
 

 

โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

ปการศึกษา 2559 

 

1.  ช่ือโครงการ   โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ  
 

2.  หนวยงานรับผิดชอบ 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

3.  หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันนี้ ภาษาจีน เปนภาษาท่ีใชในการสื่อสารอยางแพรหลาย และมีโรงเรียนท้ังในระดับประถมศึกษา   
และมัธยมศึกษาหลายแหง ไดเปดการเรียนการสอนภาษาจีน ประกอบกับการผลิตครูผูสอนภาษาจีนในประเทศไทย ยัง
มีไมก่ีแหง แตความตองการครูผูสอนภาษาจีนท่ีไดรับการฝกทักษะท้ังทางดานภาษา และการสอนมีจํานวนมากข้ึน ดวย

เหตุนี้ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดเปดหลักสูตรการสอนภาษาจีนระดับปริญญาตรี เพ่ือผลิต
บุคลากรท่ีมีคุณภาพใหกับสถานศึกษาตาง ๆ อนึ่ง ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้ คณะศึกษาศาสตร 
พิจารณาแลวเห็นวาสมควรดําเนินการในลักษณะโครงการพิเศษเพ่ือใหเกิดความสะดวกคลองตัวในการบริหารจัดการ

สําหรับการจัดการเรียนการสอน เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนภาษาจีนเพ่ิมข้ึน และจะชวยลดภาระงบประมาณ
รายจายจากรัฐบาลลงสวนหนึ่ง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป โดยโครงการดังกลาวจะสามารถ
ผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถดานการสอนภาษาจีนใหเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษา 

และสนองนโยบายของรัฐบาลในดานการลดคาใชจายงบประมาณแผนดินโดยบริหารจัดการดวยการพ่ึงพาตนเอง   
มากข้ึน  
 

4.  วัตถุประสงค 
 4.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานการสอนภาษาจีน 

 4.2 เพ่ือเปนการสรางนวัตกรรมทางการสอนภาษาจีน 
 4.3 เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีความสนใจการสอนภาษาจีนไดเขามาศึกษาตอ 
 

5.  ระยะเวลา 

 เดือนตุลาคม  2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 
 

6.  สถานท่ีดําเนินงาน 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

7.  จํานวนผูเขารวมโครงการ 

 นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา จํานวน  150 คน 
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8.  แผนงานและการดําเนินการ 

 มีแผนการดําเนินงานประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 

 8.1   แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการ 

 8.2  ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการเพ่ือจัดทําโครงการฯ เสนอใหคณะกรรมการประจําคณะ ฯ  

                ใหความเห็นชอบ และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

 8.3   ดําเนินโครงการ 

 8.4   ประเมินผลโครงการ 

 

ท้ังนี้มีรายละเอียดของการดําเนินการคัดเลือก ดังนี้ 

กําหนดการและวิธีรับสมัคร 

 

 ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 ประชาสัมพันธการรับใหโรงเรียนตาง ๆ ทราบ 

 วันท่ี 18 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2559  รับสมัครทางไปรษณียลงทะเบียน และยื่นหลักฐานคะแนน  

 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2559   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  

 วันท่ี 15 มิถุนายน 2559  สอบสมัภาษณ 

 วันท่ี 24 มิถุนายน 2559  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

 วันท่ี 1 กรกฎาคม  2559   ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา   

                        (ผูปกครองตองมากับนักศึกษาในวันข้ึนทะเบียน)  

    และชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ  

 

จํานวนรับ 

 ในปการศึกษา 2559 สําหรับผูมีความสามารถทางภาษาจีน จํานวน 28 คน 

  

เกณฑการคัดเลือก  

 สําหรับผูมีพ้ืนฐานภาษาจีน (จํานวนท่ีรับ 28 คน)  

 ใชคะแนนรวม 3 รายวิชาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน สทศ.)                   

