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

ค่าธรรมเนียม
ใบสมัครพร้อมระเบียบการ
หนังสือคู่มือ
ค่าสมัครสอบเข้า

๔๐๐
๓๐๐
๓๐๐

บาท
บาท
บาท

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

คุณสมบัติผสู้ มัครเข้าศึกษา
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จาก ม ห าวิ ท ย าลั ย ห รื อ ส ถ าบั น ก ารศึ ก ษ าที่ ส ภ า
มหาวิทยาลัยรับรอง
๒. ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า
๒.๕๐ จากระบบ๔ แต้ มยกเว้ น ผู้ มี ประสบการณ์ ท างาน
ติดต่อกัน เป็นเวลาไม่น้ อยกว่า๒ปีนั บแต่สาเร็จการศึกษา
และผู้จบเปรียญธรรม ๙ ประโยค
๓. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบั นการศึกษาในต่างประเทศที่มีระบบให้ คะแนน
ต่างจากระบบที่ใช้ในประเทศไทย โดยได้รับผลการเรียนไม่
ต่ากว่าระดับที่ ๒ (Second class) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๔. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตคณะบัณฑิต
วิทยาลัย
ระยะเวลาการศึกษา ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า
๒ ปี และไม่เกิน ๕ ปี

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
M.A. (Educational Psychology and Guidance)

สถานที่ติดต่อและสมัครเรียน
ห้องโครงการ ป.โท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว ข้างห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (อาคารเรียนรวมโซนซี)
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โทร. ๐๘๑-๘๓๑-๒๓๖๗ รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
โทร. ๐๘๗-๙๓๕-๓๘๙๙ อ.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
โทร. ๐๘๖-๑๘๑-๑๖๒๕ ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์
โทร. ๐๘๙-๙๙๒-๐๐๗๙ นางสาวสายหยุด มีฤกษ์
เวลาทาการ : จันทร์-เสาร์ ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.
หยุดทาการ : วันพระ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันนี้ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ชื่อหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
Master of Arts Program in Educational
Psychology and Guidance

ชื่อปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
พธ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
Master of Arts (Educational Psychology and Guidance)

M.A. (Educational Psychology and Guidance)

วัตถุประสงค์หลักสูตร
๑. มี ความรู ความเขาใจ ในหลักการและทฤษฎี สาคั ญใน
สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวและสามารถนามา
ประยุกตในการปฏิบัติงานวิชาชีพและให้บริการวิชาการแก่
สังคม
๒ . สามารถท าวิ จั ยโดยบู รณ าการห ลั กธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับหลักการทางจิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว
๓. สามารถวิ เ คราะห์ จั ด การปั ญ หา และแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้จิตปัญญาและวิถีพุทธ
๔. มีสวนริเริ่มใหมีการทบทวนและวินิจฉัยปญหาด้าน
จิต วิท ยาการศึกษาและการแนะแนวไดอยางเหมาะสม
ตามสถานการณ และ/หรือมีภาวะผูนาในการสงเสริมใหมี

การประพฤติปฏิบัติตนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานและตระหนั กใน
บทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองโดยร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น อย่ า ง
สร้างสรรค์ในการจัดการข้อโต้แย้งทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ตามโอกาสและสถานการณ์

โครงสร้างหลักสูตร
แบ่งเป็น ๒ แผนคือ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข จานวน
หนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต ดังนี้
จานวน
จานวน
หน่วยกิต หน่วยกิต
หมวดวิชา
แผน ก
แผน ข
แบบ ก ๒
๑. หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหน่วยกิต
๙
๙
๑.๒ ไม่นบั หน่วยกิต
(๙)
(๙)
๒. หมวดวิชาเอก
๒.๑ วิชาบังคับ
๑๒
๑๒
๒.๒ วิชาเลือก
๖
๑๒
๓. วิทยานิพนธ์
๑๒
๔. การศึกษาอิสระ
๖
รวมทัง้ สิ้น
๓๙ (๙)
๓๙ (๙)

พระภิกษุ ศึกษาตลอดหลักสูตร ๔๒,๐๐๐ บาท
คฤหัสถ์ ศึกษาตลอดหลักสูตร ๗๖,๓๐๐ บาท

กาหนดรับสมัครและสอบ

วันนี้ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
เอกสารประกอบการสมัคร
๑. สาเนาใบปริญญาบัตร,ใบรับรองคะแนนรายวิชา ๑ ชุด
๒. สาเนาหนังสือสุทธิ (สาหรับบรรพชิต)
๓. สาเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ (สาหรับคฤหัสถ์)
๔. สาเนาทะเบียนบ้าน
๕. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล
๖. บัตรประจาตัวผู้สมัคร ติดรูปถ่าย ๑นิ้ว ๒ ภาพ
๗. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดติด รูปถ่าย ๑นิว้ ๑ ภาพ

* สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
** สนใจ ทดลองเรียนฟรี ๒ สัปดาห์
*** ค่าเทอมผ่อนชาระได้

