
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี 
เรื่อง  การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา) 
---------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความประสงค์
จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   ประเภทโควตา  ประจ าปีการศึกษา 2564 หลักสูตร
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เปิดสอน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
    ๑. คณะและจ านวนนักศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร ประเภทโควตา 

 
คณะ/สาขา 

ประเภท 
ผลการ
เรียนด ี

ประเภท 
ผู้มีความสามารถ
พิเศษทางด้านกีฬา 

 
รวม 

๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
      - สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย  
        (๔ ป)ี  

10 20 30 

1.2 คณะศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
      - สาขาสื่อสารการกีฬา (๔ ป)ี  

15 5 20 

1.3 คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  
      - สาขาพลศึกษา (4 ป)ี  
 

10 60 70 

 
    2. ประเภทท่ีรับสมัคร  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท   
     2.1  ประเภทผลการเรียนดี 
     2.2  ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
    3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     3.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
สะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม  5  ภาคเรียน 
     3.๒  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     3.3  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 
 
 
 /4.เกณฑ…์ 
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    4. เกณฑ์การรับสมัคร 
     4.1 ประเภทผลการเรียนดี  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ดังน้ี 

  4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม  2.50  ข้ึนไป 
  4.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  คะแนนเฉลี่ยสะสม  2.50  ข้ึนไป 
  4.1.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00  ข้ึนไป 

     4.2 ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  มีความสามารถดังน้ี 
       4.2.1 มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม  5  ภาคเรียน  ดังนี้ 

ท่ี คณะ/สาขาท่ีสมัคร คุณสมบัติท่ีก าหนด 
คณะ สาขา แผนการเรียน GPA 

1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

ไม่จ ากัด 2.00 

2 ศิลปศาสตร์ สื่อสารการกีฬา ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 
3 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา ไม่จ ากัด 2.00 

 

       4.2.2 คุณสมบัติด้านความสามารถทางกีฬา 
         ผู้ ส มั คร ต้ อ งมี ป ระ วัติ  แ ล ะผ ล ง านตาม ร ายก า รแ ข่ ง ขัน ที่ ก า ห นด  ตั้ ง แต่ ปี                  
2561 – พ.ศ. 2563 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่มาสมัคร) ดังต่อไปนี้ 
         - เป็นนักกีฬาทีมชาติ   
         - ผลการแข่งขันกีฬา อปท. รอบคัดเลือกระดับภาค อันดับที่ 1 – 3  
         - ผลการแข่งขันกีฬา อปท.รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ อันดับที่ 1 – 3  
         - ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนเขตอันดับที่ 1 - 3  
         - ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระดับประเทศ อันดับที่ 1 – 3 
         - ผลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยอันดับที่ 1 – 3 
         - ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนหรือกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกระดับภาค อันดับที่ 1 – 3 
         - ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ อันดับที่ 1 – 3 
         - ผลการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา อันดับที่ 1 – 3 
         - ผลการแข่งขันกีฬาที่จัดโดยสมาคมกีฬา อันดับ 1 – 3 
         - ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 1 – 3 
         - ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระดับประเทศ อันดับที่ 1 – 3 

  หมายเหตุ  : ผู้สมัครที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยหรือเยาวชนทีมชาติไทย ไม่ใช้บังคับเกณฑ์ระดับ 
                         คะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อ 4.3.1 
 
 

 
      

 

      

ทั้งนี้  คุณสมบัติด้านความสามารถทางกีฬาดังกลา่ว เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัคร  มิได้ถูกน าไปใช้
เป็นหลักเกณฑ์ในการทดสอบความสามารถทางกีฬา 

/5.หากปรากฏ... 
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    หากปรากฏในภายหลังว่า  ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบภายหลังว่า  ข้อที่ได้แจ้งไว้ใน
ใบสมัครเป็นเท็จ  หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธ์ิในการรับการ
คัดเลือกครั้งนี้  แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม  นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกด าเนินคดีอาญา
ทางกฎหมายด้วย 
    
    5. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
     5.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ติดใบสมัคร) 
     5.2  ส าเนาระเบียบผลการเรียน มีตราประทับของสถานศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
     5.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
     5.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
     5.5  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 

   5.6  แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 
 
    6. วิธีการรับสมัคร 
     6.1 กรณีการรับสมัครโดยสถานศึกษา 
        6.1.1 วิทยาเขตส่งประกาศและเอกสารการรับสมัครไปยังสถานศึกษา 
        6.1.2 ผู้สมัครกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้อ 5  
        6.1.3 ให้สถานศึกษารวบรวมหลักฐานของผู้สมัครส่งมายังวิทยาเขตทางไปรษณีย์  โดยยึดถือ     
วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงรับเป็นวันสุดท้าย  หรือสถานศึกษาน าส่ง
หลักฐานของผู้สมัครด้วยตนเองในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 
     6.2 กรณีสมัครด้วยตนเอง 
        6.2.1 ดาวโหลดใบสมัครจากเว็บไซต์  www.tnsuudn.ac.th กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครตามข้อ 5 
        6.2.2 ส่งใบสมัครพรอ้มหลักฐานประกอบการรับสมคัรมายังวิทยาเขตทางไปรษณีย์   โดยจะยึดถือ
วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงรับเป็นวันสุดท้าย   หรือส่งเอกสารด้วยตนเองที่
วิทยาเขตภายในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 
 

