน้มของความ
ต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน องค์กรไม่แสวงหาก าไร 
มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ ที่
เข้าร่วมเครือข่ายและประชุมหารือ
ร่วมกันมีไม่น้อยกว่า ...5... 
หน่วยงาน 
 

2. จ านวนครั้งในการประชุมร่วมกันมี
ไม่น้อยกว่า ..1.. ครั้ง/ปี 

หลักฐาน 
1. รายงานการประชุม 

 2. ส ารวจภาวะการหางานท าของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนครั้งในการส ารวจไม่น้อย
กว่า ...1... ครั้ง/ปี 
หลักฐาน 
1. รายงานผลการส ารวจ 

 3. ประเมินความพึงพอใจของ
นายจ้างต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนครั้งในการประเมินไม่น้อย
กว่า ...1... ครั้ง/ปี 
หลักฐาน 
1. รายงานผลการประเมิน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1. สัมมนานิสิต ตัวบ่งชี้  
1.  จ านวนครั้งในจัดสัมมนาไม่ 
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
หลักฐาน 
1. รายงานผลการสัมมนานิสิต 

 2. กิจกรรมนอกหลักสูตรจัดโดยนิสิต ตัวบ่งชี้  
1. จ านวนกิจกรรมนอกหลักสูตรจัด
โดยนิสิตอย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี
การศึกษา 
หลักฐาน 
1. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 3. จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อปรับปรุง 
การเรียนการสอนให้ทันสมัยและก้าว
ทันความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนเงินทุนสนับสนุนให้ 
อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตเข้าร่วม
ประชุมวิชาการในและต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 2 ทุนต่อปี 
หลักฐาน 
1. จ านวนเงินทุนสนับสนุนที่อนุมัติ 
2. จ านวนอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต

ที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนสนับสนุน 
 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค   ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบตรีภาค   ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน 

 ไม่มีภาคฤดูร้อน  
 

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          -ไม่มี- 
    *1.4 การลงทะเบียนเรียน 
  ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ 9-22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 
           ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
           ระบบทวิภาค   ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - ธันวาคม   
       ภาคการศึกษาปลาย  : มกราคม - พฤษภาคม 
       ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
  ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - เดือนธันวาคม 
     ภาคการศึกษาปลาย  : มกราคม - พฤษภาคม 
     ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
  ระบบตรีภาค   ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาปลาย  : มกราคม - มีนาคม 
     ภาคฤดูร้อน  : เมษายน - กรกฎาคม 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

แผน ก แบบ ก1 
1) ส าเร็จปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศที่ทางราชการ 

รับรอง  
2) เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิจัยและการพัฒนาสังคม หรือมีประสบการณ์ในการท าวิจัย 

ด้านสังคมศาสตร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (ในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงการ หรือผู้ร่วมวิจัย พร้อมกับแสดง 
สัดส่วนหรือร้อยละของผลงานการวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีค ารับรองของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมโครงการวิจัย) 
และคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 

3) มีโครงร่างการวิจัยที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ต่อไป 
4) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป  
แผน ก แบบ ก2 
1) ส าเร็จปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ในประเทศหรือต่างประเทศที่ทางราชการ 

รับรอง  
2) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 
*การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์   

          มหาวิทยาลัยและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศ 

          ให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ 
    2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

1) นิสิตมีพ้ืนฐานวิชาด้านประชากรศาสตร์ไม่เพียงพอ 
2) นิสิตมีพ้ืนฐานวิชาด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และระเบียบวิธีวิจัยไม่เพียงพอ 
3) นิสิตขาดพ้ืนฐานด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
              หลักสูตรท าเอกสารแนวทางการเตรียมตัวโดยทั่วไปและการเตรียมตัวทางวิชาการแจกให้กับนิสิตที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าเรียนในหลักสูตร นิสิตที่ประสบอุปสรรคในการเรียน หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตจับกลุ่มกันเรียนรู้ใน
รูปแบบของ study group หรือ tutorial group 
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    2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

    

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

นิสิตใหม ่ 6 1 7 7 7 

นิสิตเก่า 10 11 2 7 7 

รวม 16 12 9 14 14 

ความว่าจะส าเร็จการศึกษา 4 10 2 7 7 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ค่าบ ารุงการศึกษา 782,000.00 782,000.00 782,000.00 782,000.00 782,000.00 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,931,300.00 4,931,300.00 4,931,300.00 4,931,300.00 4,931,300.00 

รวมรายรับ 5,713,300.00 5,713,300.00 5,713,300.00 5,713,300.00 5,713,300.00 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ก. งบด าเนินการ      
    1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,131,900.00 2,628,568.00 2,891,424.80 3,180,567.28 3,498,624.01 
    2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  2,394,400.00 963,700.00 1,060,070.00 1,166,077.00 1,282,684.70 
    3. ทุนการศึกษา - - - - - 
    4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  - - - - - 

รวม (ก) 4,526,300.00 3,592,268.00 3,951,494.80 4,346,644.28 4,781,308,71 
ข. งบลงทุน -     
    ค่าครุภัณฑ์ 12,000.00 134,000.00 147,400.00 162,140.00 178,354.00 

รวม (ข) 12,000.00 134,000.00 147,400.00 162,140.00 178,354.00 
รวม (ก) + (ข) 4,538,300.00 3,726,268.00 4,098,894.80 4,508,784.28 4,959,662.71 

จ านวนนิสิต 34 34 34 34 34 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 133,479.41 109,598.12 120,555.73 132,611.30 145.872.43 

   * หมายเหตุ จ านวนนิสิตรวมหลักสูตรเก่าและหลักสตูรปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตบาทต่อป ี
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    2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................... 
    2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
          การเทียบโอนหน่วยกิตจากต่างสถาบันเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1  36 หน่วยกิต  
          ระยะเวลาการศึกษา  4  ปี 

แผน ก แบบ ก2  36 หน่วยกิต  
          ระยะเวลาการศึกษา  4  ปี 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน - 24 
        - รายวิชาบังคับ - 15 
        - รายวิชาเลือกเฉพาะแขนง - 6 
        - รายวิชาเลือก - 3 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 12 

  หมายเหตุ  
1. นิสิตที่สมัครเข้าเรียนในแผน ก แบบ ก1 ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้ วิชา 5100601 ประชากรวิทยา 5100650 
    สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 5100653 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ 5100654  
    การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตรโ์ดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลการเรียนโดยใช้สัญลักษณ์ S และ U     
2. นิสิตในทุกแผนต้องเรยีนวิชา 5100705 สัมมนาประชากรศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะโดยไม่นับหน่วยกิต 
    และประเมินผลการเรียนโดยใช้สัญลักษณ์ S และ U 
 
 
 
 
 
 
 



- 12 - 
 

 
 

 3.1.3 รายวิชา 

รายวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก2      15    หน่วยกิต 
5100601 ประชากรวิทยา 

Population Studies 
3(3-0-9) 

5100650 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Statistics for Social Science Research 

3(3-0-9) 

5100653 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Social Science Research Methodology 

3(3-0-9) 

5100654 การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 
Demographic Analysis 

3(3-0-9) 

5100656 งานฝึกการวิจัยทางประชากร 
Practicum in Population Research 

3(1-4-7) 

5100705 สัมมนาประชากรศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
Seminar in Demography and Public Policy 

S/U 

รายวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา  แผน ก แบบ ก2    6      หน่วยกิต 
 

   1)  แขนงวิชาประชากรศาสตร์  (Demography) 
5100661 ภาวะเจริญพันธุ์และอนามัยการเจริญพันธุ์ 

Fertility and Reproductive Health 
3(3-0-9) 

5100663 การย้ายถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์ 
Migration under Globalization 

3(3-0-9) 

5100670 หัวข้อพิเศษทางประชากรศาสตร์ 
Special Topics in Demography 

3(3-0-9) 

5100753 การวิเคราะห์ขั้นสูงทางประชากรศาสตร์ 
Advanced Demographic Analysis 

3(3-0-9) 

5100754* ประชากรศาสตร์การตายและสุขภาพ 
Demography of mortality and health 

3(3-0-9) 

5100755* ความเหลี่อมล้ าทางเพศ สังคมและเศรษฐกิจ 
Gender and Socioeconomic Inequality 

3(3-0-9) 

2)  แขนงวิชาการพัฒนาประชากร (Population Development) 
5100682 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

Family and Demographic Change 
3(3-0-9) 

5100684 พลวัตทางประชากรกับสิ่งแวดล้อม 
Population Dynamics and Environment 

3(3-0-9) 

                                                                 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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5100690 หัวข้อพิเศษทางการพัฒนาประชากร 

Special Topics in Population Development 
3(3-0-9) 

5100701 ประชากรศาสตร์การสูงอายุ 
Demography of Aging 

3(3-0-9) 

5100703* สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการปรับตัวของมนุษย์ 
Environment, Disaster, and Human Adaptation 

3(3-0-9) 

5100706* การพัฒนาทุนมนุษย์และพลวัตทางประชากร 
Human Capital Development and Population Dynamics 

3(3-0-9) 

รายวิชาเลือก  แผน ก แบบ ก2     3      หน่วยกิต 
5100605
  

แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรศาสตร์และสังคม  
Demographic and Social Concepts and Theories 

3(3-0-9) 

5100645 ประชากรศาสตร์ธุรกิจ 
Business Demography 

3(3-0-9) 

5100646 ประเด็นการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ด้านประชากร 
Economic Analysis of Population Issues 

3(3-0-9) 

5100648 นโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนาประชากร 
Public Policy for Population Development  

3(3-0-9) 

5100750 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Advanced Statistics for Social Science Research 

3(3-0-9) 

5100751
*
 ความเป็นเมืองกับประเด็นท้าทายทางประชากร 

Urbanization and Demographic Challenges 
3(3-0-9) 
 

5100752
* เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

Demographic analysis and computer application 
3(3-0-9) 

 

        หมายเหตุ นอกจากวิชาเลือกที่ระบุข้างต้นแล้ว นิสิตทีส่มัครเข้าเรียนในแผน ก แบบ ก2 สามารถเลือกเรียน 
            รายวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาประชากรศาสตร์หรือรายวชิาเลือกเฉพาะแขนงวิชาการพัฒนาประชากรที่นิสิต 
            ยังไม่ไดเ้ลือกเป็นวิชาเลอืกเฉพาะแขนง โดยนับเป็นหน่วยกิตของรายวิชาเลือกได้ 
 

