
หลกัสตูร  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ             รหสัในการสมคัร  

สาขาวชิา  จติวทิยาเด็ก วยัรุน และครอบครวั (ภาคปกต)ิ    

โครงการรวม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล  และ 

สถาบนัแหงชาตเิพือ่การพฒันาเด็กและครอบครวั 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน   20   คน 

 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร   
 
แผน ก แบบ ก 2 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรีหรือเทยีบเทาในสาขาวชิาจติวทิยา พยาบาลศาสตร ครุศาสตร ศกึษาศาสตร 

สงัคมศาสตร วทิยาศาสตรสขุภาพ หรือสงัคมสงเคราะหศาสตร จากสถาบนัทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50 

3. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่

รบัเขาศกึษา (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 

หากผูสมคัรไมมหีนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

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

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

4. ผูทีม่ีคณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

   

แผน ข 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรีหรือเทยีบเทาในสาขาวชิาจติวทิยา พยาบาลศาสตร ครุศาสตร ศกึษาศาสตร 

สงัคมศาสตร วทิยาศาสตรสขุภาพ หรือสงัคมสงเคราะหศาสตร จากสถาบนัทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50 

3. มีประสบการณการทาํงานทีเ่กีย่วของกบัจติวทิยาเด็ก วยัรุนและครอบครวัไมนอยกวา 2 ปี 

4. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่

รบัเขาศกึษา (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 

หากผูสมคัรไมมหีนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

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

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 
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5. ผูทีม่ีคณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 

 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 

1. วชิาความรูพื้นฐานทางจติวทิยาเด็ก วยัรุน และครอบครวั 

2. ทดสอบทางจติวทิยา 
 

   
 

9.00 – 12.00 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
 

 
 
 
โครงสรางหลกัสูตร 
     
          หนวยกติ 

แผน ก แบบ ก 2  

หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน                 ไมนบัหนวยกติ 

หมวดวชิาบงัคบั              23   

หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา             4   

วทิยานิพนธ                   12   

แผน ข 

หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน                 ไมนบัหนวยกติ 

หมวดวชิาบงัคบั              23  

หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา            10   

สารนิพนธ                    6   

 
 
       หนวยกติ 

หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน 

CFHD 502 แนวคดิพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรและสงัคมศาสตรดานพฒันาการมนุษย   2(2-0-4) 

หมวดวชิาบงัคบั 

CFHD 513 วทิยาระเบียบวธิวีจิยัทางพฒันาการมนุษย     2(2-0-4)  

CFHD 518 พฒันาการเด็กและวยัรุน       3(3-0-6) 

CFHD 535 การประยุกตคอมพวิเตอรในทางสถติ ิ      2(2-0-4)  

RAPC 551 ปญัหาสขุภาพจติในเด็กและวยัรุน      3(2-2-5) 

RAPC 552 การใหคาํปรกึษาสาํหรบัเด็กและวยัรุน       3(2-2-5) 

RAPC 553 จติวทิยาการดแูลเด็กและวยัรุน      2(1-2-3) 

RAPC 554 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารสาํหรบัจติวทิยาเด็ก    1(1-0-2)  

วยัรุน และครอบครวั 

SIPC 501 จติวทิยาครอบครวั        2(2-0-4) 



SIPC 503 สขุภาพจติโรงเรยีน    3(2-2-5)

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

 

หมวดวชิาเลือก  

CFHD 515 พฒันาการของสมองและพฤตกิรรมมนุษย     3(3-0-6)  

RAPC 555 สขุภาพจติวยัรุน        3(2-2-5) 

RAPC 556 กลุมบาํบดัสาํหรบัเดก็และวยัรุน      3(1-4-4) 

SIPC 502 การประเมนิทางจติวทิยาสาํหรบัเด็กและวยัรุน     2(1-2-3) 

SIPC 504 การบาํบดัดแูลเดก็และวยัรุนโดยใชโรงเรยีนเป็นฐาน    2(1-2-3) 

SIPC 601 การใหคาํปรกึษาคูสมรสและครอบครวั      3(1-4-4) 

 
วทิยานิพนธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก 2) 

GRPC 698 วทิยานิพนธ         12(0-36-0) 

 
สารนิพนธ (สาํหรบัแผน ข) 

GRPC 697 สารนิพนธ         6(0-18-0) 

 
* ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
 
งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน   
     องคความรูเกีย่วกบัการดแูล  แกไขปญัหา  และฟ้ืนฟูดานสขุภาพจติหรือจติวทิยาเดก็  วยัรุน  และครอบครวั 

 
 

