ระเบียบการ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ป) ดวยวิธีพิเศษ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

(เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก ๘ จังหวัด)

Down Load ระเบียบการสอบและแบบฟอรมไดที่ http://www.educ.su.ac.th
หรือ โทร.๐๓๔–๒๕๘๘๑๓

๒

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษา
ในสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ป) โครงการสืบสานภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
------------------พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘
ศุกรที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

เสารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
ศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
เสารที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ศุกรที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
พุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

- ประชาสัมพันธใหโรงเรียนทราบ
- โรงเรียนสงใบสมัครพรอมหลักฐาน
และสงผลคะแนนสอบ Pat ๕ ความถนัดทางวิชาชีพครู
ใหคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- สอบขอเขียน ณ สนามสอบตามที่กําหนดไว
- ประกาศผลการสอบขอเขียนที่
http://www.educ.su.ac.th และที่คณะศึกษาศาสตร
- สอบสัมภาษณผูสอบผานขอเขียน
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกที่
http://www.educ.su.ac.th และที่คณะศึกษาศาสตร
- วันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และทําสัญญารับทุน

ติดตอสอบถามขอมูลการสมัครไดที่ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร.๐๓๔–๒๕๘๘๑๓ หรือ Download ระเบียบการสอบและแบบฟอรมไดที่ http://www.educ.su.ac.th

๓

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการสืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
(เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก ๘ จังหวัด)
----------หลักการและเหตุผล
ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ
สืบสานภาษาไทยดวยวิธีพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ เมื่อป พ.ศ.๒๕๓๕ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก
๘
จังหวัด ที่รักและมีค วามถนั ดทางดานภาษาไทยมีแววที่จะเปน ครูภ าษาไทยที่ ดีในอนาคตและมีคุณ สมบัติ ตามที่กําหนดไวใน
โครงการนี้ เขาศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ป) โดยจะไดรับทุนยกเวนคาธรรมเนียม และคาหนวยกิตตลอดหลักสูตร
พื้นที่เปาหมาย
การดําเนินการรับนักศึกษาดวยวิธพี ิเศษตามโครงการนี้ รับจากนักเรียนที่อยูในโรงเรียนในพื้นที่ ๘ จังหวัด ในเขต
ภูมิภาคตะวันตก คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี โดยรวม
จังหวัดใกลเคียงกันกําหนดเปนเขตเดียวกัน มีทั้งหมด ๔ เขต
จํานวนรับ
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ จะรับจํานวนไมเกิน ๑๖ คน โดยพิจารณาใหโควตาแตละเขตตามสัดสวนของสถิติจํานวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ คือ
เขตที่ ๑ กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี
๔ คน
เขตที่ ๒ ราชบุรี - สมุทรสงคราม
๔ คน
เขตที่ ๓ นครปฐม - สมุทรสาคร
๔ คน
เขตที่ ๔ ประจวบคีรีขันธ - เพชรบุรี
๔ คน
สิทธิพิเศษและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาสําหรับผูไดรับคัดเลือกในโครงการนี้มดี ังนี้
๑. ไดรับทุนยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของคณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไขวา นักศึกษาจะตองมี
ผลการเรียนถึงเกณฑที่กําหนดคือไดเกรดเฉลี่ยประจําภาคไมต่ํากวา ๒.๗๕ ภาคการศึกษาใดไมถึงเกณฑที่กําหนดไวจะถูกงดทุนใน
ภาคการศึกษาถัดไป และหากมีผลการเรียนในภาคการศึกษาใดถึงเกณฑที่กําหนดจะใหรับทุนอีกในภาคการศึกษาถัดไป
๒. ผูไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองทําสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย ผูที่ออกกลางคัน (ยกเวนถึงแกกรรม)
ตองชดใชมูลคาทุน พรอมดอกเบี้ย ตามจํานวนตนทุนที่ไดรับการยกเวนมาแลวทั้งหมดคืนแกมหาวิทยาลัย (คณะศึกษาศาสตร)
๓. ในกรณีที่นักศึกษาในโครงการมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี อาจจะไดรับการพิจารณาใหไดรับทุนที่
คณะศึกษาศาสตร หรือมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสรรใหเพิ่มขึ้นเปนการเฉพาะอีกตางหากก็ได