 วิทยานิพนธ์     
 

แผน ก แบบ ก1 
5100816 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
36   หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
5100811 วิทยานิพนธ์ 12   หน่วยกิต 

                                                                 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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 Thesis  
 3.1.4 แผนการศึกษา 
 แผน ก แบบ ก1 
 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น จ านวนหน่วยกิต 
5100601  ประชากรวิทยา S/U 
5100650  สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ S/U 
5100653  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ S/U 
5100654  การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ S/U 
5100816  วิทยานิพนธ์ 12 
  รวม 12 
    
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย จ านวนหน่วยกิต 
5100705  สัมมนาประชากรศาสตร์และนโยบายสาธารณะ S/U 
5100816  วิทยานิพนธ์ 12 
  รวม 12 
    
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น จ านวนหน่วยกิต 
5100816  วิทยานิพนธ์ 12 
  รวม 12 
    
      แผน ก แบบ ก2 
    

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น จ านวนหน่วยกิต 
5100601  ประชากรวิทยา 3 
5100650  สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
5100653  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
5100654  การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 3 
  รวม 12 
    
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย จ านวนหน่วยกิต 
5100656  งานฝึกการวิจัยทางประชากร 3 

  วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา 3 
  วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา 3 
  วิชาเลือก 3 

5100705  สัมมนาประชากรศาสตร์และนโยบายสาธารณะ S/U 
  รวม 12 
    
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น จ านวนหน่วยกิต 
5100811  วิทยานิพนธ์ 12 

  รวม 12 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
          *3.1.6 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ภาคผนวก ข)
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3.2 คณาจารย์ในหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับที ่             ชื่อ-นามสกลุ 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

  ต าแหน่งทางวิชาการ                        คุณวุฒิ      สาขาวิชา   จ านวนผลงานทางวิชาการ          
     (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

  ภาระการสอนชม./ปีการศึกษา 

  วิจัย   ต ารา บทความ 2555 2556 2557 2558 

    1 ดร.พัชราวลยั วงศ์บุญสิน* 

3-1299-00002-80-0 

ศาสตราจารย์  LL.D., Kyushu University 
M.A., U. of Pennsylvania 
อ.บ., จุฬาฯ 

Laws 
 International Relations 
 ภาษาอังกฤษ 

   15    3 125     1 135 135 135 135 

   2 
ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ* 

3-1009-03803-19-8 

รองศาสตราจารย์  Ph.D., U. of Chicago 
M.A., U. of Chicago 
ร.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาฯ 

Sociology 
 Sociology 
 การปกครอง 

   16   5     2 157.5 180 157.5 180 

   3 ดร.ปังปอนด์ รักอ านวยกิจ* 

3-3599-00059-22-2      

รองศาสตราจารย์  Ph.D., Michigan State University 
M.A., U. of Michigan at Ann-Arbor 
B.A., U. of Pennsylvania 

Economics 
 Economics 
 Economics 

 16   2     1 180   90 112.5 112.5 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่             ชื่อ-นามสกลุ 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

  ต าแหน่งทางวิชาการ                        คุณวุฒิ      สาขาวิชา จ านวนผลงานทางวิชาการ  
  (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

  ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจัย ต ารา บทความ 2555 2556 2557 2558 

   1 ดร.พัชราวลยั วงศ์บุญสิน 

3-1299-00002-80-0 

ศาสตราจารย์  LL.D., Kyushu University 
M.A., U. of Pennsylvania 

อ.บ., จุฬาฯ 

Laws 
International 
Relations 
ภาษาอังกฤษ 

 17 17   3 125   1 135 135 135 135 

   2 ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ 

3-1009-03803-19-8 

รองศาสตราจารย์  Ph.D., U. of Chicago 
M.A., U. of Chicago 
ร.บ.(เกียรตินิยม อันดับ1), จุฬาฯ 

Sociology 
Sociology 
การปกครอง 

 16   5    2 157.5 180 157.5 180 

   3 ดร.รักชนก คชานุบาล 

3-8301-00237-66-2 

อาจารย์  Ph.D., University of Leeds 

วท.ม., มหิดล 
วท.บ.(เกียรตินิยม อันดับ1), มหิดล 

Human 
Geography 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
สาธารณสุขศาสตร ์

  3   -    4 135 112.5 135 112.5 

   4 ดร.ปังปอนด์ รักอ านวยกิจ 

3-3599-00059-22-2      

รองศาสตราจารย์  Ph.D.,Michigan State University 
M.A.,U. of Michigan at Ann-Arbor 
B.A.,U. of Pennsylvania 

Economics 
Economics 
Economics 

 16   2   1 180   90 112.5 112.5 

   5 ดร. ปัทพร สุคนธมาน 

3-1004-00100-50-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  Ph.D., London School of Economics 
M.A., Hitotsubashi University 
B.A., Hitotsubashi University  

Economics 
Economics 
Economics 

  5    -    4 157.5   90 180 135 

   6 ดร.วิราภรณ์ โพธิศิร ิ

3-1005-00212-49-3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  Ph.D., London School of Economics  

 

Demography  
and Population  
Studies 

 13    -   13 112.5 135 135 202.5 
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ล าดับที ่             ชื่อ-นามสกลุ 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

  ต าแหน่งทางวิชาการ                        คุณวุฒิ      สาขาวิชา จ านวนผลงานทางวิชาการ  
  (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

  ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

วิจัย ต ารา บทความ 2555 2556 2557 2558 

M.A., U. of California at Berkeley 

ศ.ม., จุฬาฯ 

 
ศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาฯ 

Demography 

เศรษฐศาสตร ์
ระหว่างประเทศ 
เศรษฐศาสตร ์
ระหว่างประเทศ 

   7 ดร.รตัติยา ภูละออ 

3-1017-01294-63-3 

อาจารย์  Ph.D., University of Tokyo 

ศ.ม., จุฬาฯ 
ศ.บ., จุฬาฯ 

Frontier Sciences 

เศรษฐศาสตร์แรงงาน 
เศรษฐศาสตร์แรงงาน 

  -   1         9    -     -    -  12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 18 - 
 

 
 

3.2.3. อาจารย์พิเศษ 

ล าดับที่ 
         ชื่อ-นามสกุล 
   เลขประจ าตัวประชาชน  

  ต าแหน่งทางวิชาการ                         คุณวุฒิ           สาขาวิชา         ผลงานทางวิชาการ 

1 ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ศาสตราจารย์  Ph.D., Duke University 
M.A., Duke University 
M.A., University of Hawaii 
 
ร.บ.(เกียรตินิยม), จุฬาฯ 

Economics 
Economics  
Economics and 
Demography 
รัฐศาสตร์ 

การเงินอุดมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 
1, โครงการพัฒนาต ารา 
ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ (2538). 

2 ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล 
 

ศาสตราจารย์  Ph.D., Cornell University 
M.A., Cornell University 
ร.บ.(เกียรตินิยม), จุฬาฯ 

Sociology 
Sociology 
รัฐศาสตร์ 

Development of a Verbal 
of a Verbal Autopsy Tool 
for Investigating Cause of 
Death: The Kanchanaburi 
Project, Journal of 
Population and Social 
Studies, Vol.15, No.2 
(January), 2007. 

3 ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ ศาสตราจารย์  Ph.D., Utah State University 
M.A., University of Hawaii 
ร.ม., จุฬาฯ 
ร.บ. (เกียรตินิยม), จุฬาฯ 

Sociology 
Sociology 
รัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

ความยุติธรรมในความคิดเห็น
ของหัวหน้าครัวเรือนในชนบท
ไทย, วารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ปีที่ 3(6), 27-58 
(2553). 
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ล าดับที่ 
         ชื่อ-นามสกุล 
   เลขประจ าตัวประชาชน  

  ต าแหน่งทางวิชาการ                         คุณวุฒิ           สาขาวิชา         ผลงานทางวิชาการ 

4 ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ศาสตราจารย์  Ph.D., University of Pennsylrania 
M.A., University of Pennsylrania 
สค.ม., จุฬาฯ 
ว.ท.บ.,จุฬาฯ 

Demography 
Demography 
ประชากรศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 

Modern Population Trends  
and the Family: The  
Southeast Asian Example 
In A. Scott Loveless and 
Thomas B. Holman  
(Editors). The Family in the 
New Millennium: World  
Voices Supporting the  
‘National’ Clan. Westport, 
Connecticut: Praeger  
Publishers, chapter 9,  
153-162. 2006. 

5 ดร.สถิรกร พงศ์พาณิช ศาสตราจารย์ Ph.D. ,UCLA 
M.A., Johns Hopkins 
M.A., North Carolina State University 
ศบ., จุฬาฯ 

Health Services 
Health Economics 
Economics 
เศรษฐศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
สังคม-ประชากร ที่มีต่อการ
บริโภควิตามินและเกลือแร่ของ
พนักงานสนับสนุน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, Journal of 
Health Research ปีที่ : 22 
(พิเศษ), 39-44 (2551). 

     6 ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา ศาสตราจารย์  Ph.D., Osaka University 
M.E., Osaka University 
B.E., Osaka University 

Economics 
Economics 
Economics 

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ. พิมพ์
ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2557. 274 หน้า. 
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ล าดับที่ 
         ชื่อ-นามสกุล 
   เลขประจ าตัวประชาชน  
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     7 ดร.นิพนธ์ เทพวัลย์ รองศาสตราจารย์  Ph.D., University of Pennsylvania 
M.A., University of Pennsylvania 
ร.ม., จุฬาฯ 
ร.บ.(เกียรตินิยม), จุฬาฯ 

Demography 
Demography 
รัฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

Monitoring and Evaluation 
on the Safe Motherhood 
Project. Bangkok: College 
of Population Studies, 
2013. 

8 ดร.นภาพร ชโยวรรณ รองศาสตราจารย์ Ph.D., U. of Michigan 
M.Sc., U. of London 
สค.ม., จุฬาฯ 
ร.บ.(เกียรตินิยม), จุฬาฯ 

Sociology- Demography 
Demography 
ประชากรศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

The Changing Well-Being of 
Thai Elderly: An Update  
from the 2011 Survey of  
older Persons in Thailand 
HelpAge Internation, 2013. 

