
หลกัสูตร     วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต         รหสัในการสมัคร  

สาขาวิชา     พัฒนาการมนษุย  (ภาคพเิศษ)        สถาบนัแหงชาติเพือ่การพัฒนาเด็กและครอบครวั 

    จาํนวนที่คาดวาจะรบัตลอดปการศกึษา จาํนวน 30 คน 

                         

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

1.  คณุสมบตัขิองผูมสีทิธิส์มคัร แผน ก แบบ ก(๒) 

1.1 สําเร็จการศกึษาหลักสูตรปรญิญาตรีหรือเทียบเทา  ในสาขาวิชาจิตวทิยา  วิทยาศาสตร   วิทยาศาสตรสุขภาพ   

    วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารและพัฒนา  สังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ศิลปศาสตร  

    ศึกษาศาสตร  นิเทศศาสตร  นติิศาสตร   หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.2 ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 

1.3 ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดบัคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   

      Computer – based ท่ีระดับคะแนน150 คะแนน หรือ TOEFL Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52คะแนน      

      หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศนูยภาษาตางประเทศ      

      บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณผีูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชา   

      ภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขียนทีบ่ัณฑิตวิทยาลยัจัดสอบ 

1.4 กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

1.5 ผูสมัครท่ีมคีณุสมบัตนิอกเหนือจากนี้ อาจไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหสมัครเขาศึกษาตามดลุยพนิิจของคณะ 

    กรรมการบรหิารหลักสูตรและคณบดบีัณฑิตวทิยาลยั 

 

2.  คณุสมบตัขิองผูมสีทิธิส์มคัร แผน ข 

1.1 สําเร็จการศกึษาหลักสูตรปรญิญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวชิาจิตวทิยา  วิทยาศาสตร   วิทยาศาสตรสุขภาพ   

    วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารและพัฒนา  สังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ศิลปศาสตร  

    ศึกษาศาสตร  นิเทศศาสตร  นติิศาสตร   หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.2 ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 

1.3 มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเด็กและครอบครัวในหนวยงานตางๆ ท้ังภาครฐัและเอกชนมาแลว 

      ไมนอยกวา ๑ ป   

1.4 ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดบัคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   

      Computer – based ท่ีระดับคะแนน150 คะแนน หรือ TOEFL Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52คะแนน      

      หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศนูยภาษาตางประเทศ      

      บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณผีูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชา   

      ภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขียนทีบ่ัณฑิตวิทยาลยัจัดสอบ 

1.5 กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

1.6 ผูสมัครท่ีมคีณุสมบัตนิอกเหนือจากนี้ อาจไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหสมัครเขาศึกษาตามดลุยพนิิจของคณะ 

    กรรมการบรหิารหลักสูตรและคณบดบีัณฑิตวทิยาลยั 

 
 

4 9 0 1 M S 0 0 



รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 
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 
 
 
 
 
โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                  หนวยกติ 

แผน ก แบบ ก(2) 

(1)   หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน                                             ไมนบัหนวยกิต 

(2)  หมวดวชิาบงัคับ                                                18  หนวยกิต  

(3)  หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา                                                 6  หนวยกิต  

(4)  วิทยานิพนธ                                                12  หนวยกิต  

รวมไมนอยกวา                                                                                                                                       36  หนวยกติ 

 

แผน ข 

(1)   หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน                              ไมนบัหนวยกิต 

(2)  หมวดวชิาบงัคับ                            18  หนวยกิต 

(3)  หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา                           12  หนวยกิต 

(4) สารนิพนธ                                                                                                                                            6 หนวยกิต 

รวมไมนอยกวา                                                                                                                                       36  หนวยกติ  
 
 
(1)  หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน  (ไมนบัหนวยกติ) 

 
CFHD  502 Basic Science and Social Science Concepts in Human Development  2(2-0-4) 
 
 
(2)  หมวดวชิาบงัคบั  (18 หนวยกติ)  สําหรับแผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข 

 
CFHD  513 Research Methodology in Human Development     2(2-0-4) 
 
CFHD  515 Human Brain & Behavioral Development      3(3-0-6) 
 
CFHD  516 Seminar in Human Development       2(2-0-4) 
 
 



 
CFHD  518 Child and Adolescent Development       3(3-0-6) 
 
CFHD  519 Adult and Aging Development        2(2-0-4) 
 
CFHD  520 Developmental Measurement and Assessment in Childhood and Adolescent 3(2-2-5) 
 
CFHD  522 Practicum in Human Development      1(0-3-1) 
 
