
หลกัสูตร      วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ        รหสัในการสมคัร  
 

 
สาขาวชิา      จติวทิยาคลนิิก  (ภาคปกต)ิ        คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
 
 
ภาควชิา       จติเวชศาสตร      จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  10   คน 
 
 
 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาแลวหรือกาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทายในระดบัปรญิญาตรี  สาขาวชิาจติวทิยา  หรือสาขาวชิา 

 อืน่ทีเ่กีย่วของ  โดยตองศกึษารายวชิาจติวทิยามาอยางนอย 9 หนวยกติ  จากสถาบนัอุดมศกึษาทีค่ณะกรรมการ

การอดุมศกึษาใหการรบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50  

3. ในกรณีทีผู่สมคัรไดคะแนนเฉลีย่สะสมตํ่ากวา 2.50 จะตองมีประสบการณการทาํงานหลงัสาํเร็จการศกึษา โดยทาํงาน 

 ดานจติวทิยามาแลว เป็นเวลาอยางนอย 1 ปี โดยมีหนงัสือรบัรองจากผูบงัคบับญัชา (ตองแสดงเอกสารหลกัฐานรบัรอง

ประสบการณการทาํงานเมือ่ยืน่ใบสมคัรดวย) 

4. ผูสมคัรตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรอืผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าทีร่บัเขา

ศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED        ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)      ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรือ 

                     -     MU GRAD TEST (COMPUTER BASED)     ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

ท ัง้น้ี หากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

5. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
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การสอบขอเขยีน  :   หลกัสตูรฯ  ไมมีการสอบขอเขยีนตามกาํหนดการสอบของบณัฑติวทิยาลยั   

       แตขอใหผูสมคัรตรวจสอบรายชือ่ผูมีสทิธิเ์ขาสอบสมัภาษณใหตรงกบัชวงการ 

       ประกาศรายชือ่ในรอบทีท่านสมคัร  ที ่ www.grad.mahidol.ac.th 



 
โครงสรางหลกัสูตร 
 

   
           หนวยกติ  
หมวดวชิาบงัคบั                                                                                  23   
  
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา                                                                               3   
   
วทิยานิพนธ                                                                                                     12 

 
 

      หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
SICL 601 พืน้ฐานทางชีววทิยาของพฤตกิรรมในมนุษย                                           2(2-0-4)  
  
SICL 604 จติบาํบดั                                                                                                    3(2-2-5)  
  
SICL 607 จติพยาธสิภาพข ัน้สงู                                                                                 2(2-0-4)  
 
SICL 648 สถติแิละการวจิยัทางจติวทิยา                                                                              2(1-2-3)  
  
SICL 610 การตรวจประเมนิทางจติวทิยาคลนิิกข ัน้สงูสาํหรบัเดก็                                             2(1-2-3)  
  
SICL 611 การตรวจประเมนิทางจติวทิยาคลนิิกข ัน้สงูสาํหรบัผูใหญ                                        2(1-2-3)  
  
SICL 636 จรยิธรรมวชิาชีพ                                                                                             2(2-0-4)  
  
SICL 641 สมัมนาดานจติวทิยาคลนิิก                                                                                 2(1-2-3)  
  
SICL 644 การฝึกงานข ัน้พื้นฐาน                                                                        3(0-9-3)  
  
SICL 645 การฝึกงานข ัน้สงู                                                                                          3(0-9-3)  
 
SICL 648 สถติแิละการวจิยัทางจติวทิยา                                                                              2(1-2-3)  
 
 
หมวดวชิาเลือก   
  
SICL 616 สขุภาพจติชุมชนข ัน้สงู                                                                                2(2-0-4)  
  
SICL 631 จติวทิยาการศกึษาข ัน้สงู                                                                      2(1-2-3)  
 
SICL 646 การตรวจประเมนิและวนิิจฉยัทางจติวทิยาคลนิิก                                      3(2-2-5)  
   