9 ดร.ปราโมทย์ โศวิศุภร 
 

รองศาสตราจารย์  Ph.D., University of South California 
วทม., จุฬาฯ 
วท.บ.(เกียรตินิยม), จุฬาฯ 

Marine Science 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

การพัฒนาและใช้ประโยชน์การ
พยากรณ์คลื่นในทะเล คลื่น
ชายฝั่ง และเส้นทางพายุส าหรับ
ประเทศไทย ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(สวก.) (2015). 

10 ดร.บุษราวรรณ ธีระวิชิตชัยนนัท์ รองศาสตราจารย์  Ph.D., University of Seattle 
M.A.,  University of Seattle 
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาฯ 

Sociology 
Sociology 
ภาษาอังกฤษ 

How do living 
arrangements and 
Intergenerational support 
matter for psychological 
health of elderly parents? 
Evidence from Myanmar, 
Vietnam, and Thailand. 
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  ต าแหน่งทางวิชาการ                         คุณวุฒิ           สาขาวิชา         ผลงานทางวิชาการ 

Social Science & Medicine, 
136-137, 106-116 (2015). 

11 John Knodel Professor Ph.D., Princeton University 
M.A., Princeton University 
A.B., Duke University 

Sociology 
Sociology 
Psychology 

Data Mapping on Aging in 
Asia and the Pacific: 
Analytical Report. HelpAge 
International, East Asia and 
Pacific Regional Office, 
May 2015. 

12 Wolfgang Lutz Professor Ph.D., University of Pennsylvania 
M.A., University of Pennsylvania 
M.A. University of Vienna 

Demography 
Demography 
Social and Economic 
Statistics 

Education stalls and 
subsequent stalls in 
African fertility: A 
descriptive overview. 
Demographic Research, 33 
(47). pp. 1281-1296 (2015). 

13 Sergei Scherbov Professor Ph.D., The Academy of Sciences, USSR 
 
 
Moscow Aviation Institute 
(National Research University) 

System Analysis and 
Control Theory 
 
Control Theory and 
Systems Studies 

Does selection of 
mortality model make a 
difference in projecting 
population ageing? 
Demographic Research,  
34 (2). pp. 39-62 (2016). 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
             หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ได้จัดให้มีรายวิชา  5100656 งานฝึกการวิจัย 
ทางประชากร และก าหนดให้เป็นวิชาบังคับในแผน ก แบบ ก2 วิชานี้มีเนื้อหาให้นิสิตได้เรียนรู้การฝึกทักษะการท า
วิจัยโดยเน้นการร่างแผนแบบการวิจัย การออกแบบแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล 
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ การแปลผลข้อค้นพบจากการวิจัย และการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย โดยการท าจริง รายวิชามีความมุ่งหวังที่จะน านิสิตไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ในทุกด้าน โดยคุณลักษณะ คิดเป็น ใฝ่รู้ ท าเป็น และมีคุณธรรมเป็นเป้าหมายหลัก โดยที่มีความรู้  
มีภาวะผู้น า มีสุขภาวะ มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะและด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์เป็นเป้าหมายรอง 
นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้นิสิตร่วมท าวิจัยกับคณาจารย์ในโครงการวิจัยต่างๆ 
 4.2 ช่วงเวลา 
     ขึ้นอยู่กับก าหนดเวลาในตารางสอนของรายวิชา หรือขึ้นอยู่กับแผนการด าเนินงานของโครงการวิจัย 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
             ลงเรียนรายวิชางานฝึกการวิจัยตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในโครงการ 
วิจัยของวิทยาลัยตามแต่ก าหนดการของแต่ละโครงการ หรือฝึกงานด้านการเก็บข้อมูลในช่วงปิดภาคการศึกษา 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรทุกคนต้องท า
วิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกแบบการวิจัยอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่
ได้ออกแบบไว้ โดยเน้นความส าคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สังเคราะห์และสรุปผลการศึกษาอย่างเหมาะสม
ถูกต้องนิสิตจะต้องน าวิทยานิพนธ์นั้นไปน าเสนอในการประชุมวิชาการที่มีการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
(peer review) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการก่อนส าเร็จการศึกษา ในกระบวนการท าวิทยานิพนธ์นี้ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
            การท าวิทยานิพนธ์นี้จะเป็นรายวิชาที่จะน านิสิตไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ในทุกด้าน อันได้แก่ มีความรู้ มีคุณธรรม คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ มีภาวะผู้น า มีสุข
ภาวะ มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะและด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
 5.3 ช่วงเวลา 
             ช่วงเวลาในการท าวิทยานิพนธ์จะข้ึนอยู่กับตัวนิสิตเอง แต่ทั้งนี้นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์
ภายใน 2 ปีการศึกษา และสอบวิทยานิพนธ์และต้องได้รับการประเมินอย่างน้อยระดับ “ผ่าน”ภายในเวลา 4 ปี
การศึกษา 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
                แผน ก แบบ ก1      36  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2      12  หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ 
            ก่อนเริ่มการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรกและภาคการศึกษาที่สอง นิสิตจะได้  
มีโอกาสได้เรียนวิชาสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติส าหรับ
การวิจัย วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์และงานฝึกการวิจัยทางประชากร ซึ่งให้ความรู้นิสิตในเรื่องของการเขียน
โครงร่างวิทยานิพนธ์ การออกแบบการวิจัย รวมทั้งการได้ฝึกการท างานวิจัยในภาคสนามจริง นอกจากนั้นนิสิตจะได้
เข้าเรียนรายวิชาสัมมนาประชากรศาสตร์และนโยบายสาธารณะเพ่ือค้นหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางประชากรศาสตร์ที่
ตนสนใจผ่านการสัมมนา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
            การประ เมินผล เริ่ มต้ นตั้ ง แต่ ก ารจั ดท า โครง ร่ า งวิ ทย านิ พนธ์ เ พ่ื อประ เมินคว าม เป็ น ไป ได้ 
และความเหมาะสมของโครงร่างวิทยานิพนธ์  โดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ว่ าด้ วยการศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา การประเมินโครงร่ างวิทยานิพนธ์ 
มี 3 ระดับคือ ผ่าน ผ่านแบบมีเงื่อนไข และไม่ผ่าน ระหว่างกระบวนการจัดท าวิทยานิพนธ์ นิสิตจะถูกประเมิน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยได้รับการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านเป็น
สัญลักษณ์ S หรือ U เมื่อนิสิตได้จัดท าวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว นิสิตจะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เพ่ือได้รับ
การประเมิน ผ่าน (ผ่าน ดี หรือดีมาก) หรือไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 
คน องค์ประกอบของคณะกรรมการมีดังนี้ ประธานกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึ กษา (อาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 
กรรมการ และกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย นิสิตจะต้องได้รับผลการประเมินอย่างน้อย “ผ่าน” เพ่ือส าเร็จ
การศึกษา 
 

หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
1. บัณฑิตที่มีความรู้ เกี่ยวกับระชากร
ศาสตร์และการพัฒนาประชากร ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรและการด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องของกระแสโลกาภิวัตน์ 
 

กลยุทธ์การสอนที่มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การบรรยาย การ
บ ร ร ย า ย เ ชิ ง อ ภิ ป ร า ย  กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม  ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ 
ด้ ว ยก าร ท า กิ จ ก ร รมกลุ่ ม  ก า รศึ กษ าดู ง านนอกสถานที่  
การน าเสนอผลงานในห้องเรียน นอกจากนี้ กิจกรรมเสริมต่างๆ 
ได้แก่ การร่วมฟังการประชุมสัมมนา การน าเสนอผลงานในที่
ประชุมทางวิชาการ การส่งเสริมให้ตีพิมพ์ผลงาน การท างานวิจัย
ร่วมกับคณาจารย์ 

2. บัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการวิจัย
พ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์ และทักษะ
ในการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์  มี
ความสามารถ สามารถน าข้อมูลทาง
ประชากรมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนหรือประยุกต์ใช้ข้อมูลทาง
ประชากรเพ่ือประโยชน์ในงานด้านต่างๆ 

การมีรายวิชาสอนที่ เป็นพ้ืนฐานในการวิจัย ทั้งในการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ เช่น วิชาสถิติส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ วิชาสถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางสังคมศาตร์ วิชา
วิ ทย าการวิ จั ยทา งสั ง คมศาสตร์  วิ ช าการวิ เ ค ร าะห์ ท า ง
ประชากรศาสตร์ งานฝึกการวิจัยทางประชากร นอกจากนี้ วิชา
สัมมนาประชากรศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และการท า
วิทยานิพนธ์ ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้การท าวิจัย และมีกิจกรรม
เสริมต่างๆ เช่น การร่วมฟังการประชุมสัมมนา การน าเสนอผลงาน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ในที่ประชุมทางวิชาการ การส่งเสริมให้ตีพิมพ์ผลงาน การท างาน 
วิจัยร่วมกับคณาจารย์ เป็นต้น 

3. บัณฑิตที่มีความสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ทางประชากรศาสตร์กับสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง 

การมีรายวิชาที่เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน เช่น ประเด็นการวิเคราะห์
เชิงเศรษฐศาสตร์ด้านประชากร นโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนา
ประชากร สัมมนาประชากรศาสตร์และนโยบายสาธารณะ พลวัต
ทางประชากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการให้นิสิต
ติดตามวิเคราะห์ข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆทางประชากร และ
การน าประเด็นต่างๆทางประชากรที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน
มาวิเคราะห์และอภิปรายในชั้นเรียน 

4. บัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม และ
จรรยาบรรณการเป็นนักวิชาการ และ
นักวิจัยที่ดี 

การมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของนิสิต เช่น การบรรยายธรรม
และฝึกสมาธิ การผนวกประเด็นด้านคุณธรรม เช่น จริยธรรมการ
วิจัย การรับผิดชอบต่อส่วนรวม เข้าในเนื้อหารายวิชาต่างๆ 

 

            
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1.  มีความรู้ 
1.1  รู้ รอบ - มีความรู้ ในสาขาวิชา
ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ ใช้ วิ ช าที่ เ กี่ ยวข้องกับวิ ชา
ประชากรศาสตร์ (เช่น สถิติ สังคมวิทยา 
เศรษฐศาสตร์ และนโยบาย) รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม 