CFHD  535 Computer Application to Statistics      2(2-0-4) 
 
 
(3) หมวดวชิาเลอืก   แผน  ก แบบ ก (2)  ไมนอยกวา    6   หนวยกิต 
                              แผน  ข   ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
 
CFHD  531 Counseling         2(1-2-3) 
 
CFHD  532 Family Studies         2(2-0-4) 
 
CFHD  539 Positive Discipline Techniques       2(2-0-4)  
 
CFHD  540 Promotion and Problem Solving in Adolescent     2(2-0-4) 
 
CFHD  542 Sex Education         2(2-0-4) 
 
CFHD  543 Holistic/play Approach to Early Intervention in Children with Special Needs 2(1-2-3) 
 
CFHD  544 Promotion and Intervention for Elderly      2(2-0-4) 
 
CFHD  545 Sociology on Adulthood and Aging      2(2-0-4) 
 
CFHD  546 Cognitive Brain Innovation       2(2-0-4) 
 
CFHD  547 Knowledge Management for Human Development    2(2-0-4) 
 
CFHD  548 Law and Media for Human Development      2(2-0-4) 
 
 
วทิยานพินธ สาํหรบัแผน ก แบบ ก (2)  
 
CFHD  698 Thesis          12(0-48-0) 
 
สารนพินธ สาํหรบัแผน ข  
 
CFHD  697  Thematic Paper                       6 (0-24-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
 
 

งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน 

1. โครงการวิจยัเก่ียวกับการพัฒนาศกัยภาพของมนษุย ไดแก  การพัฒนามนษุยอยางเปนองครวม  การพัฒนาเด็กปฐมวัย   

และการพัฒนาครอบครวั  เปนตน 

2. โครงการวิจยัเก่ียวกับการปองกัน การสงเสรมิ  และการใหความชวยเหลือ ไดแก ดานการพฒันาทางสถิปญญา จิตใจ   

อารมณ  พฤติกรรม  และจรยิธรรมดานการมีสวนรวมของครอบครัวและชมุขน  เปนตน 

 

 

 

 



จุดเดนของหลกัสูตร 

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนศนูยกลาง  เนนการศึกษาแบบบูรณาการท้ังดานวทิยาศาสตร  จิตวทิยา  
พฤติกรรมศาสตร  ท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการมนุษยตลอดชีวิต  เพือ่ใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชไดกับการปฏิบตัิงานท้ังดาน
วิชาการและวิชาชีพ 

 

การสมคัร 

 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  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 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (สําหรบัผูสมัคร แผน ข)    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  เฉพาะรูปถายใหสงไฟล
รูปแบบ jpeg 

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 
 1. นักวิชาการ  อาจารย  และนักวิจยัดานพฒันาการมนุษย 

 2.  นักสงเสรมิสุขภาพ หรือนักพมันาการเด็ก 

 3.      ภาคเอกชนดานการพฒันาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

     1.  รศ. สรุยิเดว  ทรปีาต ี   (E-mail : sudeot@hotmail.com) 

 หองผูอํานวยการ  อาคารปญญาวฒันา  ชั้น 3  สถาบันแหงชาตเิพือ่การพัฒนาเด็กและครอบครัว  ม.มหิดล  ศาลายา 

 โทรศัพท 0 2441 0602-8  ตอ  1304    โทรสาร 0 2441 0602-8  ตอ  1521 
 

     2.  ดร.อธวิฒัน  เจีย่ววิรรธนกลุ  (E-mail : athiwat_1@yahoo.com) 

 หอง  1306  อาคารปญญาวัฒนา  ชั้น 3  สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ม.มหิดล  ศาลายา 

 โทรศัพท 0 2441 0602-8  ตอ  1302    โทรสาร 0 2441 0602-8  ตอ  1521 

  



 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

     1.  นายเสร ี สงิหโงน                   (E-mail : seree2525@gmail.com) 

 หอง  1509  อาคารปญญาวัฒนา  ชั้น 5  สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ม.มหิดล  ศาลายา 

 โทรศัพท 0 2441 0602-8  ตอ  1509    โทรสาร 0 2441 0602-8  ตอ  1521 

 

 
หมายเหต ุ 1.   หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาใหม สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย ลงทะเบยีนศึกษารายวชิาเพ่ือเปน 
          การปรับพืน้ฐานในชวงภาคฤดูรอน คือ 
 -  CFHD 502  แนวคดิพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรดานพัฒนาการมนุษย  2  หนวยกิต 
               2.   ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิ่มเตมิไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 
                

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

 