โดยกําหนดคาน้ําหนักดังตอไปนี้ 

  - คะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู   25 % 

  - คะแนน GAT      20 % 

  - คะแนน PAT 7.4  ความถนัดทางภาษาจีน  45 % 

  - สัมภาษณ      10 % 
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การสอบสัมภาษณ 

     ใหนักเรียนท่ีสอบผานการคัดเลือกตามประกาศเขารับการสอบสัมภาษณ  ณ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ผู ท่ีไมเขารับการสอบสัมภาษณตามวันและ เวลาท่ีกําหนดไวจะถือวา         

สละสิทธิ์  ผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณจะตองนําบัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรท่ีทางราชการออกใหและ              บัตร

ประจําตัวสอบคัดเลือกไปแสดงในวันสอบสัมภาษณดวย 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

 

 ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 

     1.   ตองเปนผูเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

  2.   เปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

     3.   ตองเปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

  4.   เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอย   

     หากปรากฏในภายหลังวาผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งขางตน จะถูก 

ตัดสิทธิ์ และจะถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

วิธีการสมัคร 

 ผูสมัครสามารถ Download ใบสมัครจาก website  http://www.educ.su.ac.th  และกรอกขอความ          

ใหครบถวนสมบูรณและถูกตอง ติดรูปถาย พรอมหลักฐานการสมัครอ่ืน ๆ  

1. สมัครทางไปรษณีย 

ผูสมัครตองสงใบสมัครพรอมเอกสารการสมัครและหลักฐานการโอนเงิน มาไดท่ี 

นางกัญญภัทร  ชูเชิด 

งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขท่ี 6 .ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

2. สมัครดวยตนเอง 

ณ หอง ศษ 3128 สํานักงานเลขานุการ 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามวันและเวลาราชการ 

 การชําระเงิน สามารถชําระเงินได 2 ชองทาง ดังนี้ 

1. ชําระเงินโดยการโอนเขาบัญชีชื่อ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เลขท่ีบัญชี 537-2-04447-8 ประเภท ออมทรัพย 

ธนาคารทหารไทย สาขา ม.ศิลปากร-พระราชวังสนามจันทร 

(กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาพรอมใบสมัคร) 
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2. ชําระเงินดวยตนเอง ณ หอง ศษ 3218 สํานักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามวันและเวลาราชการ 

การสมัครจะสมบูรณเม่ือคณะฯ ไดรับหลักฐานการโอนเงิน หรือเงินคาสมัครแลวเทานั้น 

 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1. ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว 

 2. บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกท่ีกรอกขอความสมบูรณ ติดรูปถายเรียบรอย 

 3.  สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 

 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ  

 5. สําเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1:4)  

 6. สําเนาหลักฐานคะแนน PAT 5, GAT และ PAT  7.4 

 7. หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงความรูความสามารถดานภาษาจีน เชน คะแนน HSK ประกาศนียบัตร (ถามี) 

 8. หลักฐานการโอนเงิน 

 

คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 

  คาสมัครคนละ 400 บาท  

 เม่ือชําระคาสมัครแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 คณะศึกษาศาสตรจะประกาศผลการสอบคัดเลือกใหทราบภายในวันศุกรท่ี 24 มิถุนายน 2559 

 ท่ี http://www.educ.su.ac.th  และท่ี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

เง่ือนไขในการเขาศึกษา นักศึกษาท่ีผานการสอบคัดเลือกจะตองเปนนักศึกษาโครงการพิเศษ 

 

การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

 กําหนดใหนักเรียนท่ีผานการสอบคัดเลือกนําหลักฐานตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาพรอมชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ การศึกษาโครงการ ในวันศุกรท่ี 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 -15.00 น. 

(รายงานตัวเวลา 08.30 น.)  ณ สํานักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร ผูท่ีไมข้ึนทะเบียน

เปนนักศึกษาและไมชําระคาธรรมเนียมในวันท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเปนนักศึกษาตามโครงการฯ ดังกลาว 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.   สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานการสอนภาษาจีน 

  2. เพ่ิมโอกาสในการสรางนวัตกรรมทางการสอนภาษาจีน 

 3. ผูท่ีมีความสนใจดานการสอนภาษาจีนไดเขาศึกษาดานการสอนภาษาจีน  
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