1.2  รู้ลึก - มีความรู้ที่ที่ทันสมัยใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้าใจอย่างลุ่มลึก
ในเนื้อหาสาระหลักและสามารถพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ 

 
การสอนทั้งในรูปของการบรรยาย  การ
บรรยายเชิงอภิปราย การให้นิสิตฝึก
ปฏิบัติด้วยการท าแบบฝึกหัด การจัด 
สัมมนาในหัวข้อเฉพาะ การเชิญผู้ทรง 
คุณวุฒิในและต่างประเทศมาบรรยาย
พิเศษการศึกษาดู งานนอกสถานที่ 
ก า ร ร่ ว ม ฟั ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า  
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมทาง
วิชาการ การส่งเสริมให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากแหล่งต่างๆ การส่งเสริมให้ตีพิมพ์
ผลงาน การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
การท างานวิจัยร่วมกับคณาจารย์และ
นักวิจัย 

 
ก า ร ส อ บ วั ด ผ ล ร า ย วิ ช า  
การติดตามผลการศึกษาของนิสิต 
การที่นิสิตมีผลงานน าเสนอหรือ
ตีพิมพ์ในที่ประชุมระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

2.  มีคุณธรรม 
2.1  มีคุณธรรมและจริยธรรม - มีหลัก
คิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความ
ด ีแ ล ะ ค ุณ ค ่า ค ว า ม เ ป ็น ม น ุษ ย์   
มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์

 
- การผนวกประเด็นด้านคุณธรรม เช่น 
ความซื่อสัตย์ จริยธรรมการวิจัย การ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม เข้าในเนื้อหา
รายวิชาต่างๆ 

 
การ เข้ าร่ วมกิจกรรมส่ ง เสริม
คุณธรรมของนิสิต การที่นิสิต
ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก ย่ อ ง ต่ า ง ๆ  
ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น นิ สิ ต 
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สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนใน
สังคมอย่างสันติ 

2.2  มีจรรยาบรรณ - มีระเบียบวินัย
และเคารพกฎกติกาของสังคม  ประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  และ
จรรยาบรรณนักวิจัย 

- การให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนทัศนะในรายวิชาสัมมนา
เกี่ยวกับประเด็นต่างๆด้านการพัฒนา
ประชากรในมิติ ด้ านคุณธรรมและ
ศีลธรรม 
- การจัดกิจกรรมโดยวิทยาลัยหรือโดย
นิสิตเพ่ือส่งเสริมการมีคุณธรรมหรือการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆให้แก่สังคม เช่น 
การบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติเพ่ือ
เสริมสติและสมาธิ   
- การยกย่องนิสิตที่มีความประพฤติดี
และท าคุณประโยชน์ให้กับผู้ อ่ืนและ
สังคม 
- การบรรยายพิเศษโดยผู้มี
ประสบการณ์ 
- การแสดงให้นิสิตได้เห็นถึงผลเสียหรือ
ผลกระทบที่ตามมาของความประพฤติ
ที่ขาดซึ่ งคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

โ ด ย อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า  
การประเมินจากการเกิดหรือไม่
เกิดปัญหาทางด้ านจริ ยธรรม 
คุณธรรม หรือจรรยาบรรณการ
วิจัยระหว่างที่นิสิตก าลังศึกษา 

 

3.  คิดเป็น 
3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
- สามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด
แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม  ส า ม า ร ถ วิ เคราะห์ 
สังเคราะห์  และประเมินความรู้ เ พ่ือ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3 . 2  ส าม า รถคิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร รค์  
- สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

3 . 3  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า  
- สามารถแก้ ปัญหาที่ ซั บซ้ อน โดย
สังเคราะห์วิธีการที่เหมาะสม 

 
- การให้นิสิตคิดวิเคราะห์ โดยการน า
ประเด็นต่างๆ ในทางประชากร และ
ปัญหาทางสังคมให้นิสิตพิจารณาและ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- ก า ร ใ ห้ นิ สิ ต พั ฒ น า โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์  ซึ่ ง ต้ องอาศั ยทั้ ง การ
สังเคราะห์องค์ความรู้และผลการศึกษา
ที่ผ่านมา  และการก าหนดแนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยของ
นิสิต 
- การเปิดโอกาสในให้นิสิตได้ฝึก
วิเคราะห์ข้อมูลในรายวิชาด้านสถิติ 
ระเบียบวิธีวิจัย และการวิเคราะห์ทาง
ประชากร   
- ก า ร เ ชิ ญ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ 

 
-  การท าแบบฝึกหัด 
-  ผลการสอบรายวิชา 
- ผลจากการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  
- ผลจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
- ผลงานน าเสนอในที่ประชุม
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
- ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการในและต่างประเทศ 
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4.  ท าเป็น 
4.1  มีทักษะทางวิชาชีพ - มีทักษะใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างลึกซึ้ ง ติดตามความก้าวหน้าใน
งานวิจัย  รู้วิธีแก้ปัญหา และต่อยอดองค์
ความรู้ได้ 
4.2  มีทักษะทางการสื่อสาร  
- ใช้ภาษาไทยได้ดีมากทั้งการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน สามารถน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการได้ และใช้ภาษาอังกฤษได้
ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
4.3  มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมใน
ก า ร สื บ ค้ น  วิ เ ค ร า ะ ห์  ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
น าเสนอผลงานวิชาการ 
4.4  มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
- มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
การศึกษาวิจัย 
4.5  มีทักษะการบริหารจัดการ  
- สามารถวางแผนและด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มี
มนุษย์สัมพันธ์ดี และท างานเป็นหมู่คณะ 
และมีศักยภาพในการบริหารจัดการเวลา 
ต่อตัวเองและการท างาน 

 
- การให้นิสิตค้นคว้าและท ารายงานใน
รายวิชาต่างๆ 

 - การจัดอบรมให้นิสิตรู้จักวิธีการสืบค้น
ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- การให้นิสิตเข้าร่วมฟังการประชุม  
การอภิปราย  การอบรมทางวิชาการ 
- การให้นิสิตแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
น าเสนอผลงานในชั้นเรียน  น าเสนอ
ผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ 
- การให้นิสิตท าแบบฝึกหัดในรายวิชา 
ด้านสถิติ ระเบียบวิธีวิจัยและ การ
วิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ และ
สอดแทรกวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
- ก า ร ให้ นิ สิ ตท า กิ จ ก ร รมร่ ว มกั น   
เช่น การทดลองฝึกปฏิบัติ งานวิจัย
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  การท ากิจกรรมนอก
หลักสูตร  การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ประชุมทางวิชาการหรือจัดนิทรรศการ
เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 

 
-  การท าแบบฝึกหัด 
-  ผลการสอบรายวิชา 
-  การน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
-  การเสนอวิทยานิพนธ์ 
-  ผลงานน าเสนอในที่ประชุม
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
-  ผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการในและ
ต่างประเทศ 

5.  ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 
5.1  ใฝ่รู้  
- แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 
5.2  รู้จักวิธีการเรียนรู้   
- รู้จักเทคนิค วิธีและกระบวนการในการ
เรียนรู้  และสามารถน าไปใช้ในการ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 
-  การมอบหมายให้นิสิต อ่านและ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
-  การให้นิสิตติดตามวิเคราะห์ข่าวสาร
และสถานการณ์ต่างๆทางประชากร 
-  การให้นิสิตจัดกลุ่มในรูปของ study 
group โดยมีคณาจารย์เป็นพี่เลี้ยง 
-  การให้นิสิตได้ริเริ่มท ากิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านวิชาการด้วยตนเอง เช่น 
การจัดสัมมนาเชิญวิทยากรมาบรรยาย

 
-  ผลการสอบรายวิชา 
-  หัวข้อวิทยานิพนธ์และวิธีการ
วิจัยที่ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ 
- ผลจากการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
- ผลงานน าเสนอในที่ประชุม
วิชาการและผลงานตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 
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ในหัวข้อที่สนใจ การจัดประชุมทาง
วิชาการ เป็นต้น 
-  การสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ภายใน
วิทยาลัย 

- ประเมินการจัดกิจกรรมประเภท
ต่างๆ เช่น study group การจัด
กิจกรรมริเริ่มโดยนิสิต เป็นต้น 
รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ 

6.  มีภาวะผู้น า 
เ ห็ น ก า ร ณ์ ไ ก ล  มี วิ สั ย ทั ศ น์  ก ล้ า
แสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น 
รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความ
คิ ด เ ห็ นของผู้ อ่ื น  สุ ภ าพ  ส าม ารถ
ประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลัก
แ ห่ ง เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 
 มี ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  ยุ ติ ธ ร ร ม  
รักองค์กร  เป็นผู้น ากลุ่มกิจกรรมได้ใน
ระดับและสถานการณ์ที่ เหมาะสม  
มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

 
-  ฝึกให้นิสิตมีบทบาทในการเป็นผู้
ควบคุมทีมในงานวิจัยภาคสนาม 
-  การให้นิสิตริเริ่มและจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตร 

 
- การมีส่วนร่วมในการท างาน
วิจัยภาคสนามของคณาจารย์และ
นักวิจัย 
- ประเมินการจัดกิจกรรมประเภท
ต่างๆ เช่น study group การจัด
กิจกรรมริเริ่มโดยนิสิต เป็นต้น 
รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ 

7.  มีสุขภาวะ 
ตระหนักถึงความส าคัญและรู้จักวิธีการ
ดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง  
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ปรับตัวได้ ทน
สภาพกดดันได้ 

 
-  การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
การสาธารณสุข มาเป็นวิทยากร เช่น 
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การอนามัย
เจริญพันธุ์   สุขภาพจิต เป็นต้น 
-  การจัดอบรม และฝึกปฏิบัติธรรม 
-  การจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานที่เพ่ือ
ความผ่อนคลาย 

 
-  การมีส่วนร่วมของนิสิตในการ
บรรยาย การจัดอบรม การฝึก
ปฏิบัติธรรม หรือการจัดกิจกรรม
นอกสถานที่ 
-  ความพึงพอใจของนิสิ ต ใน
กิจกรรมต่างๆ 
-  ปัญหาด้านสุขภาวะอันมีที่มา
จากการเรียนการสอนภายใน
หลักสูตร 

