-ร่างโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2560
1. ชื่อโครงการ โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
2. หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้ ภาษาจีน เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารอย่างแพร่หลาย และมีโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาหลายแห่ง ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาจีน ประกอบกับการผลิตครูผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย ยัง
มีไม่กี่แห่ง แต่ความต้องการครูผู้สอนภาษาจีนที่ได้รับการฝึกทักษะทั้งทางด้านภาษา และการสอนมีจานวนมากขึ้น ด้วย
เหตุนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศิล ปากร จึงได้เปิดหลั กสู ตรการสอนภาษาจีนระดับปริญญาตรี เพื่อผลิ ต
บุ คลากรที่มีคุณภาพให้กับ สถานศึกษาต่าง ๆ อนึ่ง ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิช านี้ คณะศึกษาศาสตร์
พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรดาเนินการในลักษณะโครงการพิเศษเพื่อ ให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการบริหารจัดการ
สาหรับการจัดการเรียนการสอน เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้น และจะช่วยลดภาระงบประมาณ
รายจ่ายจากรัฐบาลลงส่วนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถ
ผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาจีนให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา
และสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการลดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยบริหารจัดการด้วยการพึ่งพาตนเอง
มากขึ้น
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาจีน
4.2 เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการสอนภาษาจีน
4.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจการสอนภาษาจีนได้เข้ามาศึกษาต่อ
5. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560
6. สถานที่ดาเนินงาน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จานวน 150 คน
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8. งบประมาณ
8.1 รายรับ
ค่าสมัคร คนละ 400 บาท จานวน 150 คน (400 บาท X 150 คน)

เป็นเงิน 60,000 บาท

8.2 รายจ่าย
8.2.1 ค่าตอบแทน
8.2.1.1 ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอานวยการ
- ประธานคณะอนุกรรมการ
1,000 บาท
- รองประธานและคณะกรรมการ คนละ 700 บาท จานวน 12 คน
8,400 บาท
(12 คน X 700 บาท)
8.2.1.2 ค่าตอบแทนอนุกรรมการฝ่ายรับสมัคร คนละ 600 บาท จานวน 10 คน
6,000 บาท
(10 คน X 600 บาท)
8.2.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คนละ 600 บาท จานวน 6 คน
3,600 บาท
(6 คน X 600 บาท)
8.2.1.4 ค่าตอบแทนอนุกรรมการทาคะแนนและจัดลาดับ 6 คน ๆ ละ 600 บาท
3,600 บาท
(6 คน X 600 บาท)
8.2.1.5 ค่าตอบแทนอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์ 150 คน ค่าตอบแทน
7,500 บาท
สัมภาษณ์คนละ 50 บาท (150 คน X 50 บาท)
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบสัมภาษณ์ 2 คน ๆ ละ 600 บาท
1,200 บาท
(2 คน X 600 บาท)
8.2.1.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดสถานที่สอบและจัดเลี้ยงอนุกรรมการสัมภาษณ์
500 บาท
คนละ 500 บาท (1 คน X 1 วัน X 500 บาท)
8.2.1.7 ค่าตอบแทนอนุกรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียน คนละ 600 บาท จานวน 4 คน
2,400 บาท
(4 X 600 บาท)
8.2.1.8 ค่าตอบแทนอนุกรรมการฝ่ายอื่น ๆ คนละ 600 บาท จานวน 8 คน (8 คน X 600 บาท) 4,800 บาท
8.2.2 ค่าใช้สอย
8.2.2.1 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันกรรมการสอบสัมภาษณ์
3,000 บาท
8.2.3 ค่าวัสดุ
8.2.3.1 ค่าวัสดุจัดทาเอกสาร
5,000 บาท
8.2.3.2 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์
5,000 บาท
8.2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
8.2.4.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
8,000 บาท
รวมเงิน
60,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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9. แผนงานและการดาเนินการ
มีแผนการดาเนินงานประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
9.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการ
9.2 ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการเพื่อจัดทาโครงการฯ เสนอให้คณะกรรมการประจาคณะ ฯ
ให้ความเห็นชอบ และนาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
9.3 ดาเนินโครงการ
9.4 ประเมินผลโครงการ
ทั้งนี้มีรายละเอียดของการดาเนินการคัดเลือก ดังนี้
กาหนดการและวิธีรับสมัคร
ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559
ประชาสัมพันธ์การรับให้โรงเรียนต่าง ๆ ทราบ
วันที่ 20 ธันวาคม 2559–10 มกราคม 2560 รับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นหลักฐานคะแนน
วันที่ 25 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 3 มีนาคม 2560
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(ผู้ปกครองต้องมากับนักศึกษาในวันขึ้นทะเบียน)
และชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จานวนรับ
ในปีการศึกษา 2560 สาหรับผู้มีความสามารถทางภาษาจีน จานวน 28 คน
เกณฑ์การคัดเลือก
สาหรับผู้มีพื้นฐานภาษาจีน (จานวนที่รับ 28 คน)
ใช้คะแนนรวม 3 รายวิชาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน สทศ.)
โดยกาหนดค่าน้าหนักดังต่อไปนี้
- คะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
25 %
- คะแนน GAT
20 %
- คะแนน PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
45 %
- สัมภาษณ์
10 %
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การสอบสัมภาษณ์
ให้ นั กเรี ย นที่ส อบผ่ านการคัด เลื อ กตามประกาศเข้ารั บการสอบสั มภาษณ์ ณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จั ง หวั ด นครปฐม ผู้ ที่ ไ ม่ เ ข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ ต ามวั น และ เวลาที่ ก าหนดไว้ จ ะถื อ ว่ า
สละสิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และ
บัตร
ประจาตัวสอบคัดเลือกไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ก. คุณสมบัติทั่วไป
1. ต้องเป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้กาลังศึกษาหรือสาเร็จศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น จะถูก
ตัดสิทธิ์ และจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครและหลักฐานการโอนเงิน มาได้ที่
นางกัญญภัทร ชูเชิด
งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
1. สมัครด้วยตนเอง
ณ ห้ อง ศษ 3218 ส านั กงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามวันและเวลาราชการ
การชาระเงิน สามารถชาระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ชาระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีชื่อ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่บัญชี 537-2-04447-8 ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย สาขา ม.ศิลปากร-พระราชวังสนามจันทร์
(กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสมัคร)
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2. ชาระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง ศษ 3218 สานักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามวันและเวลาราชการ
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อคณะฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงิน หรือเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. บัตรประจาตัวสอบคัดเลือกที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายเรียบร้อย
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
5. สาเนาหลักฐานการศึกษา
6. สาเนาหลักฐานคะแนน PAT 5, GAT และ PAT 7.4
7. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน เช่น คะแนน HSK ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
8. หลักฐานการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
ค่าสมัครคนละ 400 บาท
เมื่อชาระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การประกาศผลการสอบคัดเลือก
คณะศึกษาศาสตร์จะประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ http://www.educ.su.ac.th และที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เงื่อนไขในการเข้าศึกษา นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นนักศึกษาโครงการพิเศษ
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กาหนดให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนาหลักฐานตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาพร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การศึกษาโครงการ ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 -15.00 น.
(รายงานตัวเวลา 08.30 น.) ณ สานักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ที่ไม่ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาและไม่ชาระค่าธรรมเนียมในวันที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาตามโครงการฯ ดังกล่าว
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาจีน
2. เพิ่มโอกาสในการสร้างนวัตกรรมทางการสอนภาษาจีน
3. ผู้ที่มีความสนใจด้านการสอนภาษาจีนได้เข้าศึกษาด้านการสอนภาษาจีน