๔
ขอหาม
นักศึกษาผูเขาศึกษาในโครงการนีจ้ ะเปลีย่ นสาขาวิชาเอกหรือยายคณะวิชามิได
คุณสมบัติของผูสมัคร
ก. คุณสมบัติทั่วไป
๑. เปนผูยดึ มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข
๒. เปนผูกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ในโรงเรียนในเขตจังหวัดภูมิภาคตะวันตก
๓. ตองไมเปนผูมีโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.และเปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่
เปนอุปสรรคตอการศึกษา
๔. เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยและตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ ตลอดจนการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
๕. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
หากปรากฏในภายหลังวาผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งขางตน จะถูกตัดสิทธิ์ และ
จะถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษา
ข. คุณสมบัติเฉพาะ
ผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษาในโครงการนี้จะตองมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ ดังตอไปนี้
๑. ตองปราศจากโรคตอไปนี้ โรคลมบาหมู ชัก ตาบอด หูตึง หูหนวก พูดติดอาง และตองไมเปนผูมีรางกาย
ทุพพลภาพที่เปนอุปสรรคตอการเปนครู หรือตอการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู
๒. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จนถึงปลายภาคตนของชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ไมต่ํากวา ๒.๕๐
๓. มีคะแนนเฉลี่ยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชาพื้นฐาน (ท ๓๑๑๐๑ ท ๓๑๑๐๒ ท ๓๒๑๐๑
ท ๓๒๑๐๒ และ ท ๓๓๑๐๑) ไมต่ํากวา ๓.๐๐ ยกเวนผูมีคุณสมบัติตามขอ ๔ โดยใหแนบใบรับรองผลการเรียนมาดวย
๔. คะแนนเฉลี่ยที่ระบุในขอ ๓ ไมต่ํากวา ๒.๗๕ แตมีหรือเคยมีผลงานซึ่งแสดงความถนัดภาษาไทยตามขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้จึงจะมีสิทธิ์สมัคร คือ
๔.๑ มีผลงานเขียนซึ่งเคยชนะการประกวดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกา ซึ่งหนวยงานสาธารณะจัดขึ้น
เชน การเขียนเรียงความ การแตงคําขวัญ การแตงคําประพันธ ฯลฯ โดยมีสําเนาผลงานแสดง และมีเอกสารยืนยันจากหัวหนา
สถานศึกษา หรือ
๔.๒ เคยชนะการประกวดพูดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกาซึ่งหนวยงานสาธารณะจัดขึ้น เชน การพูด
สุนทรพจน การพูดในโอกาสวันสําคัญตางๆ โดยมีหนังสือยืนยันจากหัวหนาสถานศึกษา หรือ
๔.๓ เปนผูมีความถนัดในการอานทํานองเสนาะ คําประพันธ เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน สวดสรภัญญะ
ขับรองเพลงพื้นเมือง ฯลฯ ถึงขั้นไดรับเลือกเปนตัวแทนของโรงเรียน โดยมีหนังสือยืนยันจากหัวหนาสถานศึกษา
๕. ตองสมัครสอบวิชา Pat 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ซึ่งจัดสอบโดย สทศ.
วิธีการรับสมัคร
โรงเรียนเปนผูคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติสงเขาสมัครโดยใหผูสมัครกรอกใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกดวย
ตนเอง โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร หลักฐานการโอนเงินคาสมัครสอบ และหลักฐานตาง ๆ ตามที่กําหนด สงไปที่ งานพัฒนาวิชาการ
และบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ ๖ ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ. นครปฐม
๗๓๐๐๐ หรือโรงเรียนสามารถนําเอกสารมาสงดวยตนเองและชําระเงินสด ไดที่ คุณกัญญภัทร ชูเชิด งานพัฒนาวิชาการและ
บริการการศึกษา หอง ศษ 3218 สํานักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามวันและ
เวลาราชการ ภายในวันศุกรที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
*** คณะศึกษาศาสตรจะไมรับใบสมัครโดยตรงจากนักเรียน