จุดเดนของหลกัสูตร 
1. อาจารยผูสอนและบุคลากร  เป็นผูทีม่ีความรูและประสบการณหลากหลาย  รวมกนัเปิดสอนหลกัสตูร 

2. มีคลนิิกตรวจรกัษาเด็กและวยัรุนทีม่ีปญัหาสขุภาพจติ  ทีด่าํเนินกจิกรรมทางดานการเสรมิสรางสขุภาพจติและป องกนัปญัหา 

สขุภาพจติของเด็กและวยัรุนทีเ่ขมแข็ง  โดยเฉพาะงานสุขภาพจติโรงเรียนและการรวมมือกบัชุมชน  ทาํใหนกัศกึษาจะได 

เรยีนรูจากประสบการณจรงิและการฝึกปฏบิตั ิ จนมคีวามรูความสามารถและทกัษะทางจติวทิยาเด็ก  วยัรุน  และครอบครวั  

 ท ัง้ในภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

 

 

ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา 
1. บณัฑติวทิยาลยัและ/คณะ/สถาบนั/วทิยาลยัทีใ่หความรวมมือ 

2. สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั  สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการสรางเสรมิสขุภาพ 

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

ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ   
ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรปูถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  
 
- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)    

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    
ถงึภาคการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยูในภาคการศกึษาสดุทาย) 



หาก
     

- สาํ

- สาํ

- หน

- หน

- เอ
 

 
อาชีพทีส่า
- นกั

- อา

- นกั
 
 

อาจารยผูร ั
1. รศ

2. อ.น

อาค

        โทร

 

เจาหนาทีป่
1. นา

อาค

โทร

 

 

หมายเหต ุ   

                 

 

   

 

กมีขอสงสยั โปร
E-mail : grad

าเนาบตัรประชา

าเนาทะเบยีนบา

นงัสอืรบัรองปร

นงัสอืรบัรองผล

กสารหลกัฐานก

มารถประกอ
กจติวทิยาเด็ก ว ั

าจารยทีป่รกึษา 

กวชิาการดานจิ

รบัผดิชอบ 

.นพ. ศริไิชย  ห

นพ.คมสนัต  เกี

คาร 3 ,  ชัน้ 7 

ร : 0 2201 14

ประสานงานข
างสาวพรรณี  พ

คาร 3 ,  ชัน้ 7 

ร : 0 2201 14

 1.  หลกัสตูรกํ

    การปรบัพืน้

-  CFHD 5

 2.  ดรูายละเอี

รดตดิตองานรบั
dthai@mahid

าชน  

าน   

ระสบการณการ

ลการสอบความร

การชาํระเงนิ  

อบไดหลงัสาํเ
วยัรุน และครอบ

ตวทิยาเด็ก วยัร

หงษสวงนศร ี  

กยีรตริุงฤทธิ ์  

, ภาควชิาจติเว

478  

ของหลกัสตูร
พงศเชีย่วบุญ   

, ภาควชิาจติเว

478  

าํหนดใหนกัศกึ

นฐานในชวงภาค

502 แนวคดิพืน้

ยดขอมูลการศกึ

บนกัศกึษา โทร.
dol.ac.th 

 

 

ทาํงาน  

รูภาษาองักฤษ

 

เร็จการศกึษา
บครวั 

รุน และครอบค

(E-ma

(E-ma

วชศาสตร,  คณ

โทรสาร

ร   
(E-ma

วชศาสตร,  คณ

โทรสาร

กษาใหม  สาขาวิ

คฤดรูอน  คอื 

นฐานทางวทิยา

กษาตอเพิม่เตมิ

. 0 2441 412

 

 

 

 

า 

ครวั 

ail : sirichai_h

ail :komsan.k

ณะแพทยศาสตรโ

ร : 0 2354 72

ail : punnee.p

ณะแพทยศาสตรโ

ร : 0 2354 72

วชิาจติวทิยาเดก็

ศาสตรและสงัค

มไดที ่www.gr

25 ตอ 208-21

hong@yahoo

kia@mahidol

โรงพยาบาลราม

299 

pho@mahido

โรงพยาบาลราม

299 

ก  วยัรุน  และค

คมศาสตรดานพ ั

ad.mahidol.a

0 , 0 2441 91

  

  

  

  

o.com) 

.ac.th) 

มาธบิด ี

ol.ac.th) 

มาธบิด ี

ครอบครวั  ลงทะ

พฒันาการมนุษย

ac.th 

129,  

 

 

 

 

ะเบยีนศกึษารา

ย  2  หนวยกติ

ายวชิาเพือ่เป็น

 