8.  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
มีจิตส านึกห่วงใยต่อสังคม สิ ่งแวดล้อม 
และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา มุ่งท า
ประโยชน์ให้สังคม 

 
-  การให้นิสิตร่วมกันดูแลรักษาสา
ธารณสมบัติของวิทยาลัย เช่น การดูแล
แ ล ะ ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ การรักษาหนังสือของ
ห้องสมุด การรักษาความสะอาดของ
ห้องพักนิสิต การอนุรักษ์พลังงาน การ
ใช้ไฟฟ้า และน้ าประปาอย่างประหยัด 
เป็นต้น 

 
-  การมีส่วนร่วมในการดูแลหรือ
การก่อให้เกิดปัญหาในการใช้สา
ธารณสมบัติของวิทยาลัย เช่น 
การดูแลและระมัดระวังการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์  การรักษา
หนังสือของห้องสมุด  การรักษา
ความสะอาดของห้องพักนิสิต  
การใช้ไฟฟ้า และน้ าประปาอย่าง
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

-  การเชิญชวนให้นิสิตอาสาสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยในทุกๆระดับ 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสัมมนา ประชุม
วิชาการระดับต่ างๆ กิจกรรมของ
วิทยาลัยที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยตลอดปี
การศึกษา 
- การผนวกกิจกรรมจิตอาสาและส านึก
สาธารณะเข้าไว้ในกิจกรรมวิชาการหรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต 

- การสนับสนุนให้นิสิตสนใจและ
ท าการศึกษาวิจัยในประเด็นที่ เป็น
ปัญหาสาธารณะของประเทศชาติ 

ประหยัด เป็นต้น 
-  การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
เองและวิทยาลัยในทุกๆระดับ 
-  การประเมินความพึงพอใจหรือ
ประโยชน์ที่ ได้รับจากกิจกรรม
ต่างๆ 
-  หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สะท้อนให้
เห็นถึงการมีส านึกสาธารณะ 

9.  ด ารงความเป็นไทยในกระแส 
โลกาภิวัตน์ 
ส านึกในคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความ
เป็นไทย รู้จักก าหนดบรรทัดฐานแห่ง
ความพอเหมาะพอดีในการครองชีวิต 
รวมทั้งตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและรู้ เท่ าทันการ พัฒนา
เปลี่ยนแปรของบริบททางสังคม เพ่ือ
สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่มี
วัฒนธรรมแตกต่างโดยยังด ารงความเป็น
ตั ว ข อ ง ตั ว แล ะท ะนุ บ า รุ ง สื บ ส า น
วัฒนธรรมไทยได้อย่างเป็นอิสระ ยั่งยืน 
และมีสันติสุข 

 
 

-  การน าข้อมูลด้านประชากร สังคม 
วัฒนธรรมและการพัฒนาของประเทศ
ไทยให้นิสิตได้ศึกษาเปรียบเทียบกับ
ประเทศต่างๆ 
-  การสัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิด 
ในวิชาต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นด้านสังคม
วัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์หรือส่งผล
กระทบต่อพลวัตทางประชากร 
-  การให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยและของ
มหาวิทยาลัย เช่น พิธีไหว้ครูการ
ร่ ว ม ง านวั นสถาปนาจุ ฬาล งกรณ์
มหาวิทยาลัย  การร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา เป็นต้น 

 
 

-  การเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับ
ประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรมที่มี
ความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบต่อ
พลวัตทางประชากร 
-  การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยและ
ของมหาวิทยาลัย 
-  การประเมินความพึงพอใจหรือ
ประโยชน์ที่ ได้รับจากกิจกรรม
ต่างๆ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
 

รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู ้
1. มีความรู ้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความ
เป็นไทยใน
กระแสโลกา 

ภิวัตน์ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     

รายวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก2 15 หน่วยกิต                   
5100601  ประชากรวิทยา                   

5100650  สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ์                   

5100653  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร ์                   

5100654  การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร ์                   

5100656  งานฝึกการวิจัยทางประชากร                   

5100705  สัมมนาประชากรศาสตร์และนโยบายสาธารณะ                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
 

รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู ้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า  7. มีสขุภาวะ 8. มีจิตอาสา
และส านึก
สาธารณะ 

9. ด ารงความเป็น
ไทยในกระแส
โลกาภิวัตน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
รายวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา แผน ก แบบ ก2 6 หน่วยกิต 
แขนงวิชาประชากรศาสตร์ 

                  

5100661  ภาวะเจริญพันธุ์และอนามัยการเจรญิพันธ์ุ                   
5100663  การย้ายถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน ์                   
5100670  หัวข้อพิเศษทางประชากรศาสตร ์                   
5100753  การวิเคราะห์ขั้นสูงทางประชากรศาสตร ์                   
5100754*  ประชากรศาสตร์การตายและสุขภาพ                               
5100755*  ความเหลี่อมล้ าทางเพศ สังคมและเศรษฐกิจ                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
 

รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู ้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

  6. มีภาวะผู้น า  7. มีสขุภาวะ   8. มีจิตอาสาและ  
   ส านึกสาธารณะ 

 9. ด ารงความเป็น   
 ไทยในกระแส
โลกาภิวัตน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
แขนงวิชาการพัฒนาประชากร                   
5100682  ครอบครัวและการเปลีย่นแปลงทางประชากร                   
5100684  พลวัตทางประชากรกบัสิ่งแวดล้อม                   
5100690  หัวข้อพิเศษทางการพัฒนาประชากร                   
5100701  ประชากรศาสตร์การสงูอายุ                   
5100703*  สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการปรับตัวของมนุษย ์                   
5100706*  การพัฒนาทุนมนุษย์และพลวตัทางประชากร                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
 

รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู ้
1. มีความรู ้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภิวตัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
รายวิชาเลือก แผน ก แบบ ก2 3 หน่วยกิต                   
5100605  แนวคิดและทฤษฎีทาง
ประชากรศาสตร์และสังคม 

                  

5100645  ประชากรศาสตร์ธุรกิจ                   
5100646  ประเด็นการวิเคราะหเ์ชิง
เศรษฐศาสตรด์้านประชากร 

                  

5100648  นโยบายสาธารณะเพื่อการ
พัฒนาประชากร 

                  

5100750  สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ์

                  

5100751*  ความเป็นเมืองกับประเด็นท้า
ทายทางประชากร            

                  

5100752*  เทคนิคการวิเคราะหท์าง
ประชากรศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร ์
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รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู ้
1. มีความรู ้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภิวตัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
วิทยานิพนธ์ 
แผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกิต 

                  

5100816  วิทยานิพนธ์                   

แผน ก แบบ ก2 12 หน่วยกิต                   

5100811  วิทยานิพนธ์                   
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ระดับปริญญาตรี การประเมินผลรายวิชาใช้สัญญาลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ 
S หรือ U 
      ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ 
S หรือ U ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
    2.1 ส ารวจภาวะการหางานท าของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
    2.2 ประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา (กรณีศึกษาต่อ ให้ประเมินจากสถานศึกษา) 
    2.3 ประเมินต าแหน่งและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
    2.4 สอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาเป็นอาจารย์พิเศษ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
     แผน ก แบบ ก1 
      เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
      การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์  
               ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
  เกณฑ์ อ่ืนๆ ................................................................................................................................................. 
  

     แผน ก แบบ ก2  
      ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
  การเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ 
  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์  
              ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม(Proceedings) 
  เกณฑ์ อ่ืนๆ ................................................................................................................. ................................ 
 

    แผน ข 
   ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
   สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า 
   การเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ 

  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลงานการค้นคว้าอิสระของ 
นิสิตต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

 เกณฑ์ อ่ืนๆ ................................................................................................................. ................................ 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
     1.1 สื่อสารกับอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และการจัดท าประมวล
รายวิชา (course syllabus)  
     1.2 ให้อาจารย์ใหม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์การสอนจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 มีกลไกให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร 

2.1.2 มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน 

 

    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 มีโครงการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัย โดยให้

อาจารย์น าเอาประสบการณ์และผลจากการวิจัยมาสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา  
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.3 มีการประชุมระดมความคิดให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางระบบและกลไกการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมส่วนรวม 
2.2.4 มีการจัดสรรทุนให้คณาจารย์ไปเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนอย่างส าคัญในการพัฒนา

ศักยภาพของคณาจารย์ในเวทีระดับนานาชาติ น าไปสู่การเพ่ิมโอกาสในการที่ผลงานของคณาจารย์จะได้รับการตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ 

2.2.5 สนับสนุนให้มีนักวิชาการจากภายนอกหน่วยงานทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสอนและ/หรือการท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร 

2.2.6 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่
ด าเนินงานควบคุมการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลอดจนจัดให้มีการประเมินหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ า
ทุก 5 ปี 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรเน้นผลิตบัณฑิตโดยค านึงถึงคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

อันได้แก่ 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคาระห์เชิงตัวเลข และหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
ทุกปี 



- 36 - 
 

 
 

หลักสูตรเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 9 ด้าน อันได้แก่ 1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ
รู้จักวิธีการเรียนรู้ 6. มีภาะวผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 9. ด ารงความเป็นไทยในกระแส
โลกาภิวัฒน์ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน นักวิจัย
ประจ าศูนย์วิจัย หน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชน ข้าราชการกระทรวงต่างๆ ที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประชากร การวางแผนประชากร การก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 
ที่มีการวิเคราะห์ การวางแผนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับประชากร  

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ได้จัดให้มีระบบการประเมินความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดย
ใช้การส ารวจด้วยแบบสอบถาม ได้แก่ แบบส ารวจภาวะการหางานท าของนิสิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ตลอดจนมีการใช้แบบสอบถามและการประชุมระดมความคิด
จากภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือประเมินหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
 

3. นักศึกษา 
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษาดังต่อไปนี้  
(1) ในกรณีของผู้สมัครที่สามารถเดินทางมาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองได้ กระบวนการ

ประกอบไปด้วยการพิจารณาใบสมัครและเอกสารประกอบ การสอบข้อเขียนส าหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณา
ใบสมัคร และการสอบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน 

(2) ในกรณีของผู้สมัครจากต่างประเทศ กระบวนการพิจารณาประกอบไปด้วยการพิจารณาใบสมัครและ
เอกสารประกอบ 

หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรพบนิสิต เพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมทั้งให้รุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในการศึกษาแนะน ารุ่นน้องที่เข้าใหม่เกี่ยวกับการเรียน
ให้ประสบความส าเร็จ หลักสูตรมีการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน า
และติดตามผลการศึกษาของนิสิต โดยใช้ข้อมูลประกอบจากฐานข้อมูลประวัติและผลการศึกษา 

หลักสูตรมีการจัดสัมมนานิสิตเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
เช่น การประเมินเนื้อหารายวิชาต่างๆ ความพึงพอใจในเรื่องต่างๆที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน สิ่งที่นิสิตต้องการให้
หลักสูตรจัดเพิ่มเติม เป็นต้น   
    นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการทั้งนี้ภายใต้กฎระเบียบและกระบวนการใน
การพิจารณาค าอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

การคงสถานะความเป็นนิสิต และการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

4. อาจารย ์
การรับอาจารย์ใหม่ 
วิทยาลัยได้มีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่มาทดแทนคณาจารย์รุ่นเก่าที่เกษียณอายุการท างาน ทั้งนี้

เพ่ือให้มีคณาจารย์ที่มีความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เข้ามาร่วมพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนรับการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากคณาจารย์รุ่นก่อนๆ การคัดเลือกอาจารย์ด าเนินการโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาประชากรศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และผลงานทาง
วิชาการ    
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การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
วิทยาลัยมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ อาจารย์ใหม่ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ในวิทยาลัย และ

ได้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นหลักสูตรปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยสนับสนุนให้
คณาจารย์ในวิทยาลัยได้สอนในวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ และได้มีโอกาสท างานวิจัยในหัวข้อที่สนใจ รวมทั้งสนับสนุนให้
ได้มีโอกาสท างานวิจัยเป็นกลุ่ม เพ่ือให้มีการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากคณาจารย์รุ่นก่อน วิทยาลัยมีทุน
สนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และมีฐานข้อมูลที่อาจารย์
สามารถเข้าถึงและน ามาใช้ในงานวิจัยได้  

การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางประชากรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาบรรยายพิเศษ หรือร่วมเป็นที่ปรึกษา 

หรือเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอาจารย์พิเศษหรือเป็นศาสตราภิชานมาร่วมในการพัฒนาคณาจารย์
รุ่นใหม่ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

5.1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ด าเนินงานควบคุมการบริหารจัดการ ตลอดจนจัดให้มีการ
ประเมินหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.1.2 มีการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานทุกหลักสูตรประจ าปีการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีการจัดประชุม ปรึกษาหารือ รายละเอียดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

5.1.3 มีการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร มีการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานและขอ
ข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และกรรมการบริหารวิทยาลัย มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การหาข้อมูลประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรมีกระบวนการหาข้อมูลจากทั้งอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา 
และได้เปรียบเทียบกับหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันท่ีเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ   

 5.1.4 มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์จุดอ่อนที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขไป
พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไข เพ่ือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

 

5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

5.2.1 ในส่วนของการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา หลักสูตรมีการ
จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกคนเพ่ือท าการจัดตารางสอนและวางระบบผู้สอน โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ โดยการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน 

5.2.2 การประเมินผู้เรียนมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละรายวิชา วิธีการประเมินหลัก ได้แก่ การสอบข้อเขียน (กลางภาคและปลายภาค) 
การบ้าน รายงาน การน าเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และอาจมีวิธีการประเมินอ่ืนๆร่วมด้วย เพ่ือให้
สามารถประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้ตามความเป็นจริง   

5.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาของแต่ละรายวิชา เช่น การบรรยาย การสัมมนา การน าเสนอโดยนิสิต การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น ใน
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รายวิชา 3 หน่วยกิต มีชั่วโมงการเรียนการสอน 3 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ต่อหนึ่งภาค
การศึกษา 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีส่วนส าคัญใน

การประเมินและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยประชากรศาสตร์ โดยการเสนอเรื่องเพ่ือ
พิจารณา 

ส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นิสิตสามารถค้นคว้าเอกสารจากศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็น
แหล่งอ้างอิงหลักด้านประชากรศาสตร์ของประเทศ  มีต ารา หนังสือ และวารสารในสาขาวิชานี้และสาขาวิ ชาที่
เกี่ยวข้องประมาณ 35,000 เล่ม มีระบบการค้นคว้าจากฐานข้อมูลต่างๆผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยัง
อาจใช้บริการจากห้องสมุดคณะและสถาบันอ่ืนๆ ภายในและนอกมหาวิทยาลัย  เช่น คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ส านักงานวิทยทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ หอสมุด
แห่งชาติ  รวมทั้งห้องสมุดขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

นอกจากนี้วิทยาลัยประชากรศาสตร์ยังมีฐานข้อมูลด้านการวิจัย ของโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการ  
โดยวิทยาลัยฯ ทั้งยังมีข้อมูลดิบของโครงการวิจัยเหล่านั้น ซึ่งคณาจารย์สามารถน ามาใช้ผนวกเข้ากับการเรียนการสอน 
และนิสิตของวิทยาลัย หากสนใจสามารถขอใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ได้ 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ได้มีการจัดหาทรัพยากรต่างๆเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้งบประมาณ
ของวิทยาลัย ไดแ้ก่ 

1. ต ารา วารสาร และรายงายการวิจัยทั้งด้านประชากรศาสตร์และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ 
3. จัดให้นิสิตเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ และการศึกษานอกสถานที่ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในงานประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุก
รายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคุนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมสัมมนานิสิตปีละ 2  ครั้ง  
เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการประชุมและสัมมนาแต่ละครั้งจะได้ทราบถึงปัญหาของนิสิตในการเรียนการ
สอน และจะได้น าปัญหามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

2) มีการประเมินผลการเรียนการสอน และจัดท ารายงานสรุปการเรียนการสอนและผลการเรียนของนิสิต
เพ่ือรายงานอาจารย์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้ค าแนะน าแก่นิสิต 

    1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
          มีการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิตทุกรายวิชา ในทุกภาคการศึกษา  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1 จัดสัมมนานิสิตทุกภาคการศึกษา เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนิสิตอย่างสม่ าเสมอเพ่ือรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอน การบริการการศึกษา หรือการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 
    2.2 ท าการส ารวจอัตราการได้งานท าของบัณฑิต และร้อยละของบัณฑิตที่ท างานตรงตามสาขาวิชา  
    2.3 ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค
การศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จ าเป็น และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในหลักสูตร 
    4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
    4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 
 

* หมายถึง  หัวข้อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมจาก มคอ.2 ของสกอ. เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จ าเป็น  
ต่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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       ค าอธิบายรายวิชา 

5100601 ประชากรวิทยา 3(3-0-9) 
 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างขนาดของประชากร องค์ประกอบของประชากร การกระจายตัว

ของประชากรตามพ้ืนที่ ภาวการณ์ตาย ภาวะเจริญพันธ์ และการย้ายถิ่น ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปรากฏการณ์ทางประชากรกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 Population Studies 
 POP STUDIES 
 Interactions between population size, population composition, spatial 

distribution, mortality, fertility and migration; interactions between                         
demographic phenomena and socio-economic and environmental 
factors. 

5100605 แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรศาสตร์และสังคม 3(3-0-9) 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญทางประชากรศาสตร์ ในด้านภาวะเจริญพันธุ์ ภาวการณ์

ตายการย้ายถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางประชากร แนวคิดและทฤษฎีหลักทางสังคม
วิทยาทั้งระดับมหภาคและระดับจุลภาค การเชื่อมโยงทฤษฎีทางสังคมวิทยาเข้ากับ
การศึกษาทางประชากรศาสตร์ 

 Demographic and Social Concepts and Theories 
 DEM/SOC CONCEPTS 
 Important demographic concepts and theories of fertility, mortality 

migration and population transition; sociological concepts and theories 
of both macro and micro levels; linkages of sociological theories and 
demography. 

5100645 ประชากรศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-9) 
 การประยุกต์เนื้อหาและระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยในการแก้ปัญหาทางประชากรศาสตร์

ธุรกิจ ข้อมูลทางประชากรเพ่ือการตัดสินใจเชิงธุรกิจ องค์ประกอบของประชากรกับ
การตัดสินใจเชิงธุรกิจ  โอกาสทางธุรกิจอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
โอกาสทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการศึกษา โอกาสทางธุรกิจส าหรับตลาดสุขภาพ กุญแจ
การตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุ 

 Business Demography 
 BUS DEM 
 Applications of content and research methodology in demography for 

business problem solving; population data for business decision making; 
population composition and business decision making; resulting from 
demographic change and business opportunities; opportunities related to 
education;opportunities for health market;marketing keys to approach the 
elderly market. 
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5100646 ประเด็นการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ด้านประชากร 3(3-0-9) 
 การประยุกต์ใช้แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการวิเคราะห์ประเด็นทาง

ประชากร รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร 

 Economic Analysis of Population Issues 
 ECON ANAL POP ISS 
 Applications of basic economic concepts in the analysis of population 

issues including the analysis of economic impacts of demographic 
change. 

5100648 นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาประชากร 3(3-0-9) 
 นโยบาย กฎหมาย  ข้อบังคับ ข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องกับมิติทางประชากร  โครงสร้าง 

องค์ประกอบ  และปัญหาประชากร  เน้นกระบวนการนโยบาย  การก าหนดนโยบาย
การด าเนินนโยบาย การติดตามประเมินผล  และการปรับเปลี่ยนนโยบาย 

 Public Policy for Population Development 
 PUB POL POP DEV 
 Policies, laws and regulations related to population dimensions 

including structure, compositions and problems with emphasis on policy 
process; policy formation, policy implementation, policy evaluation and 
policy reform. 

5100650 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-9) 
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น การวัดตัวแปร การแจกแจงความถ่ี การเลือกตัวอย่าง การแจก

แจงแบบไคสแควร์ แบบที และแบบเอฟ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์เส้นทาง และการวิเคราะห์การ
จ าแนกพหุ 

 Statistics for Social Science Research 
 STAT  SOC SCI RSCH 
 Probability theory, variable measurement, frequency distribution, 

sampling, chi-squared distribution, t-distribution, F-distribution, 
hypothesis testing, analysis of variance, regression analysis, path analysis 
and multiple classification analysis. 