๕
หลักฐานประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายขนาด ๑ นิ้ว
๒. บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกที่กรอกขอความสมบูรณ ติดรูปถายเรียบรอย (สวนของผูสมัครไมตองสงไปกับ
ใบสมัคร ใหผูสมัครเก็บไวเปนหลักฐานในการสอบทุกครั้ง)
๓. สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานการโอนเงินคาสมัครสอบ
๕. ใบรับรองผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา
๖. คะแนน Pat ๕ ความถนัดทางวิชาชีพครู
(โรงเรียนจะตองสงหลักฐานทั้ง ๖ รายการขางตนของผูสมัครแตละคนพรอมในคราวเดียวกัน)
คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
คาสมัครสอบ คนละ ๓๕๐ บาท โดยโอนเงินเขาบัญชีชื่อ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่บัญชี ๕๓๗-๒-๐๔๔๔๗-๘ ประเภท ออมทรัพยธนาคารทหารไทย สาขา ม.ศิลปากร-พระราชวังสนามจันทร
(กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาพรอมใบสมัคร)
คาสมัครเมื่อมีการสมัครแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การคัดเลือก
เกณฑการคัดเลือก
ใชคะแนนรวม ๒ รายวิชา โดยกําหนด คาน้ําหนักดังนี้
- คะแนน PAT ๕ ความถนัดทางวิชาชีพครู ๔๐ % จากสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน สทศ.)
- คะแนนภาษาไทย ๖๐ %
ใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ดังนี้
ก. การสอบขอเขียน
กําหนดสอบในวันเสารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
- เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.
วิชาภาษาไทย (ความรูทั่วไปทางภาษาไทย เรียงความ และสรุปความ)
- ประกาศผลการสอบขอเขียนในวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สนามสอบ
การสอบขอเขียนใชสนามสอบดังนี้
(๑) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม สําหรับนักเรียนที่สมัครจากโรงเรียนในเขตจังหวัด
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี
(๒) โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี สําหรับนักเรียนที่สมัครจากโรงเรียนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ
และเพชรบุรี
ผูสมัครขอทราบผลการสอบขอเขียนไดที่ http://www.educ.su.ac.th หรือ
หมายเลขโทรศัพท ๐๓๔– ๒๕๘๘๑๓ ในเวลาราชการ

๖
ข. การสอบสัมภาษณ
กําหนดสอบสัมภาษณผูสอบผานขอเขียนในวันเสารที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ –
๐๙.๐๐ น. สอบสัมภาษณ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารศึกษา ๓ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
ให นักเรียนที่สอบผานการสอบขอเขียนตามประกาศไปสอบสั มภาษณ ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม ผูที่ไมไปสอบสัมภาษณตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวไวจะถือวาสละสิทธิ์ ผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ
จะต องนํ าบั ตรประจําตั วนั กเรียน หรือบัต รที่ ทางราชการออกใหและบั ตรประจําตั วสอบคัด เลือ ก พรอมทั้ งระเบี ยนแสดงผล
การเรียนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณดวย
ค. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
คณะศึกษาศาสตรจะประกาศผลการสอบคัดเลือกใหทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ที่ http://www.educ.su.ca.th และที่ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ง. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
กําหนดใหนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกนําหลักฐานตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ มาขึ้นทะเบียนพรอม
จายคาธรรมเนียมเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และทําสัญญารับทุน สัญญาค้ําประกัน วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
หลักเกณฑการทําสัญญารับทุนและสัญญาค้ําประกัน
๑. ผูทําสัญญาทุกคน (ทั้งผูรับทุน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูค้ําประกัน และคูสมรส) ตองไปทําสัญญาและลงชื่อ
ตอหนาเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยในวันทําสัญญา
๒. ในกรณีที่ผูค้ําประกันเปนขาราชการ ตองเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป หรือพนักงานเทศบาล หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งเทียบเทาขาราชการตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไปโดยตองนําหนังสือรับรองตําแหนง
ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด จากหนวยงานตนสังกัด พรอมบัตรประจําตัวไปแสดงตอเจาหนาที่ดวย
๓. ในกรณี ที่ ผูค้ําประกั นแสดงหลักทรัพย เป นหลัก ฐานในการค้ําประกัน หลั กทรัพ ยน้ั นต องมี ราคาไมต่ํ ากวา
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) โดยตองมีหนังสือรับรองการประเมินราคาหลักทรัพยนั้นจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
พรอมหลักฐานความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยนั้นมาแสดงตอเจาหนาที่ดวย
๔. บิดา-มารดา หรือญาติของผูรับทุน ที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามขอ ๑-๓ สามารถเปนผูค้ําประกันได
๕. ผูค้ําประกันหนึ่งคน มีสิทธิค้ําประกันผูรับทุนไดหนึ่งคนเทานั้น
เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาในวันทําสัญญา
๑. บัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ บัตรพนักงานเทศบาล บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด ของผูทําสัญญาทุกคน (ทั้งผูรับทุน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูค้ําประกัน และคูสมรส)
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูทําสัญญาทุกคน จํานวน ๑ ชุด โดยนําตัวจริงไปแสดงดวย
๓. กรณีผูค้ําประกันเปนขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวนท องถิ่นตองนํา
หนังสือรับรองความเปนขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนง ระดับ อัตรา
เงินเดือน และสังกัด จากหนวยงานตนสังกัด จํานวน ๑ ชุด ไปมอบใหเจาหนาที่ดวย
๔. กรณี ผู ค้ํ า ประกั น แสดงหลั ก ทรั พ ย ในการค้ํ า ประกั น ต อ งนํ า หลั ก ฐานการประเมิ น ราคาหลั ก ทรั พ ย นั้ น
จากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เชน หนังสือรับรองการประเมินราคาจากสํานักงานที่ดินที่หลักทรัพยนั้นตั้งอยู (กรณีหลักทรัพย
เป น ที่ ดิ น ) พรอ มด ว ยหลั ก ฐานการเป น เจ า ของทรั พ ย สิ น (เช น โฉนดที่ ดิ น หรือ น.ส. ๓) โดยนํ า ตั วจริ งพร อ มสํ า เนา ๑ ชุ ด
ไปแสดงดวย

