
หลกัสูตร  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ             รหสัในการสมัคร  

สาขาวิชา  จติวทิยาเด็ก วยัรุน และครอบครวั (ภาคปกต)ิ    

โครงการรวม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล   

และสถาบนัแหงชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครวั 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   20   คน 

 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร   
 
แผน ก แบบ ก 2 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวชิาจติวิทยา พยาบาลศาสตร ครุศาสตร ศึกษาศาสตร 

สังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสังคมสงเคราะหศาสตร จากสถาบันท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL Computer – 

based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน  52 คะแนน หรือ IELTS     

ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรอืสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดย  ศูนยภาษาตางประเทศ   บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบ

ขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน  อาจไดรบัการพิจารณาคดัเลอืกใหสมัครเขาศกึษาตามดุลยพนิจิของ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

      
 
แผน ข 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวชิาจติวิทยา พยาบาลศาสตร ครุศาสตร ศึกษาศาสตร 

สังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสังคมสงเคราะหศาสตร จากสถาบันท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 

3. มีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับจติวิทยาเด็ก วัยรุนและครอบครัวไมนอยกวา 2 ป 

4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL Computer – 

based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ที่ระดบัคะแนน  52 คะแนน หรือ IELTS     

ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรอืสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดย  ศูนยภาษาตางประเทศ   บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบ

ขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน  อาจไดรบัการพิจารณาคดัเลอืกใหสมัครเขาศกึษาตามดุลยพนิจิของ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

7 8 0 1 M G 0 0



รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 
 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 

 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. Psychological  
    development in   
    children and adolescent 

4. ทดสอบทางจิตวิทยา 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 15.30 น. 

 
 

15.30 – 16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. Psychological  
    development in   
    children and adolescent 

4. ทดสอบทางจิตวิทยา 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 15.30 น. 

 
 

15.30 – 16.30 น. 

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

แผน ก แบบ ก 2  

หมวดวิชาปรบัพืน้ฐาน                 ไมนับหนวยกิต 

หมวดวิชาบังคบั              23   

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา             4   

วิทยานิพนธ                   12   

แผน ข 

หมวดวิชาปรบัพืน้ฐาน                 ไมนับหนวยกิต 

หมวดวิชาบังคบั              23  

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา            10   

สารนิพนธ                    6   

 
           หนวยกติ 

หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน 

CFHD 502 แนวคดิพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรดานพัฒนาการมนุษย   2(2-0-4) 

หมวดวชิาบงัคบั 

CFHD 513 วิทยาระเบียบวธิวีิจัยทางพฒันาการมนุษย     2(2-0-4)  

CFHD 518 พัฒนาการเด็กและวัยรุน       3(3-0-6) 

CFHD 535 การประยุกตคอมพิวเตอรในทางสถิติ      2(2-0-4)  

RAPC 551 ปญหาสุขภาพจิตในเด็กและวยัรุน      3(2-2-5) 

RAPC 552 การใหคําปรึกษาสําหรับเด็กและวยัรุน       3(2-2-5) 

RAPC 553 จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุน      2(1-2-3) 

RAPC 554 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับจิตวทิยาเด็ก    1(1-0-2)  



วัยรุน และครอบครัว 

SIPC 501 จิตวิทยาครอบครัว        2(2-0-4) 

SIPC 503 สุขภาพจติโรงเรียน        3(2-2-5) 

SIPC 611 ปฏบิัติการดานจติวิทยาเด็ก วยัรุน และครอบครวั     2(0-6-0) 

หมวดวชิาเลอืก  

CFHD 515 พัฒนาการของสมองและพฤติกรรมมนุษย     3(3-0-6)  

RAPC 555 สุขภาพจติวยัรุน        3(2-2-5) 

RAPC 556 กลุมบําบดัสําหรบัเด็กและวยัรุน      3(1-4-4) 

SIPC 502 การประเมินทางจิตวิทยาสําหรับเด็กและวยัรุน     2(1-2-3) 

SIPC 504 การบําบัดดูแลเดก็และวัยรุนโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน    2(1-2-3) 

SIPC 601 การใหคําปรึกษาคูสมรสและครอบครวั      3(1-4-4) 

วทิยานพินธ (สําหรับแผน ก แบบ ก 2) 

GRPC 698 วิทยานิพนธ         12(0-36-0) 

สารนพินธ (สําหรับแผน ข) 

GRPC 697 สารนิพนธ         6(0-18-0) 

* ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน   
     องคความรูเก่ียวกับการดูแล  แกไขปญหา  และฟนฟูดานสุขภาพจิตหรือจติวิทยาเด็ก  วัยรุน  และครอบครัว 
 
จุดเดนของหลกัสูตร 

1. อาจารยผูสอนและบุคลากร  เปนผูท่ีมีความรูและประสบการณหลากหลาย  รวมกันเปดสอนหลักสูตร 
2. มีคลนิิกตรวจรักษาเด็กและวยัรุนที่มปีญหาสุขภาพจิต  ท่ีดําเนนิกิจกรรมทางดานการเสรมิสรางสุขภาพจิตและปองกันปญหา

สุขภาพจติของเด็กและวยัรุนที่เขมแข็ง  โดยเฉพาะงานสุขภาพจติโรงเรียนและการรวมมือกับชมุชน  ทําใหนักศึกษาจะได
เรยีนรูจากประสบการณจรงิและการฝกปฏบิัติ  จนมคีวามรูความสามารถและทักษะทางจติวิทยาเด็ก  วัยรุน  และครอบครัว  
ท้ังในภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตั ิ

 
ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา 

1. บัณฑิตวิทยาลยัและ/คณะ/สถาบนั/วิทยาลยัท่ีใหความรวมมือ 
2. สํานักงานกองทนุสนบัสนนุการวจิัย  สํานักงานกองทุนสนบัสนนุการสรางเสรมิสุขภาพ 

 
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 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 
ถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน       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 



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

 
กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรปูถายใหสงไฟล
รูปแบบ jpeg  

 
 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 
- นักจิตวิทยาเด็ก วัยรุน และครอบครัว 

- อาจารยท่ีปรึกษา 

- นักวิชาการดานจิตวิทยาเด็ก วัยรุน และครอบครวั 
 
 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. รศ.นพ. ศริไิชย  หงษสวงนศร ี  (E-mail : sirichai_hong@yahoo.com) 
2. อ.นพ.คมสนัต  เกยีรตริุงฤทธิ ์  (E-mail :komsan.kia@mahidol.ac.th) 

อาคาร 3 ,  ชั้น 7 , ภาควิชาจติเวชศาสตร,  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
        โทร : 0 2201 1478  โทรสาร : 0 2354 7299 

 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร   

นางสาวพรรณ ี พงศเชีย่วบญุ   (E-mail : punnee.pho@mahidol.ac.th) 
อาคาร 3 ,  ชั้น 7 , ภาควิชาจติเวชศาสตร,  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
โทร : 0 2201 1478  โทรสาร : 0 2354 7299 

 

หมายเหต ุ   1.  หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาใหม  สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก  วัยรุน  และครอบครัว  ลงทะเบยีนศึกษารายวิชาเพื่อ
เปนการปรบัพืน้ฐานในชวงภาคฤดูรอน  คือ 

 -  CFHD 502 แนวคดิพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรดานพัฒนาการมนุษย  2  หนวยกิต 

    2.  ดูรายละเอียดขอมลูการศกึษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 


