
โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ปการศึกษา 2559 

 

1.  ช่ือโครงการ   โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
 

2.  หนวยงานรับผิดชอบ 

 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในชวงระยะเวลาท่ีผานมาสะทอนใหเห็นวา ศักยภาพและ

ความสามารถของทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยหลักท่ีมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับการพัฒนาท่ีสมดุล และพรอมท่ีจะ

วางแผนรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ท้ังในดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ทําใหมนุษยตองมี

การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีดังกลาว ในการพัฒนาตนเองใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงใหความสําคัญกับนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย            

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และความมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิด    

การพัฒนาอยางยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว จําเปนจะตองอาศัยบุคคลท่ีมีความสามารถและรอบรู            

ในหลากหลายดาน หนึ่งในนั้นคือความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษาท่ีเหมาะสมกับ

บุคคลเหมาะสมกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือการ

พัฒนาประเทศตอไป 

 การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษามุงผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับการพัฒนาคนในดาน

เทคโนโลยีการศึกษา เนื่องดวยในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษามีความเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว

และมีอยูทุกหนแหง ทุกคนสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ และความกาวหนาทางคอมพิวเตอรมาประยุกตใช

ประโยชนไดในชีวิตประจําวันอยางกวางขวางรวมท้ังดานการศึกษา  อยางไรก็ตามในการผลิต การเลือกและการนํา

เทคโนโลยีมาใชนั้นจําเปนจะตองอาศัยพ้ืนฐานความรู ความเขาใจ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือท่ีจะสามารถใชเทคโนโลยี

การศึกษาใหถูกตองเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาดานการศึกษาและประเทศชาติ และในขณะนี้

ประเทศไทยกําลังประสบปญหาการผลิต และการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะนักเทคโนโลยีการศึกษา

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา    

ท่ัวประเทศตองการพัฒนาความรู ทักษะทางดานเทคโนโลยีการศึกษาใหกับผูเรียนอยางเรงดวน  เพ่ือใหสามารถนําไป

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับปญหาเรื่องการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษา      

ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอรยังมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงาน 

     ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวการณของสังคมโลก และรองรับ

การแขงขันทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และการพัฒนาท้ังในและตางประเทศ โดยใชการศึกษาเปนฐาน หลักสูตรนี้จึงมุงเนน

การผลิตบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา สาขาทางดานเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ซ่ึงเปน
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ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรอบรูท่ีสําคัญของประเทศ  เพ่ือใหมีความสามารถดานสื่อดานเทคโนโลยีท่ีประยุกตใช        

ในการศึกษาและมีคุณธรรมจริยธรรม ในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน เพ่ีอพัฒนา

คุณภาพผูเรียนและการประกอบอาชีพ  อันจะสงผลใหสังคมและประเทศชาติมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับ

นานาชาติได 
 

4.  วัตถุประสงค 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญในฐานะนักปฏิบัติการในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและหรือ 

ปฏิบัติงานดานสื่อการศึกษาและคอมพิวเตอรในสถาบันการศึกษาได  

2. เพ่ือใหบัณฑิตสามารถผลิตและใหบริการทางเทคโนโลยีการศึกษาและหรือโสตทัศนศึกษาได 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทันสมัย และมีความสามารถในการออกแบบทาง

เทคโนโลยีการศึกษา 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

5. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีศรัทธา และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
 

5.  ระยะเวลา 

 เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 
 

6.  สถานท่ีดําเนินงาน 

 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

7.  จํานวนผูเขารวมโครงการ 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทาโดยไดรับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน   130   คน 

 
8.  แผนงานและการดําเนินการ 

 มีแผนการดําเนินงานประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 

 8.1   แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการ 

 8.2  ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการเพ่ือจัดทําโครงการฯ เสนอใหคณะกรรมการประจําคณะ ฯ  

                ใหความเห็นชอบ และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

 8.3   ดําเนินโครงการ 

 8.4   ประเมินผลโครงการ 
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ท้ังนี้มีรายละเอียดของการดําเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 

กําหนดการและวิธีรับสมัคร 

 ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 ประชาสัมพันธการรับใหโรงเรียนตาง ๆ ทราบ 

 วันท่ี 18 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559  รับสมัครทางไปรษณียลงทะเบียน และยื่นหลักฐานคะแนน 

 วันท่ี 6 มิถุนายน 2559    ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  

 วันท่ี 21 มิถุนายน 2559  สอบสมัภาษณ 

 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2559   ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา   

                        (ผูปกครองตองมากับนักศึกษาในวันข้ึนทะเบียน)  

    และชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ  
 

จํานวนรับ 

 ในปการศึกษา 2559   จํานวน   40    คน 

  

เกณฑการคัดเลือก   

 ใชคะแนนรวม 3 รายวิชาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน สทศ.)                   

โดยกําหนดคาน้ําหนักดังตอไปนี้ 

  - คะแนน PAT วิชา 75     60 % 

  - คะแนน GAT      40 % 

  - สัมภาษณ               100 % 
 

การสอบสัมภาษณ 

     ใหนักเรียนท่ีสอบผานการคัดเลือกตามประกาศเขารับการสอบสัมภาษณ  ณ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ผูท่ีไมเขารับการสอบสัมภาษณตามวันและ 

เวลาท่ีกําหนดไวจะถือวาสละสิทธิ์  ผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณจะตองนําบัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรท่ีทางราชการ

ออกใหและบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกไปแสดงในวันสอบสัมภาษณดวย 

  หากมีผลงานทางสื่อการศึกษา/คอมพิวเตอร สามารถนํามาประกอบการพิจารณาได 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

 ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 

     1.   ตองเปนผูเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

  2.   เปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

     3.   ตองเปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

  4.   เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอย 
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     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 ถ.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) 

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 75 และคะแนน GAT  

 7. หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงความรูความสามารถ ประกาศนียบัตร (ถามี) 

 8. หลักฐานการโอนเงิน 
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คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 

  คาสมัครคนละ 400 บาท  

 เม่ือชําระคาสมัครแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 คณะศึกษาศาสตรจะประกาศผลการสอบคัดเลือกใหทราบภายในวันศุกรท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

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

 

เง่ือนไขในการเขาศึกษา นักศึกษาท่ีผานการสอบคัดเลือกจะตองเปนนักศึกษาโครงการพิเศษ 

 

การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

 กําหนดใหนักเรียนท่ีผานการสอบคัดเลือกนําหลักฐานตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ข้ึนทะเบียน   

เปนนักศึกษาพรอมชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ การศึกษาโครงการ ในวันศุกรท่ี 8 กรกฎาคม 2559 ณ สํานักงาน 

เลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารศึกษา  3 คณะศึกษาศาสตร ผูท่ีไมข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและไมชําระคาธรรมเนียม    

ในวันท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเปนนักศึกษาตามโครงการฯ ดังกลาว 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  มีบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาดานสื่อการศึกษา และ/หรือ

คอมพิวเตอร ในฐานะนักปฏิบัติการในวิชาชีพ 

  2.  บัณฑิตสามารถสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและประยุกตใชในการจัดการศึกษา เพ่ีอพัฒนา

คุณภาพผูเรียนและ/หรือการประกอบอาชีพได 

 3.  มีบัณฑิตท่ีมีความคิดริเริ่ม มีความทันสมัยในการออกแบบทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 4.  มีบัณฑิตท่ีเปนผูนําท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อันจะสงผลใหสังคมและ

ประเทศชาติมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติได 

 5.  มีบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีศรัทธา และจรรยาบรรณในอาชีพ 
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