
หลกัสูตร      วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต        รหสัในการสมัคร  
 
สาขาวิชา      จิตวทิยาคลนิกิ  (ภาคปกต)ิ        คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
 
ภาควชิา        จิตเวชศาสตร      จาํนวนที่คาดวาจะรบัตลอดปการศกึษา  10  คน 
 

 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาแลวหรือกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทายในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาจิตวิทยา  หรือสาขาวิชา 
 อ่ืนที่เก่ียวของ  โดยตองศึกษารายวิชาจิตวิทยามาอยางนอย 9 หนวยกิต 
2. ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  
3. ในกรณีท่ีผูสมัครไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 จะตองมีประสบการณการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาโดยทํางาน 

ดานจิตวิทยามาแลวเปนเวลาอยางนอย 1 ป โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา (ตองแสดงเอกสารหลักฐานรับรอง
ประสบการณการทํางานเมื่อยื่นใบสมัครดวย) 

4. ผูท่ีมีผลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ TOEFL ท่ีระดับคะแนน 470 คะแนน หรือTOEFL Computer – 
based   ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ TOEFL  Internet – based ท่ีระดับคะแนน 52 คะแนน หรือ IELTS  

       ท่ีระดับคะแนน  4.5  คะแนน  หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษ ท่ีจัดสอบโดยศนูยภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย      
       มหาวิทยาลัยมหิดล    กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบ   
       ขอเขียนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ 
5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

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

6. หากมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรวมกับบัณฑิตวิทยาลัย        
 

  
 
 รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 0 2 2 M G 0 0 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 

 
สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

 2. วิชาความรูท่ัวไป 

  

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น.     

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

 2. วิชาความรูท่ัวไป 

     8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

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

 



โครงสรางหลักสูตร 
 

   
           หนวยกติ  
หมวดวิชาบังคบั                                                                                  23   
  
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                                                                               5   
   
วิทยานิพนธ                                                                                                     12 

 
 

 
           หนวยกติ  
หมวดวชิาบงัคบั   
  
SICL 601 พืน้ฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมในมนุษย                                           2(2-0-4)  
  
SICL 604 จติบาํบัด                                                                                                    3(2-2-5)  
  
SICL 607 จติพยาธิสภาพขัน้สูง                                                                                 2(2-0-4)  
 
SICL 648 สถิติและการวิจยัทางจิตวิทยา                                                                                 2(1-2-3)  
  
SICL 610 การตรวจประเมินทางจิตวทิยาคลนิิกขั้นสูงสําหรบัเดก็                                             2(1-2-3)  
  
SICL 611 การตรวจประเมินทางจิตวทิยาคลนิิกขั้นสูงสําหรบัผูใหญ                                        2(1-2-3)  
  
SICL 636 จริยธรรมวิชาชีพ                                                                                              2(2-0-4)  
  
SICL 641 สัมมนาดานจิตวิทยาคลินิก                                                                                        2(1-2-3)  
  
SICL 644 การฝกงานขั้นพื้นฐาน                                                                        3(0-9-3)  
  
SICL 645 การฝกงานขั้นสูง                                                                                          3(0-9-3)  
  
หมวดวชิาเลอืก   
  
SICL 616 สุขภาพจิตชมุชนขัน้สูง                                                                                2(2-0-4)  
  
SICL 631 จติวทิยาการศึกษาขัน้สูง                                                                      2(1-2-3)  
 
SICL 646 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางจติวทิยาคลินิก                                      3(2-2-5)  
   
SICL 647 จติวทิยาเก่ียวกับการเสพตดิ                                                                         2(2-0-4)  
  
วทิยานพินธ   
  
SICL 698 วิทยานิพนธ                                                                            12(0-36-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

 
 
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  
 

1. การสงเสรมิสุขภาพจิตและพัฒนาความเปนอยูดานสุขภาพจิตของประชาชนไทย      
2. การใชเครื่องมือทดสอบทางจติวทิยาตอปญหาสุขภาพจติ  หรือนํามาใชเปนเครื่องมือประเมินสุขภาพจิต    
3. การรักษาโดยใชความรูเทคนคิทางจิตวทิยาตอผูปวยทางจิตเวชหรอืแกปญหาทางจติใจในแงมมุตาง ๆ   
4. ระบาดวิทยาของการปวยทางจิต หรือการเกิดปญหาสุขภาพจติในชุมชนและสังคมไทย  

 
 
 
 
 
 
 



จุดเดนของหลกัสูตร  
     บณัฑติท่ีจบจากหลักสูตรมศีักยภาพสูงท้ังในดานจรรยาบรรณแหงวิชาชพีและความเปนเลิศดานวิชาการจิตวิทยาคลินิก 
ซึ่งเปนคณุสมบัตท่ีิตองการของหนวยงานสุขภาพจิตท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน ศิษยเกาของหลักสูตรเปนผูนําทางดาน 
การทํางานขบัเคลื่อนในดานวิชาการ ดานการเรยีนการสอน การวจิัย การผลิตส่ือเทคโนโลยดีานสุขภาพจิต และการปองกันสงเสรมิ
งานดานสุขภาพจิตของสังคมไทย 
 
  
ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา  
      1. ทุนบณัฑติศึกษา คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 
      2. ทุนวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 

 
รายละเอยีดอืน่ๆ  
     การสอบสัมภาษณเนนความรูดานจิตวทิยาคลินิก 
 
 
การสมคัร 

      รับสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        
 
 
หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 
จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางานดานจิตวทิยา (กรณีคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากวา 2.50) จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 

ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 

(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 
 
กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรปูถายใหสงไฟล
รูปแบบ jpeg  

 
 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. นักจิตวิทยาคลนิกิใหบริการดานสุขภาพจติในหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 
2. นักวิชาการดานจิตวิทยาในสังกัดหนวยงานดานสุขภาพจิตท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. นักวิจยัดานสุขภาพจิตและพฤติกรรมศาสตร 
4. บุคลากรดานสุขภาพจติ ไดแก เจาหนาท่ีฝายทรพัยากรบุคคล เจาหนาท่ีฝกอบรมดานสุขภาพจติ เปนตน 

 
 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 
     1.  อ.สรอยสดุา  อิม่อรณุรกัษ          (E-mail : soisuda@gmail.com) 

หอง 837 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 8   ภาควชิาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 
โทรศัพท 02 - 4194266      โทรสาร  02 – 4194298 

     2.  รศ.ดร.สุชรีา  ภทัรายตุวรรตน     (E-mail : sucheera.pha@mahidol.ac.th) 
หอง 827 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 8   ภาควชิาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 
โทรศัพท 02 - 4194296      โทรสาร  02 – 4194298 
 

 
 
 



เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 
นางสาวสภุทัรา  ชืน่เบกิบาน   (E-mail : nong_f7@hotmail.com) 
หองธุรการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 8   ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
โทรศัพท 02 - 4194296      โทรสาร  02 – 4194298 
 
  

หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th 
2. อยูระหวางการปรบัเปลีย่นอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา ประจาํปการศกึษา 2558 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


