ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 327 /2556)
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
ประจําปีการศึกษา 2556
--------------------------------คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้า
ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1. ชื่อโครงการ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ เป็นหลักสูตร
ความร่ วมมื อระหว่ า งมหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่ น โดยคณะศึ ก ษาศาสตร์ สถาบั น ขงจื้ อ กั บ Southwest
University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะทางด้านการสอนภาษาจีน นักศึกษาจะเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และ
เรียนที่ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา ผู้สําเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ปริญญา คือ
1) B.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language) จาก Khon Kaen University
2) B.A. (Teaching Chinese as a Foreign Language) จาก Southwest University
บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รและผ่ า นเกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในข้ อ บั ง คั บ ของ
คุรุสภา จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. จํานวนรับ

จํานวน 30 คน

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.2 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ และเป็นผู้ปราศจากโรคดังต่อไปนี้
3.2.1 โรคเรื้อน
3.2.2 วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ
3.2.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง
3.2.4 ติดยาเสพติดให้โทษ
3.2.5 โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และโรค
ความดันสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
3.2.6 โรคอื่นๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบอาชีพ
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4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดําขนาด 3 x 4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือนนับถึงวันสมัคร จํานวน 3 รูป (ต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์หรือรูปสแกน)
4.3 ใบแจ้งผลการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในรายวิชาดังต่อไปนี้
O-NET 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ 04 คณิตศาสตร์
05 วิทยาศาสตร์
GAT วิชาความถนัดทั่วไป
PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู
4.4 สําเนาวุฒิบัตรการศึกษาหรือใบรับรองการศึกษา ได้แก่
4.4.1 ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องนําระเบียนแสดงผล
การเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามาแสดง
4.4.2 ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติต้องนําหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง
1) เอกสารแสดงระยะเวลาที่โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ยกเว้น หลักสูตรสากลของประเทศอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้
วุฒิของประเทศอังกฤษและหลักสูตร IB (International Baccalaureate)
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิจากโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย
3) ประกาศนียบัตรและ Transcript
4.5 ผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิต่างประเทศต้องนําหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง
1) ประกาศนียบัตร และ Transcript
2) ใบเทียบความรู้
4.6 สําเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.7 สําเนาทะเบียนบ้าน
4.8 สําเนาบัตรประชาชน หรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศ
ไทย พร้อมต้นฉบับ
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และกําหนดการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://ednet.kku.ac.th และสมัครด้วยตนเองที่
กลุ่ มวิ ช าการศึ กษาด้ า นภาษา ศิ ล ปะและสั ง คม ชั้ น 3 คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -30 เมษายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)ค่าสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท
สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://ednet.kku.ac.th และโอนเงินค่าสมัครเข้า
บัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น เลขที่บั ญชี 551-2-00881-1 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบพร้อมสําเนาหลักฐานการโอนเงิน มาที่ฝ่าย
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 (สมัครสอบ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -23 เมษายน 2555 (คณะศึกษาศาสตร์จะถือตรา
ประทับเป็นสําคัญ และโปรดส่งเอกสารให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ)
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6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน วันเวลาสอบ และห้องสอบ
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ทาง http://ednet.kku.ac.th
7. วันสอบข้อเขียน
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
(รายวิชาที่สอบ : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556 ทาง http://ednet.kku.ac.th
9. วันสอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 http://ednet.kku.ac.th
11. การรายงานตัวเข้าศึกษา
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ จะต้องรายงานตัว
โดยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทาง website http://reg.kku.ac.th
ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2556 หากไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามกําหนด จะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษา
12. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ว่ าด้ วยค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษา สํ าหรั บหลั กสู ตรโครงการพิ เ ศษ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
เฉพาะภาคการศึกษาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0-4334-3452-3 ต่อ 315 หรือ 125 ,
0-4320-2853 โทรสาร. 0-4334-3454 หรือที่ http://ednet.kku.ac.th