5100653 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-9) 
 การก าหนดและการนิยามปัญหาวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมุติฐาน  

การวางแผนแบบการวิจัย การเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผลการวิจัย 
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 Social Science Research Methodology 
 SOC SCI RSCH METH 
 Selection and formulation of research problems; stating purposes and 

hypotheses; research design; sampling; methods of data collection; data 
processing; data analysis and report writing. 

5100654 การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 3(3-0-9) 
 แหล่งข้อมูลทางประชากร การวัดองค์ประกอบของประชากร การกระจายตัวของ

ประชากรตามพ้ืนที่ ภาวะการตาย ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะสมรส การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร และการคาดประมาณประชากร 

 Demographic Analysis 
 DEM ANAL 
 Sources of population data; the measurement of population 

composition, spatial distribution, mortality, fertility, nuptiality, 
population change, and population estimation. 

5100656 งานฝึกการวิจัยทางประชากร 3(1-4-7) 
 เงื่อนไขรายวิชา: ต้องผ่านการเรียนรายวิชา 5100 653 
 การฝึกทักษะการท าวิจัยโดยเน้นการร่างแผนแบบการวิจัย การออกแบบแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง
สถิติ การแปลผลข้อค้นพบจากการวิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัย 

 Practicum in Population Research 
 PRACT POP RSCH 
 Condition: Prer 5100 653 
 Research-skills training: Research-plan development; questionnaire 

design; data collection and processing; statistical analysis and 
interpretation; report writing. 

5100661 ภาวะเจริญพันธุ์และอนามัยการเจริญพันธุ์ 3(1-4-7) 
 ระดับ แบบแผน และแนวโน้มของภาวะสมรสและภาวะเจริญพันธุ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะสมรสและภาวะเจริญพันธุ์กับปัจจัยอื่นๆพฤติกรรมการเจริญพันธุ์และการอนามัย
กับผลกระทบต่อภาวะสุขภาพประชากรวัยเจริญพันธุ์  การวางแผนครอบครัว ภาวะ
สุขภาพและอนามัยของมารดาและบุตร 

 Fertility and Reproductive Health 
 FER/REPROD HLTH 
 Levels, patterns and trend of nuptiality and fertility; interactions 

between nuptiality, fertility and other factors; reproductive and health 
care behavior; their effects on the health of the population in 
reproductive ages; family planning, and maternal and child health. 
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5100663 การย้ายถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-9) 
 ระดับ แบบแผน สาเหตุ และแนวโน้มของการกระจายตัวและการย้ายถิ่นของ

ประชากร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวและการย้ายถิ่นกับปัจจัยอ่ืนๆ การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรและกระแสโลกาภิวัตน์ที่สัมพันธ์กับการย้ายถิ่น 

 Migration under Globalization 
 MIGRA GLOBAL 
 Levels, patterns, causes and trends of population distribution and 

migration; interactions between population distribution, migration and 
other factors; relationship between migration and demographic change 
and globalization. 

5100670 หัวข้อพิเศษทางประชากรศาสตร์ 3(3-0-9) 
 ประเด็นส าคัญทางทฤษฎีประชากรศาสตร์และวิธีวิทยาการวิจัยที่อยู่ในความสนใจใน

ปัจจุบัน 
 Special Topics in Demography 
 SPEC TOP DEM 
 Important issues in demographic theories and current research 

methodology of interest. 
5100682 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 3(3-0-9) 
 เพศสภาพกับบทบาทในสังคมปัจจุบันโดยใช้ทฤษฎีและแนวคิดทั้งในระดับมหภาคและ

ระดับจุลภาค  โดยเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพและบทบาทในครอบครัวและใน
สังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและกระแสโลกาภิวัตน์   รวมถึงนโยบาย
ส่งเสริมบทบาทตามเพศสภาพและความเข้มแข็งของครอบครัว 

 Family and Demographic Change 
 FAM DEM CHG 
 Gender status and roles in contemporary societies, analyzed by theories 

and concepts at both macro and micro levels, with emphasis on 
interactions between gender and roles in the family and society under  
demographic change and globalization, including gender role promotion 
and family empowerment policy. 

5100684 พลวัตทางประชากรกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9) 
 ความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างประชากรกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม นโยบายในการแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับจุลภาคและ
ระดับมหภาค กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
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 Population Dynamics and Environment 
 POP DYN ENVI 
 Direct and indirect interrelations of population, natural resources and 

environment; policies for solving problems with environmental impacts 
at both macro and micro levels; mechanisms for sustainable 
development of quality of life, natural resources and environment. 

5100690 หัวข้อพิเศษทางการพัฒนาประชากร 3(3-0-9) 
 ประเด็นส าคัญทางการพัฒนาประชากรที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เน้นประเด็นการ

พัฒนาคุณภาพประชากร รวมทั้งประเด็นสุขภาพอนามัย สาธารณสุข และการศึกษา 
 Special Topics in Population Development 
 SPEC TOP POP DEV 
 Current important issues in population development, with emphasis on 

population quality improvement, including health, public health and 
education issues. 

5100701 ประชากรศาสตร์การสูงอายุ 3(3-0-9) 
 กระบวนการเข้าสู่ภาวะสูงอายุทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค ทฤษฎีและแนวคิด

ที่เกี่ยวข้อง สภาวะของผู้สูงอายุทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนา 
นโยบายและยุทธวิธีในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

 Demography of Aging 
 DEMOGRAPHY AGING 
 Macro and micro levels of the aging process; related theories and 

concepts; status of the elderly in developed and developing countries; 
policies and strategies for improving the elderly's quality of life. 

5100703* สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการปรับตัวของมนุษย์ 3(3-0-9) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติในมุมมองทางประชากรศาสตร์ 

ทฤษฎีด้านภัยพิบัติและการประยุกต์ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยภัยพิบัติ การใช้ข้อมูลทาง
ประชากร และกรณีศึกษา นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ การปรับตัว
ของประชากรในพ้ืนที่เสี่ยง และคุณภาพชีวิต 

 Environment Disaster and Human Adaptation  
 ENV DIS HUM ADA  
 Interrelations of population and environment. Disaster with 

demographic viewpoints.  Disaster theories and their applications.  
Disaster research methods, demographic data utilization, and case 
studies.  Policies relating to environment, disaster, adaptation of people 
in areas at risk, and quality of life. 
 
 

 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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5100705 สัมมนาประชากรศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 3(3-0-9) 
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค  เน้นการสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ ในเชิงสห
สาขาวิชา  รวมถึงการน าข้อมูลและข้อสนเทศทางวิชาการไปใช้ในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพประชากร  และการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

 Seminar in Demography and Public Policy  
 SEM DEM PUB POL  
 Interrelations between population change and socio-economic 

development at both macro and micro levels, with emphasis on 
multidisciplinary synthesis; use of academic data and information in 
improvement public policy formation related to population quality and 
policy evaluation. 

5100706* การพัฒนาทุนมนุษย์และพลวัตทางประชากร 3(3-0-9) 
 การพัฒนาทุนมนุษย์ที่ส าคัญ แนวคิดและกลยุทธ์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ภายใต้ 

การเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมสูงวัย การวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงผลกระทบ
และนโยบายการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 Human Capital Development and Population Dynamics 
 HUM CAP DEV 
 Studies of important human capital concepts and human resource 

development strategies, particularly under the aged society. Analysis of 
situations, impacts, and human capital policies towards sustainable 
development. 

5100750 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-9) 
 เงื่อนไขรายวิชา: ต้องผ่านการเรียนรายวิชา 5100650 หรือได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัย 
 วิธีการทางสถิติเพ่ือใช้ประกอบการวิจัยที่ต้องใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง ได้แก่ การ

วิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จัดกลุ่ม การวิเคราะห์จ าแนกประเภท แบบจ าลองล็อก
เชิงเส้นเชิงชั้น การถดถอยแบบโลจิต 

 Advanced Statistics for Social Science Research 
 ADV STAT SOC SCI RES 
 Condition: Prer 5100650 or approval by the college 
 Statistical methods used in research requiring advanced analysis 

techniques: factor analysis; categorical analysis; discriminant analysis; 
log-linear model; logit regression. 
 
 
 

 
* รายวิชาเปิดใหม ่



- 48 - 
 

 
 

 
5100751* ความเป็นเมืองกับประเด็นท้าทายทางประชากร 3(3-0-9) 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของเมืองในด้านโครงสร้างและหน้าที่ นโยบายและ

มาตรการในการแก้ปัญหาเมือง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมือง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวทางประชากรกับความเป็นเมือง ผลกระทบของ
ความเป็นเมืองต่อคุณภาพชีวิตประชากร 

 Urbanization and Demographic Challenges 
 URB DEM CHAL 
 Concepts, theories and evolution of urban structures and functions; 

policies and measures in urban problem solving; urbanization and 
interactions between population distribution and urbanization, impacts 
of urbanization on quality of life. 

5100752* เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-9) 
 การใช้เทคนิคขั้นสูงของโปรแกรมเอ็กเซล ในการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

ประชากร หัวข้อต่างๆในการวิเคราะห์ เช่น การเปลี่ยนข้อมูลโคฮอทไปเป็นช่วงเวลา 
ตารางชีพและการวิเคราะห์การตาย การคาดประมาณประชากร วิชวลเบสิคส าหรับ
การใช้งาน และหัวข้ออ่ืนๆ 

 Demographic analysis and computer application 
  DEM ANA COM AP 
 The application of advanced spreadsheet techniques (Excel) to present 

and analyze demographic data. Topics include (but are not limited to) 
period-cohort transformation, life tables and mortality analysis, 
population projections and the use of Visual Basic for Application (VBA). 

5100753 การวิเคราะห์ขั้นสูงทางประชากรศาสตร์ 3(3-0-9) 
 เงื่อนไขรายวิชา: ต้องผ่านการเรียนรายวิชา 5100654 หรือได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัย 
 การวิเคราะห์เชิงลึกทางคณิตศาสตร์ประชากร โดยเน้นเทคนิคขั้นสูงและการ

ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์  ตารางชีพและการคาดประมาณประชากร 
 Advanced Demographic Analysis 
 ADV DEM ANAL 
 Condition: Prer 5100654 or approval by the college 
 Interrelations between population change and socio-economic 

development at both macro and micro levels, with emphasis on 
multidisciplinary synthesis; use of academic data and information in 
improvement public policy formation related to population quality and 
policy evaluation. 
 
