
โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ) 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  

ปีการศึกษา 2560 
 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการรับนักศึกษาโควตาพิเศษสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  
 

2.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ   
โดยมีนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 8 รุ่น และตามโครงการนี้นักศึกษาจะต้องมีสถานที่ฝึกปฏิบัติ      
การสอนที่อยู่ ไม่ ไกลจากมหาวิทยาลัย เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาและอาจารย์นิ เทศ ก์                
คณะศึกษาศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญในการสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกับโรงเรียนต่าง ๆ        
ที่เปิดสอนในเขตจังหวัดนครปฐม หรือจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและความสนใจในการศึกษาภาษาจีนไม่ต้องเดินทางไปศึกษายัง   
สถาบันอ่ืนที่อยู่ห่างไกลภูมิล าเนา ดังนั้น จึงเห็นสมควรด าเนินการโครงการร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมที่เปิดสอน
ภาษาจีนในเขตจังหวัดนครปฐม และเขตจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูภาษาจีนต่อไป 
 

4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้โอกาสแก่นักเรียนที่มผีลการเรียนดีมีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่ไกล 
   ภูมิล าเนา 
 4.2 เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางการสอนภาษาจีน 
 4.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ กับโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐมและ 
  จังหวัดใกล้เคียง 
 

5.  ระยะเวลา 
 เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 

6.  สถานที่ด าเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

7.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 โรงเรียนและนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 โรงเรียนคือ  

1. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
3. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
4. โรงเรียนเจี้ยนหัว 
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5. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
6. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
8. โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ 
9. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบรุี 
10. โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
11. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
12. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี
13. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
14. โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
15. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
16. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
17. โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยา 
18. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
19. โรงเรียนคงทองวิทยา 
20. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

 
8.  งบประมาณ 
        8.1  รายรับ 

ค่าสมัคร  คนละ 400 บาท  จ านวน  40  คน (400  บาท X 40 คน)   เป็นเงิน 16,000 บาท 
        8.2  รายจ่าย 

   8.2.1 ค่าตอบแทน 
8.2.1.1 ค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการการคัดเลือก  1,000 บาท 
8.2.1.2 ค่าตอบแทนอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3 คน ๆ ละ 1,000 บาท 3,000 บาท 
8.2.1.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครและเรียกชื่อสัมภาษณ์ 2 คน ๆ ละ 600 บาท   1,200 บาท 
8.2.1.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดสถานที่สอบและจัดเลี้ยงอนุกรรมการสัมภาษณ์ 1 คน 

คนละ 500 บาท  
500 บาท 

8.2.1.5 ค่าตอบแทนอนุกรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียน 3 คน ๆ ละ 600 บาท 1,800 บาท 
8.2.1.6 ค่าตอบแทนอนุกรรมการฝ่ายการเงินและฝ่ายอ่ืน ๆ 2 คนๆ ละ 600 บาท 1,200 บาท 

   8.2.2 ค่าใช้สอย     
8.2.2.1 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1,500 บาท 

   8.2.3 ค่าวัสด ุ   
8.2.3.1 ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร 2,000 บาท 
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   8.2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

8.2.4.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 3,800 บาท 
 รวมเงิน 16,000 บาท 

 
หมายเหตุ   1. ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
9.  แผนงานและการด าเนินการ  
 มีแผนการด าเนินงานประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 
 9.1   เสนอโครงการฯให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 9.2   เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
 9.3   ด าเนินโครงการ 
 9.4   ประเมินผลโครงการ 
รายละเอียดของการด าเนินการคัดเลือกก าหนดการและวิธีรับสมัคร 
 ก าหนดการและวิธีรับสมัคร 
 
 พฤศจิกายน 2559 – ธันวาคม 2559 ประชาสัมพันธ์การรับให้โรงเรียนที่ร่วมโครงการทราบ 
 วันที่ 19 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2559  โรงเรียนส่งใบสมัครของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 
  (จ านวนโรงเรียนละ 2 คน)  
 วันที่ 10 มกราคม 2560  สอบสัมภาษณ์ 
 วันที่ 20 มกราคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
    (ผู้ปกครองต้องมากับนักศึกษาในวันขึ้นทะเบียน)  
    และช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
 
จ านวนรับ 
 ในปีการศึกษา 2560  จ านวน  40  คน  
 

เกณฑ์การคัดเลือก  
 1. โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนที่มีความสามารถตามเกณฑ์ท่ีคณะศึกษาศาสตร์
ก าหนด จ านวนโรงเรียน ๆ ละไม่เกิน 2 คน 
  2. คณะศึกษาศาสตร์สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมส าหรับความเป็นครู และตัดสินในการรับ     
เข้าศึกษา 
 3. กรณีโรงเรียนใดสละสิทธิ์ จะไม่มีการรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นทดแทนจ านวนที่สละสิทธิ์ 
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การสอบสัมภาษณ์ 
     นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนแล้วจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสัมภาษณ์
ของคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือทดสอบความพร้อมในการเข้าศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
     1. ต้องเป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  2. เป็นผู้ก าลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
     3. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย 
 ข.  คุณสมบัติเฉพาะ  
  1.   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า  3.00 
  2.   มีผลการเรียนวิชาภาษาจีนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.25 
  3.   ผู้สมัครจะต้องสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  
 

เงื่อนไขในการเข้าศึกษา 
  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาโครงการพิเศษ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย      
ในการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 34,000 บาท 
 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
 3.  ส าเนาหลักฐานการศึกษาที่มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
 4. ส าเนาหลักฐานคะแนน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 
  
ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 
  ค่ าสมั ครคนละ 400 บาท  โดย โรงเรียนที่ คั ด เลื อกนั ก เรียนที่ มี คุณ สมบั ติ ครบตามก าหนด              
โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมค่าสมัคร ยื่นโดยตรงที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม 

 เมื่อช าระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 คณะศึกษาศาสตร์จะประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 
 ที่ http://www.educ.su.ac.th  และท่ี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ก าหนดให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกน าหลักฐานตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00  - 15.00 น. (รายงานตัวเวลา 08.30 น.) ณ ส านักงาน   
เลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและไม่ช าระค่าธรรมเนียม   
ในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาตามโครงการฯ ดังกล่าว 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.   นักเรียนได้เข้าศึกษาในสถาบันใกล้ภูมิล าเนา 
  2. นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและมีความสนใจในด้านการสอนภาษาจีนมีทางเลือกในการเข้าศึกษา  
   ในคณะศึกษาศาสตร์ 
  3.   เกิดความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 
 


