คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

๑. เป็ น ผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บ
เท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
๒. ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำ�
กว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์
ทำ�งานติดต่อกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๒ ปี นับแต่
สำ�เร็จการศึกษา และผู้จบเปรียญธรรม ๙ ประโยค
๓. เป็ น ผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาในต่ า งประเทศที่ มี
ระบบให้ ค ะแนนต่ า งจากระบบที่ ใช้ ใ นประเทศไทย
โดยได้รับผลการเรียนไม่ต่ำ�กว่าระดับที่ ๒ (Second
class) หรือเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่านี้
๔. ไม่ เ คยถู ก ลงโทษ ให้ พ้ น สภาพการเป็ น นิ สิ ต คณะ
บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และไม่เกิน ๕ ปี

สถานที่เรียน

มจร.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพฤหัสบดี–วันศุกร์ / ๑๓.๐๐-๑๘.๓๐ น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ / ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

สถานที่ติดต่อและสมัครเรียน
ห้องโครงการ ป.โท
สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์

ชั้น G (อาคารเรียนรวม โซน C)
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๘๑-๘๓๑-๒๓๖๗
โทร. ๐๘๗-๙๓๕-๓๘๙๙
โทร. ๐๘๖-๑๘๑-๑๖๒๕
โทร. ๐๘๙-๙๙๒-๐๐๗๙

รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
อ.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์
นางสาวสายหยุด มีฤกษ์

เวลาทำ�การ : จันทร์-เสาร์ ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.
หยุดทำ�การ : วันพระ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รับสมัครผูเ้ ขา้ ศึกษาตอ่
ระดับมหาบัณฑิต
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว
M.A. (Educational Psychology
and Guidance)

๑ กุมภาพันธ์ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ชื่อหลักสูตร : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

Master of Arts Program in Educational Psychology and Guidance

ชื่อปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

Master of Arts (Educational Psychology and Guidance)
ชื่อย่อปริญญา :
พธ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
		 M.A. (Educational Psychology and Guidance)
วัตถุประสงค์หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
๑. มีความรู  ความเขาใจ ในหลักการและทฤษฎีสำ�คัญ
ในสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และ
สามารถนํามาประยุกตในการปฏิบัติงานวิชาชีพและ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
๒. สามารถทำ�วิจัย โดยบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักการทางจิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว
๓. สามารถวิเคราะห์ จัดการปัญหา  และแนะแนวทาง
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการ
และวิชาชีพ  โดยใช้จิตปัญญาและวิถีพุทธ
๔. มีสวนริเริ่มใหมีการทบทวนและวินิจฉัยปญหาด้าน
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวไดอยางเหมาะสม
ตามสถานการณ  และ/หรือมีภาวะผูนําในการสงเสริม
ให  มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามพั น ธกิ จ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. มีความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานและตระหนักใน
บทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองโดยร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น อย่ า ง
สร้างสรรค์ในการจัดการข้อโต้แย้งทางวิชาการหรือ
วิชาชีพตามโอกาสและสถานการณ์

จำ�นวนหน่วยกิต จำ�นวนหน่วยกิต
แผน ก. แบบ ก. ๒

แผน ข.

๑. หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหน่วยกิต
๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต

๙
(๙)

๙
(๙)

๒. หมวดวิชาเอก
๒.๑ วิชาบังคับ
๒.๒ วิชาเลือก

๑๒
๖

๑๒
๑๒

๓. วิทยานิพนธ์

๑๒

-

-

๖

๓๙ (๙)

๓๙ (๙)

๔. การศึกษาอิสระ
         รวมทั้งสิ้น

๒๑ พ.ค. ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๒๓ พ.ค. ๒๕๕๘       แนะแนวการศึกษาก่อนสอบ
๓๐ พ.ค. ๒๕๕๘    
สอบข้อเขียน
     ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐  น.    สอบวิชาเฉพาะสาขา (จิตวิทยาฯ)
     ๑๐.๐๐-๑๐.๔๐  น.    สอบวิชาภาษาอังกฤษ
     ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐  น.    สอบวิชาความรู้ทั่วไป
     ๑๔.๐๐-๑๘.๐๐  น.    สอบสัมภาษณ์

แบ่งเป็น ๒ แผนคือ แผน ก. แบบ ก. ๒ และแผน ข.
จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต
ดังนี้
หมวดวิชา
		

กำ�หนดรับสมัครและสอบ
๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘           สอบสัมภาษณ์ (ต่อ)
๓ มิ.ย. ๒๕๕๘        ประกาศผลสอบ
๓–๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๘    ลงทะเบียน รายงานตัว
๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๘          ปฐมนิเทศ  เปิดเรียน

เอกสารประกอบการสมัคร

๑. สำ�เนาใบปริญญาบัตร,ใบรับรองคะแนนรายวิชา ๑ ชุด
๒. สำ�เนาหนังสือสุทธิ (สำ�หรับบรรพชิต)  
๓. สำ�เนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ (สำ�หรับคฤหัสถ์)
๔. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
๕. หลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล
๖. บัตรประจำ�ตัวผู้สมัคร ติดรูปถ่าย  ๑ นิ้ว  ๒  ภาพ
๗. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด ติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว  ๑ ภาพ

คา่ ธรรมเนียม

ใบสมัครพร้อมระเบียบการ          ๔๐๐      บาท                         
หนังสือคู่มือ                            ๓๐๐      บาท              
ค่าสมัครสอบเข้า                      ๓๐๐      บาท    

...................................
พระภิกษุ ศึกษาตลอดหลักสูตร ๔๒,๐๐๐ บาท
คฤหัสถ์ ศึกษาตลอดหลักสูตร ๗๖,๓๐๐ บาท
(ไม่รวมค่าอุปกรณ์การศึกษาและศึกษาดูงานต่างประเทศ)

* สอนโดยคณาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญ * สนใจ ทดลองเรียนฟรี ๒ สัปดาห์ * คา่ เทอมผอ่ นชำ�ระได้ *

