
 

โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ) 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ  

ปการศึกษา 2559 

 

1.  ช่ือโครงการ  โครงการรับนักศึกษาโควตาพิเศษสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ  
 

2.  หนวยงานรับผิดชอบ 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
  ดวยคณะศึกษาศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ   

โดยมีนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวแลว 7 รุน และตามโครงการนี้นักศึกษาจะตองมีสถานท่ีฝกปฏิบัต ิ     
การสอนท่ีอยู ไม ไกลจากมหาวิทยาลัยเพ่ือความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาและอาจารยนิ เทศก                
คณะศึกษาศาสตร จึงเห็นความสําคัญในการสรางเครือขายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกับโรงเรียนตาง ๆ        

ท่ีเปดสอนในเขตจังหวัดนครปฐม หรือจังหวัดใกลเคียง เพ่ือรวมมือในการพัฒนาการเรยีนการสอน นอกจากนี้ยังเปน
การสงเสริมใหนักเรียนท่ีมีความรูความสามารถและความสนใจในการศึกษาภาษาจีนไมตองเดินทางไปศึกษายัง   
สถาบันอ่ืนท่ีอยูหางไกลภูมิลําเนา ดังนั้น จึงเห็นสมควรดําเนินการโครงการรวมมือกับโรงเรียนมัธยมท่ีเปดสอน

ภาษาจีนในเขตจังหวัดนครปฐม และเขตจังหวัดใกลเคียง เพ่ือสรางเครือขายการพัฒนาวิชาชีพครูภาษาจีนตอไป 
 

4.  วัตถุประสงค 
 4.1  เพ่ือใหโอกาสแกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีมีโอกาสเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีไมไกล 

   ภูมิลําเนา 
 4.2 เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถทางการสอนภาษาจีน 
 4.3 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานตาง ๆ กับโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐมและ 

  จังหวัดใกลเคียง 
 

5.  ระยะเวลา 

 เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนเมษายน 2559 
 

6.  สถานท่ีดําเนินงาน 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

7.  จํานวนผูเขารวมโครงการ 

 โรงเรียนและนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 16 โรงเรียนคือ  

1. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา 

3. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

4. โรงเรียนเจี้ยนหัว 
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5. โรงเรียนราชินีบูรณะ 

6. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

8. โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ 

9. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

10. โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

11. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 

12. โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

13. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

14. โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 

15. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

16. โรงเรียนสามพรานวิทยา 

 
8.  แผนงานและการดําเนินการ  

 มีแผนการดําเนินงานประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 

 8.1   เสนอโครงการฯใหคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 8.2   เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 

 8.3   ดําเนินโครงการ 

 8.4   ประเมินผลโครงการ 

รายละเอียดของการดําเนินการคัดเลือกกําหนดการและวิธีรับสมัคร 

 กําหนดการและวิธีรับสมัคร 

 

 ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 ประชาสัมพันธการรับใหโรงเรียนท่ีรวมโครงการทราบ 

 วันท่ี 11 มกราคม – 22 มกราคม 2559  โรงเรียนสงใบสมัครของนักเรียนท่ีผานการคัดเลือก 

  (จํานวนโรงเรียนละ 2 คน)  

 วันท่ี 29 มกราคม 2559  สอบสมัภาษณ 

 วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2559  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

 วันท่ี 1 เมษายน 2559   ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  

    (ผูปกครองตองมากับนักศึกษาในวันข้ึนทะเบียน)  

    และชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ  

  

จํานวนรับ 

 ในปการศึกษา 2559  จํานวน  32  คน  
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เกณฑการคัดเลือก  

 1. โรงเรียนเปนผูคัดเลือกนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนท่ีมีความสามารถตามเกณฑท่ีคณะศึกษาศาสตร

กําหนด จํานวนโรงเรียน ๆ ละไมเกิน 2 คน 

  2. คณะศึกษาศาสตรสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสําหรับความเปนครู และตัดสินในการรับ     

เขาศึกษา 

 3. กรณีโรงเรียนใดสละสิทธิ์ จะไมมีการรับนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนทดแทนจํานวนท่ีสละสิทธิ์ 

 

การสอบสัมภาษณ 

     นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกจากโรงเรียนแลวจะตองเขารับการสัมภาษณจากคณะกรรมการสัมภาษณ

ของคณะศึกษาศาสตร เพ่ือทดสอบความพรอมในการเขาศึกษา 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

 ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 

     1. ตองเปนผูเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

  2. เปนผูกําลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

     3. ตองเปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

  4. เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอย 

 ข.  คุณสมบัติเฉพาะ  
  1.   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา  3.00 

  2.   มีผลการเรียนวิชาภาษาจีนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.25 

  3.   ผูสมัครจะตองสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ  
 

เง่ือนไขในการเขาศึกษา 
  นักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาจะมีสถานภาพเปนนักศึกษาโครงการพิเศษ รับผิดชอบคาใชจาย      

ในการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 30,000 บาท 
 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1. ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว 

 2. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ 

 3.  สําเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1:4) ท่ีมีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 

 4. สําเนาหลักฐานคะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 
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คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 

  ค าส มัครคนละ 400 บาท  โดยโรงเรียน ท่ี คัด เลื อกนั ก เรียน ท่ี มี คุณ สมบั ติ ครบตาม กําหนด              

โรงเรียนละไมเกิน 2 คน สงหลักฐานการสมัครพรอมคาสมัคร ยื่นโดยตรงท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นครปฐม 

 เม่ือชําระคาสมัครแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 คณะศึกษาศาสตรจะประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันจันทรท่ี 8 กุมภาพันธ 2559 

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

 

การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

 กําหนดใหนักเรียนท่ีผานการสอบคัดเลือกนําหลักฐานตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษา ในวันศุกรท่ี  1 เมษายน 2559 เวลา 09.00  - 15.00 น. (รายงานตัวเวลา 08.30 น.) ณ สํานักงาน   

เลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร ผูท่ีไมข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและไมชําระคาธรรมเนียม   

ในวันท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเปนนักศึกษาตามโครงการฯ ดังกลาว 

 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.   นักเรียนไดเขาศึกษาในสถาบันใกลภูมิลําเนา 

  2. นักเรียนท่ีมีความรูความสามารถและมีความสนใจในดานการสอนภาษาจีนมีทางเลือกในการเขาศึกษา  

   ในคณะศึกษาศาสตร 

  3.   เกิดความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับโรงเรียนท่ีรวมโครงการ 
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