
 
 

โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 
 

1.  ชื่อโครงการ   โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
 

2.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า ศักยภาพและ
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่มีความส าคัญที่สุดส าหรับการพัฒนาที่สมดุล และพร้อมที่จะ
วางแผนรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ท าให้มนุษย์ต้องมี
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ในการพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และความมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิด    
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว จ าเป็นจะต้องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถและรอบรู้            
ในหลากหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับ
บุคคลเหมาะสมกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือการ
พัฒนาประเทศต่อไป 
 การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับการพัฒนาคนในด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา เนื่องด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษามีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
และมีอยู่ทุกหนแห่ง ทุกคนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวันอย่างกว้างขวางรวมทั้งด้านการศึกษา  อย่างไรก็ตามในการผลิต การเลือกและการน า
เทคโนโลยีมาใช้นั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือที่จะสามารถใช้เทคโนโลยี
การศึกษาให้ถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาด้านการศึกษาและประเทศชาติ และในขณะนี้
ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการผลิต และการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะนักเทคโนโลยีการศึกษา
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา    
ทั่วประเทศต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างเร่งด่วน  เพ่ือให้สามารถน าไป
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับปัญหาเรื่องการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษา      
ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอร์ยังมีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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     ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของสังคมโลก และรองรับ
การแข่งขันทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้การศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้น
การผลิตบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา สาขาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรอบรู้ที่ส าคัญของประเทศ  เพ่ือให้มีความสามารถด้านสื่อด้านเทคโนโลยี ที่ประยุกต์ใช้        
ในการศึกษาและมีคุณธรรมจริยธรรม ในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน เพ่ีอพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและการประกอบอาชีพ  อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
นานาชาติได้ 
 

4.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในฐานะนักปฏิบัติการในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและหรือ 

ปฏิบัติงานด้านสื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษาได้  
2. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถผลิตและให้บริการทางเทคโนโลยีการศึกษาและหรือโสตทัศนศึกษาได้ 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันสมัย และมีความสามารถในการออกแบบทาง

เทคโนโลยีการศึกษา 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
5. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีศรัทธา และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 

 

5.  ระยะเวลา 
 เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560 
 

6.  สถานที่ด าเนินงาน 
 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

7.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าโดยได้รับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน   200   คน 
 

8.  งบประมาณ 
        8.1  รายรับ 

ค่าสมัคร  คนละ 400 บาท  จ านวน  200  คน (400 บาท X 200 คน)   เป็นเงิน 80,000 บาท 
        8.2  รายจ่าย 

   8.2.1  ค่าตอบแทน 
8.2.1.1 ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอ านวยการ   

 -  ประธานคณะอนุกรรมการ 1,000 บาท 

 -  รองประธานและคณะกรรมการ คนละ 700 บาท จ านวน 14 คน  

    (14 คน X 700 บาท) 

9,800 บาท 
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8.2.1.3 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คนละ 600 บาท จ านวน 6 คน                      
(6 คน X  600บาท) 

3,600 บาท 

8.2.1.4 ค่าตอบแทนอนุกรรมการท าคะแนนและจัดล าดับ 6 คน ๆ ละ 600 บาท                          
(6 คน X 600 บาท) 

3,600 บาท 

8.2.1.5 ค่าตอบแทนอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์ 130 คน ค่าตอบแทน
สัมภาษณ์คนละ 50 บาท (130 คน X 50 บาท) 

6,500 บาท 

 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบสัมภาษณ์ 2 คน ๆ ละ 600 บาท  
(2 คน X 600 บาท) 

1,200 บาท 

8.2.1.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดสถานที่สอบและจัดเลี้ยงอนุกรรมการสัมภาษณ์   
คนละ 500 บาท (3 คน X 1 วัน X 500 บาท) 

1,500 บาท 

8.2.1.7 ค่าตอบแทนอนุกรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียน คนละ 600 บาท จ านวน 4 คน              
(4 X 600บาท) 

2,400 บาท 

8.2.1.8 ค่าตอบแทนคณะกรรมการฝ่ายการเงินและฝ่ายอ่ืน ๆ คนละ 600 บาท จ านวน 2 คน 
(2 X 600บาท) 

1,200 บาท 

    
   8.2.2 ค่าใช้สอย   

8.2.2.1 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3,000 บาท 
   8.2.3 หมวดค่าวัสด ุ   

8.2.3.1 ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร 5,000 บาท 
8.2.3.2 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ 5,000 บาท 

   8.2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
8.2.4.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  30,200 บาท 
 รวมเงิน 80,000 บาท 

                       (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
9.  แผนงานและการด าเนินการ 
 มีแผนการด าเนินงานประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 
 9.1   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการ 
 9.2  ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการเพ่ือจัดท าโครงการฯ เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
                ให้ความเห็นชอบ และน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 9.3   ด าเนินโครงการ 
 9.4   ประเมินผลโครงการ 
 