๗
๕. หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบทะเบียนสมรส ใบหยา ใบมรณบัตร (ของคูสมรส) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คําสั่งหรือ
คําพิพากษาของศาลที่แสดงการเปนผูแทนโดยชอบธรรมของผูรับทุนแทนบิดา-มารดา เปนตน
๖. อากรแสตมป ดวงละ ๕ บาท จํานวน ๓ ดวง
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โทร.๐๓๔-๒๕๘๘๑๓ ในวันและเวลาราชการไดทุกวัน
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(อาจารย ดร.บํารุง ชํานาญเรือ)
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินงานสอบคัดเลือกฯ

๘

ใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
“โครงการสืบสานภาษาไทย”
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๖.
๗.

๘.

ติดรูปถาย

ชื่อผูสมัคร(นาย/นางสาว)..........................................อายุ..............ป เชื้อชาติ....................สัญชาติ.....................
ชื่อบิดา......................................................................อายุ..............ป เชื้อชาติ....................สัญชาติ.....................
ชื่อมารดา..................................................................อายุ..............ป เชื้อชาติ.....................สัญชาติ....................
ชื่อผูปกครอง (ในกรณีที่บิดา-มารดามิไดเปนผูปกครอง)...........................................................อายุ.................ป
เกี่ยวของกับผูสมัครโดยเปน...........................................ของผูสมัคร
ภูมิลําเนาเดิมของผูสมัคร อําเภอ.................................................จังหวัด.............................................................
ที่อยูปจจุบันของผูสมัคร บานเลขที่...................ถนน…..........……………หมูที่..............ตําบล................................
อําเภอ.............................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย................โทรศัพท..................................
ขาพเจากําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ในโรงเรียน...............................................จังหวัด...........................
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคการเรียน เทากับ……………….…………………..
ขาพเจามีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชาพื้นฐาน (ท ๓๑๑๐๑ ท ๓๑๑๐๒ ท ๓๒๑๐๑
ท ๓๒๑๐๒ และ ท ๓๓๑๐๑) เทากับ ……………………….……….
ขาพเจามีผลงานทางภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ
๗.๑ .....................................................................................................................................................................
๗.๒ .....................................................................................................................................................................
๗.๓ .....................................................................................................................................................................
๗.๔ .....................................................................................................................................................................
ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของโครงการสืบสานภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ถาปรากฏภายหลังวา ขาพเจาขาดคุณสมบัติอยางใด อยางหนึ่ง
ตามที่กรอกไวในใบสมัคร
ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรทันที และไดแนบหลักฐาน
ตาง ๆ ตามที่กําหนดไวมาพรอมนี้แลว
ลายมือชื่อผูสมัคร…........................................................
วันที่.........เดือน......................พ.ศ........