SICL 647 จติวทิยาเกีย่วกบัการเสพตดิ                                                                         2(2-0-4)  
  
วทิยานิพนธ   
  
SICL 698 วทิยานิพนธ                                                                                      12(0-36-0) 
 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 

 
 
งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน  
 

1. การสงเสรมิสขุภาพจติและพฒันาความเป็นอยูดานสขุภาพจติของประชาชนไทย      
2. การใชเครือ่งมือทดสอบทางจติวทิยาตอปญัหาสขุภาพจติ  หรือนํามาใชเป็นเครือ่งมือประเมนิสขุภาพจติ    
3. การรกัษาโดยใชความรูเทคนิคทางจติวทิยาตอผูป วยทางจติเวชหรอืแกปญัหาทางจติใจในแงมมุตาง ๆ   
4. ระบาดวทิยาของการป วยทางจติ หรือการเกดิปญัหาสขุภาพจติในชุมชนและสงัคมไทย  

 
 
 



 
จุดเดนของหลกัสูตร  
 เป็นหลกัสตูรเดยีวในประเทศไทยในขณะน้ีทีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการวชิาชีพสาขาจติวทิยาคลนิิก  
สาํนกัสถานพยาบาลการประกอบโรคศลิปะ กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ทีร่วมการฝึกปฏบิตังิานดาน
จติวทิยาคลนิิก (internship) เขามาในหลกัสตูร ผูทีจ่บจากหลกัสตูร สามารถเขาสอบใบประกอบโรคศลิปะได 
 
  
ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา  
      1. ทนุบณัฑติศกึษา คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
      2. ทนุวทิยานิพนธบณัฑติศกึษา คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
      3. ทนุอืน่ ๆ ของบณัฑติศกึษา  มหาวทิยาลยัมหดิล 
        
        
รายละเอยีดอืน่ๆ  
     การสอบสมัภาษณเนนความรูดานจติวทิยาคลนิิก 
 
 
การสมคัร 

      รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        
 

 
หลกัฐานการสมคัร 

ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ  

ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    

จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

- หนงัสอืรบัรองประสบการณการทาํงานดานจติวทิยา (กรณีคะแนนเฉลีย่สะสมตํ่ากวา 2.50)  

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

 
 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

1. นกัจติวทิยาคลนิิกใหบรกิารดานสขุภาพจติในหนวยงานของรฐั หรือเอกชน 

2. นกัวชิาการดานจติวทิยาในสงักดัหนวยงานดานสขุภาพจติท ัง้ภาครฐัและเอกชน 

3. นกัวจิยัดานสขุภาพจติและพฤตกิรรมศาสตร 

4. บุคลากรดานสขุภาพจติ ไดแก เจาหนาทีฝ่ ายทรพัยากรบุคคล เจาหนาทีฝึ่กอบรมดานสขุภาพจติ เป็นตน 

 

 

 



 

 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

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

หอง 837 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ ชัน้ 8   ภาควชิาจติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

โทรศพัท 02 - 4194266      โทรสาร  02 – 4194298 

     2.  รศ.ดร.สุชีรา  ภทัรายุตวรรตน     (E-mail : sucheera.pha@mahidol.ac.th) 

หอง 827 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ ชัน้ 8   ภาควชิาจติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

โทรศพัท 02 - 4194296      โทรสาร  02 – 4194298 
 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

นางสาวสภุทัรา  ชืน่เบกิบาน   (E-mail : nong_f7@hotmail.com) 

หองธุรการ  อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ ชัน้ 8   ภาควชิาจติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

โทรศพัท 02 - 4194296      โทรสาร  02 – 4194298 

 

  
หมายเหต ุ 1.   ดรูายละเอยีดขอมูลการศกึษาตอเพิม่เตมิไดที ่http://www.grad.mahidol.ac.th 
 
 
 
 

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

  