 
 



4 
 
ทั้งนี้มีรายละเอียดของการด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 

ก าหนดการและวิธีรับสมัคร 
 พฤศจิกายน 2559 – ธันวาคม 2559 ประชาสัมพันธ์การรับให้โรงเรียนต่าง ๆ ทราบ 
 วันที่ 16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560  รับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นหลักฐานคะแนน 
 วันที่ 1 มีนาคม 2560    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 วันที่ 10 มีนาคม 2560  สอบสัมภาษณ์ 
 วันที่ 20 มีนาคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันที่ 5 เมษายน 2560   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   
                        (ผู้ปกครองต้องมากับนักศึกษาในวันขึ้นทะเบียน)  
    และช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
 

จ านวนรับ 
 ในปีการศึกษา 2560   จ านวน   40    คน 
  
เกณฑ์การคัดเลือก   
 ใช้คะแนนรวม 3 รายวิชาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน สทศ.)                   
โดยก าหนดค่าน้ าหนักดังต่อไปนี้ 
  - คะแนน PAT วิชา 75     60 % 
  - คะแนน GAT      40 % 
  - สัมภาษณ์               100 % 
 

การสอบสัมภาษณ์ 
     ให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้ที่ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันและ 
เวลาที่ก าหนดไว้จะถือว่าสละสิทธิ์  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องน าบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการ
ออกให้และบัตรประจ าตัวสอบคัดเลือกไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
  หากมีผลงานทางสื่อการศึกษา/คอมพิวเตอร์ สามารถน ามาประกอบการพิจารณาได้ 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
     1.   ต้องเป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  2.   เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
     3.   ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  4.   เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย 
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     หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น จะถูก 
ตัดสิทธิ์ และจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
วิธีการสมัคร  
 ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครจาก website  http://www.educ.su.ac.th  และกรอกข้อความ          
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง ติดรูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครอ่ืน ๆ  

1. สมัครทางไปรษณีย์ 
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครและหลักฐานการโอนเงิน มาได้ที่ 
นางกัญญภัทร  ชูเชิด 
งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

2. สมัครด้วยตนเอง 
ณ ห้อง ศษ 3128 ส านักงานเลขานุการ 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามวันและเวลาราชการ 

 การช าระเงิน สามารถช าระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
1. ช าระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีชื่อ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เลขที่บัญชี 537-2-04447-8 ประเภท ออมทรัพย์ 
ธนาคารทหารไทย สาขา ม.ศิลปากร-พระราชวังสนามจันทร์ 
(กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสมัคร) 

2. ช าระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง ศษ 3218 ส านักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามวันและเวลาราชการ 
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อคณะฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงิน หรือเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น 

 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
 2. บัตรประจ าตัวสอบคัดเลือกท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายเรียบร้อย 
 3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ  
 5. ส าเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1:4)  
 6. ส าเนาหลักฐานคะแนน PAT 75 และคะแนน GAT  
 7. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงความรู้ความสามารถ ประกาศนียบัตร (ถ้ามี) 
 8. หลักฐานการโอนเงิน 
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ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 
  ค่าสมัครคนละ 400 บาท  

 เมื่อช าระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 คณะศึกษาศาสตร์จะประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 
 ที่ http://www.educ.su.ac.th  และท่ี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
เงื่อนไขในการเข้าศึกษา  
 1.  นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นนักศึกษาโครงการพิเศษ 

2.  นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ Admissions ประจ าปีการศึกษา  2560 
 3.  นักศึกษาทีข่ึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
สิทธิพิเศษส าหรับผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการนี้มีดังนี้ 
 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ โดยความสมัครใจ (ถ้าประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการฯ) และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้ 
 1.  โครงการศึกษาดูงานเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในต่างประเทศ  
ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.  โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีเพ่ิมพูนความรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยี 
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3.  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาในต่างประเทศ 2 – 4 เดือน 

 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ก าหนดให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกน าหลักฐานตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ  ขึ้นทะเบียน   
เป็นนักศึกษาพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การศึกษาโครงการ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ ส านักงาน 
เลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารศึกษา  3 คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและไม่ช าระค่าธรรมเนียม    
ในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาตามโครงการฯ ดังกล่าว 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  มีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาด้านสื่อการศึกษา และ/หรือ
คอมพิวเตอร์ ในฐานะนักปฏิบัติการในวิชาชีพ 
  2.  บัณฑิตสามารถสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ีอพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและ/หรือการประกอบอาชีพได ้
 



7 
 
 3.  มีบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่ม มีความทันสมัยในการออกแบบทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 4.  มีบัณฑิตที่เป็นผู้น าที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อันจะส่งผลให้สังคมและ
ประเทศชาติมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 
 5.  มีบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีศรัทธา และจรรยาบรรณในอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