๙
(โปรดพลิก)
หนังสือรับรองผลการเรียน
ขาพเจา...........................................................................ตําแหนง................................................................
โรงเรียน................................................................................................................................................ ขอรับรองวา
(นาย/นางสาว)............................................................................................ มีผลการเรียน ดังตอไปนี้
ขอ ๑. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
๑ ………………………..………… ระดับผลการเรียน.....................................
๒ ………………………….…..….. ระดับผลการเรียน.....................................
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
๑ …………………….……….…... ระดับผลการเรียน..................................…
๒ ………………………….…….... ระดับผลการเรียน.....................................
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๑ ……………………………..…… ระดับผลการเรียน……………………….……...
ขอ ๒. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชาพื้นฐาน ในขอ ๑. เทากับ............................
ขอ ๓. คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จนถึงสิ้นภาคตนของมัธยมศึกษาปที่ ๖
เทากับ.........................................
ลงชื่อ............................................................................
(.......................................................................)
นายทะเบียน
คํารับรองหัวหนาสถานศึกษา
ขาพเจา....................................................................................................................... ขอรับรองวาผูสมัคร
มีคุณสมบัติครบถวนและขอความที่ปรากฏในใบสมัครเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................................
ตําแหนง............................................................
(ประทับตราประจําสถานศึกษา)

๑๐

บัตรประจําตัวผูสอบคัดเลือก
“โครงการสืบสานภาษาไทย”
ปการศึกษา ๒๕๕๙
ชื่อ-สกุล.........................................................
นักเรียนชั้น................................................................
โรงเรียน.........................................................
จังหวัด.......................................................................
ลายมือชื่อผูเขาสอบ.....................................................................................................
ติดรูปถาย ลายมือชื่อผูรบั รอง.......................................................................................................
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ลายมือชื่อผูรบั รอง.......................................................................................................
หัวหนาสถานศึกษา
สวนนี้โรงเรียนสงคืนไปกับใบสมัคร


บัตรประจําตัวผูสอบคัดเลือก
“โครงการสืบสานภาษาไทย”
ติดรูปถาย
ปการศึกษา ๒๕๕๙
ชื่อ-สกุล........................................................
นักเรียนชั้น..................................................................
โรงเรียน.........................................................
จังหวัด.........................................................................
ลายมือชื่อผูเขาสอบ
...................................................................................................................
...................................................................................................................
ลายมือชื่อผูรับรอง
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ลายมือชื่อผูรับรอง
...................................................................................................................
หัวหนาสถานศึกษา
สวนนี้ผูสมัครเก็บไวแสดงในหองสอบ

๑๑
ติดรู ปถ่าย
รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายของผูสอบผาน
การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโครงการสืบสานภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
------------ผู ที่ ได รั บ การประกาศชื่ อ ว า เป น ผู ส อบผ า นการคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ให ไ ปตรวจร า งกาย
และเอกซเรยที่โรงพยาบาลของรัฐบาล หรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยนําเอกสารนี้ไปใหแพทย ผูตรวจกรอก
ให
ผลการตรวจ และลงนามเปนหลักฐานพรอมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นของแพทยผูตรวจโรค สวนในขอ ๑-๒
นักเรียนเปนผูกรอกขอความใหเรียบรอยและถูกตองทุกประการ และใหนําเอกสารชุดนี้สงคืนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ใน
วันสอบสัมภาษณ
๑. ประวัติสวนตัว
ชื่อ - สกุล นาย นางสาว……………………………..………………….…(ตัวบรรจง) วัน เดือน ปเกิด……………………….……………
จังหวัดที่เกิด………………..………… เขาสอบ ณ สนามสอบ………………………..…………………… จังหวัด………………….………………
๒. ประวัติการปวยในอดีตและปจจุบนั (สําหรับนักเรียนกรอก)
โดยทําเครื่องหมาย √ ลงใน นักเรียนเคยมี หรือ มีโรค อาการ และภาวะการเจ็บปวยดังตอไปนี้หรือไม (ตอบตามจริง)
มี ไมมี
โรค
อธิบายรายละเอียด
หอบหืด (Asthma)
……………………………………………………..
ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
……………………………………………………..
ไอเปนเลือด (Hemoptysis)
……………………………………………………..
วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)
……………………………………………………..
ไวรัสตับอักเสบ A, B
……………………………………………………..
โรคลมชัก (Epilepsy)
……………………………………………………..
โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)
……………………………………………………..
หูน้ําหนวก (Otorrhea)
……………………………………………………..
ไสเลื่อน (Hernia)
……………………………………………………..
กระดูกหัก/บาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุ Fracture/Accident) ……………………………………………………..
ไดรับการผาตัด (Surgical Operation)
……………………………………………………..
ตัวเหลือง ตาเหลือง (Jaundice)
……………………………………………………..
โรคหัวใจ
……………………………………………………..
อื่น ๆ
……………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลประวัติดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และรับทราบวาถามีขอมูลที่ไมเปนจริง
หรื อ มี ก ารป ด บั ง ข อ มู ล ข า พเจ า จะถู ก
พิ จ ารณาตั ด สิ ท ธิ์ ในการเข าศึ ก ษาครั้ง นี้
ลายมือชื่อผูส มัคร…………………………………………….………
แ ม ว าได รั บ ก ารส งชื่ อ เข าศึ ก ษ ายั ง
(……………………..……………………..)
ชื่อนักเรียนที่เขารับการตรวจ