 
 

 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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5100754* ประชากรศาสตร์การตายและสุขภาพ 3(3-0-9) 
 ระดับ แบบแผน สาเหตุ  และแนวโน้มของภาวะเจ็บป่วยและภาวะการตาย 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาวะเจ็บป่วยและภาวะการตายกับปัจจัยอื่นๆ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับภาวะการเจ็บป่วยภาวะการตาย และสุขภาพ นโยบายในการส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากร 

 Demography of mortality and health 
 DEM MORT HEALTH 
 Concepts, theories and evolution of urban structures and functions; 

policies and measures in urban problem solving; urbanization and 
interactions between population distribution and urbanization, impacts 
of urbanization on quality of life. 

5100755* ความเหลี่อมล้ าทางเพศ สังคมและเศรษฐกิจ 3(3-0-9) 
 รูปแบบ สาเหตุและแนวโน้มของความเหลื่อมล้ าทางเพศ สังคมและเศรษฐกิจ 

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านประชากร แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการของความไม่เท่าเทียม
กัน รวมทั้งนโยบายและมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ า 

 Gender and Socioeconomic Inequality 
 GEN SOC INE 
 Patterns, causes and trends of gender and socioeconomic disparities in  

relation to demographic issues. Concepts, theories and evolution of 
inequalities; policies and measures in reducing inequities. 

   
  

  

5100811 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis 12 Credits 
5100816 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 Thesis 36 Credits 

 
 

 
 
 

 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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ภาคผนวก ข 
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง 
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เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสตูรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ความแตกต่าง 
1. โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก1 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 
          - รายวิชาบังคับ 
          - รายวิชาเลือกเฉพาะแขนง 
          - รายวิชาเลือก           
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

 
 

36 
- 
- 
- 
- 

36 

1. โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก1 
            

 

แผน ก แบบ ก2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 
          - รายวิชาบังคับ 
          - รายวิชาเลือกเฉพาะแขนง 
          - รายวิชาเลือก 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
 
หมายเหตุ 
1. นิสิตที่สมัครเข้าเรียนในแผน ก แบ ก1 ต้องเรียน
วิชาต่อไปนี้ 5100601 ประชากรวิทยา 5100650  
สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 5100653 วิธี
วิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ 5100654 การ
วิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์โดยไม่นับหน่วยกิต
และประเมินผลการเรียนโดยใช้สัญลักษณ์ S และ U 
2. นิสิตในทุกแผนต้องเรียนวิชา 5100705 สัมมนา
ประชากรศาสตร์และนโยบายสาธารณะโดยไม่นับ
หน่วยกิตและประเมินผลการเรียนโดยใช้สัญลักษณ์  
S และ U 

 
36 
24 
15 
6 
3 
12 

 แผน ก แบบ ก2  

 
 
 
 
 

คงเดิม 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ความแตกต่าง 
2. รายวิชาเรียน 
2.1 รายวิชาบังคับ 
แผน ก แบบ ก2                                              
5100601   ประชากรวิทยา 
5100650   สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
5100653   วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
5100654   การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 
5100656   งานฝึกการวิจัยทางประชากร 
5100705   สัมมนาประชากรศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

 
 

15 หน่วยกิต 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

(S/U) 

2. รายวิชาเรียน 
2.1 รายวิชาเรียน 
แผน ก แบบ ก2 

 
 

15 หน่วยกิต 

 

2.2 รายวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา 
แผน ก แบบ ก2 
แขนงวิชาประชากรศาสตร์ (Demography) 
5100661   ภาวะเจริญพันธุ์และอนามัยการเจริญพันธุ์ 
5100662   การเปลี่ยนแปลงทางประชากรกับสุขภาพ 
5100663   การย้ายถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์ 
5100670   หัวข้อพิเศษทางประชากรศาสตร์ 
5100753   การวิเคราะห์ขั้นสูงทางประชากรศาสตร์ 

 
6 หน่วยกิต 

 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

 
 

2.2 รายวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา 
แผน ก แบบ ก2 
แขนงวิชาประชากรศาสตร์ (Demography) 
คงเดิม 
ปิดรายวิชา 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
5100754*   ประชากรศาสตร์การตายและสุขภาพ 
5100755*   ความเหลื่อมล้ าทางเพศ สังคมและเศรษฐกิจ 

 
6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

(3) 
(3) 

 

 
* รายวิชาใหม่ 
 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ความแตกต่าง 
แขนงวิชาการพัฒนาประชากร (Population Development) 
5100681   สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในช่วงชีวิต 
5100682   ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
5100683   แรงงานกับการพัฒนามนุษย์ 
5100684   พลวัตทางประชากรกับสิ่งแวดล้อม 
5100690   หัวข้อพิเศษทางการพัฒนาประชากร 
5100701   ประชากรศาสตร์การสูงอายุ 
 

 
(3) 

 (3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

 
 

แขนงวิชาการพัฒนาประชากร (Population Development) 
ปิดรายวิชา 
คงเดิม 
ปิดรายวิชา 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
5100703*   สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการปรับตัวของมนุษย์ 
5100706*   การพัฒนาทุนมนุษย์และพลวัตทางประชากร 

 
 
 
 
 
 
 

(3) 
(3) 

 

2.3 รายวิชาเลือก 
แผน ก แบบ ก2 
5100605   แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรศาสตร์และสังคม 
5100645   ประชากรศาสตร์ธุรกิจ 
5100646   ประเด็นการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ด้านประชากร 
5100647   การกระจายตัวของประชากรกับความเป็นเมือง 
5100648   นโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนาประชากร 
5100750   สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

 
3 หน่วยกิต 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

 
 
 

2.3 รายวิชาเลือก 
แผน ก แบบ ก2 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
ปิดรายวิชา 
คงเดิม 
คงเดิม 
5100751*   ความเป็นเมืองกับประเด็นท้าทายทางประชากร 
5100752*   เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 
                ด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

(3) 
(3) 

 

หมายเหตุ นอกจากวิชาเลือกที่ระบุข้างต้นแล้ว นิสิตที่สมัครเข้าเรียนในแผน ก 
แบบ ก2 สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาประชากรศาสตร์หรือ
รายวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาการพัฒนาประชากรที่มีนิสิตยังไม่ได้เลือกเป็นวิชา
เลือกเฉพาะแขนง โดยนับเป็นหน่วยกิตของรายวิชาเลือกได้ 

หมายเหตุ นอกจากวิชาเลือกที่ระบุข้างต้นแล้ว นิสิตที่สมัครเข้าเรียนในแผน ก แบบ ก2 สามารถ 
เลือกเรียนรายวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาประชากรศาสตร์หรือรายวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาการพัฒนา
ประชากรที่นิสิตยังไม่ได้เลือกเป็นวิชาเลือกเฉพาะแขนง โดยนับเป็นหน่วยกิตของรายวิชาเลือกได้ 

* รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ความแตกต่าง 

2.4 วิทยานิพนธ์ 
แผน ก แบบ ก1 
5100816   วิทยานิพนธ์ 
แผน ก แบบ ก2 
5100811   วิทยานิพนธ์ 
 

 
36 หน่วยกิต 

 (36) 
12 หน่วยกิต

(12) 

2.4 วิทยานิพนธ์ 
แผน ก แบบ ก1 
คงเดิม 
แผน ก แบบ ก2 
คงเดิม 

 
36 หน่วยกิต 

 
12 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 

 

คุณวุฒิ 

LL.D. (Laws), Kyushu University, Japan, พ.ศ. 2546 

  M.A. (International Relations), University of Pennsylvania, U.S.A., พ.ศ. 2528 

  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2523          

                   

 

ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย 
PatcharawalaiWongboonsin and Jo-pei Tan (Editors).Care Relations in Southeast Asia:  

The Family and Beyond. The Netherlands: BRILL, Forthcoming. 
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ. การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน : 

ศึกษาโอกาสและความท้าทายการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีและวิชาชีพ
พยาบาล. กรุงเทพฯ: สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (Forthcoming). 

พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ.โอกาสการเข้าสู่ตลาดธุรกิจการศึกษาในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์ 
และเวียดนาม. สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)กรุงเทพฯ: บริษัท สห
มิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ ากัด. 

พัชราวลัย วงศ์บุญสิน. บรรณาธิการ. โครงการศึกษาเพ่ือก้าหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล ้าที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยภายใต้โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป. เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรีโดย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2558. 

พัชราวลัย วงศ์บุญสิน. บรรณาธิการ. แผนประชากรระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๗). เสนอ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2558. 

PatcharawalaiWongboonsin and KuaWongboonsin.“Towards a Resilient ASEAN Community Beyond 
2015.”In Gerald Kost and Curtis Corbin (Editors).Global Point-of-Care Strategies for Disasters, 
Complex Emergencies,and Public Health Crises: Enhancing Standards of Care at the Site of 
Need. Washington, DC: AACC Press, 2014. 

PatcharawalaiWongboonsin. “Migration into Thailand: Continuity and Change from a Gender 
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 เ พ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยประชากรศาสตร์  เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเวียนเมื่อวันที่  
30 สิงหาคม 2559 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ให้
มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
  2. ควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษา 
      ในระดับบัณฑิตศึกษา และตามมาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
 3. ก ากับและดูแลการสอนและการสอบของหลักสูตร 
 4. ก ากับให้การด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณบดี คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการนโยบาย 
      วิชาการมอบหมาย 

 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีต าแหน่งและรายนามดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทพร สุคนธมาน  ประธานกรรมการ 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอ านวยกิจ  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราภรณ์ โพธิศิริ   กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.รักชนก คชานุบาล    กรรมการ 
 6. อาจารย์ ดร.รัตติยา ภูละออ    กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางสาวปราณี แหวนทองค า    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นายวิษณุ ญาณเนตร     ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้วิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจุฬาฯ) 

2. ศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจุฬาฯ) 
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