๑๒
มหาวิทยาลัยแลว

ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา

วันที่…………..…เดือน…………………………..……………พ.ศ…………..……..…
๓. ชื่อโรงพยาบาลที่เขารับการตรวจรางกาย…………………………………………………………………………………………..………………………..
เขต/อําเภอ…………………….……………จังหวัด……………………..………………………………รหัสไปรษณีย… ……………….…………………….
เลขที่ผูปวย (H.N.)……………………………………….………………วันเดือนปที่เขาตรวจรางกาย……………………………………………………..
๔. เอกซเรยรางกาย
ผลของ chest x-ray
…...………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ผลการตรวจรางกาย
ขาพเจา…………………………………………………………………………………..……………………….………….ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ใบอนุญาตเลขที…่ ……………………………..…..…….ออกให ณ วันที…่ ……..…..เดือน………………………….………….พ.ศ…………………….
ไดทําการตรวจรางกาย นาย/นางสาว………………………………………………..…………………………………………………………………………
เมื่อวันที่………………..……………..เดือน……………………………….….…………………………พ.ศ………….………..………….…...แลว เห็นวา
นาย/นางสาว…………………………………………………………….………...….เปนผูมีรางกายแข็งแรงสมบูรณไมเปนผูมีจติ ฟนเฟอน
หรือไมสมประกอบ จนไมสามารถศึกษาได และปราศจากโรคดังตอไปนี้
๑. โรคเรื้อน
๒. วัณโรคในระยะอันตราย
๓. โรคติดยาเสพติดใหโทษ
๔. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕. โรคจิตตาง ๆ
๖. โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเปนที่นารังเกียจ
๗. กามโรคในระยะที่ 2 หมายถึงระยะทีม่ ีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง
๘. ตาบอดสี
๙. หูหนวก
๖. สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย
เหมาะสมที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัย
ไมเหมาะสมที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัยเนื่องจาก……………………………………………
(ลงนาม)…………………..…………..……………………………
(……………………..…………………………………….)
แพทยผูตรวจ

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการสืบสานภาษาไทย
ประจําปการศึกษา 2559
-------------1. หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะศึกษาศาสตรดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ดวยวิธีพิเศษ ในโครงการ
สืบสานภาษาไทย ชวงที่ 4 เปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2555 ถึงปการศึกษา 2559 เพื่อคัดเลือก
นักเรียนโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด ที่มีความถนัดทางภาษาไทย และประสงคจะเปนครูสอนภาษาไทย
ใหมีโอกาสเขาศึกษาโดยตรงนั้น สําหรับการจัดสอบในปการศึกษา 2558 นี้ คณะศึกษาศาสตรจะดําเนินการใหเปนไป
ตามความมุงหมายตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและคัดเลือกนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตกที่มีความถนัดทางภาษาไทย และรักที่จะเปนครู
ภาษาไทยเข า ศึ ก ษาในโครงการสื บ สานภาษาไทย โดยได รับ การยกเวน ค าหน ว ยกิ ต และค าธรรมเนี ย มบางอย า ง
ตลอดหลักสูตร
4. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนพฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559
5. สถานที่ดําเนินการ
5.1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
5.2 โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี
6. จํานวนผูเขารวมโครงการ
6.1 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ และเจาหนาที่ จํานวนประมาณ 23 คน
6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด จํานวนประมาณ 200 คน
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวคาดวาจะไดบุคคลที่มีความถนัดที่จะเปนครูสอนภาษาไทยเขาศึกษา
ในโครงการสืบสานภาษาไทย จํานวนไมเกิน 16 คน