    หมายเหตุ :  
       1.  กรณีรับสมัครโดยสถานศึกษา ให้สถานศึกษาที่รับสมัครเป็นผู้จัดท าเอกสารประกอบการรับสมัครและ
ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการท าส าเนาเอกสาร 
       2.  กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครน าเอกสารประกอบการสมัครมาแสดงในวันคัดเลือกและให้วิทยาเขต
เป็นผู้จัดท าเอกสารประกอบการรับสมัครและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการท าส าเนาเอกสาร 
       3. ที่อยู่ ในการจัดส่งเอกสารการสมัคร   งานทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัย            
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  เลขท่ี  380  หมู่  5  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000  วงเล็บ    
มุมซองว่า  “ส่งเอกสารใบสมัคร” 
 
 
 
 
 

/7. ก าหนด... 
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    7. ก าหนดการประเภทผลการเรียนดี 
 

กิจกรรม วัน/เวลา สถานท่ี/รายละเอียดอ่ืนๆ 
7.1 รับสมัคร 23 พฤศจิกายน -                  

29 ธันวาคม 2563 
-ส านักงานรองคณบดีของแต่ละคณะ
วิชา 
-งานทะเบียนและประมวลผล ช้ัน 2 
อาคารเอราวัณ   

7.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิคัดเลือก 8 มกราคม 2564 -เว็บไซต์ www.tnsuudn.ac.th 
-Facebook แต่ละคณะวิชา 

7.3 สอบข้อเขียน 
         - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
           สอบวิชาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
         - สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 
           สอบวิชาพื้นฐานวิชาสื่อสารการกีฬา 
         - สาขาวิชาพลศึกษา สอบ 2 วิชา คือ 

สอบวิชาความถนั ดทางวิ ชาชีพครู และ                        
สอบวิชาพื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา  

16 มกราคม 2564 
09.00-12.00 น. 

รอประกาศ 

7.4 สอบสัมภาษณ์ 16 มกราคม 2564 
13.00-16.00 น. 

รอประกาศ 
 

7.5 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 25 มกราคม 2564 -เว็บไซต์ www.tnsuudn.ac.th 
-Facebook แต่ละคณะวิชา 

7.6 รายงานตัวเข้าศึกษา/ลงทะเบียนเรียนและ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

30 มกราคม 2564 อาคารเอราวัณ ช้ัน 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ก าหนด... 
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     8. ก าหนดการ ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
 

กิจกรรม วัน/เวลา สถานท่ี/รายละเอียดอ่ืนๆ 
8.1 รับสมัคร 23 พฤศจิกายน -                

29 ธันวาคม 2563 
-ส านักงานรองคณบดีของแต่ละคณะ
วิชา 
-งานทะเบียนและประมวลผล ช้ัน 2               
อาคารเอราวัณ   

8.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิคัดเลือก 8 มกราคม 2564 -เว็บไซต์ www.tnsuudn.ac.th 
-Facebook แต่ละคณะวิชา 

8.3 สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
      (มีสอบเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์เท่านั้น) 

16 มกราคม 2564 
09.00 - 10.30 น. 

รอประกาศ 

8.4 สอบทักษะด้านกีฬา 16 มกราคม 2564 
13.00 – 16.00 น. 

รอประกาศ 

8.5  สอบสัมภาษณ์ 
 

17 มกราคม 2564 
09.00 เป็นต้นไป 

รอประกาศ 

8.6 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 25 มกราคม 2564 -เว็บไซต์ www.tnsuudn.ac.th 
-Facebook แต่ละคณะวิชา 

8.7 รายงานตัวเข้าศึกษา/ลงทะเบียนเรียน 
      และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

30 มกราคม 2564 อาคารเอราวัณ ช้ัน 1 

 
    9. เกณฑ์ส าหรับการคัดเลือก/ทดสอบ 
     9.1 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบ 

  คณะกรรมการฯ จะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 4 และประกาศรายช่ือ
เป็นผู้มีสิทธ์ิสอบ  ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 9.2 การทดสอบ 
  9.2.1 หากผู้สมัครไม่มาทดสอบข้อเขียนตามที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิ 

       9.2.2 หากผู้สมัครไม่มาทดสอบความสามารถทางกีฬาตามที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
           9.2.3 เกณฑ์การสัมภาษณ์การประเมินเป็นผ่าน/ไม่ผ่าน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ โดยประเด็นการสัมภาษณ์เป็นการประเมินคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เข้าสอบตามที่คณะวิชาก าหนด  
และการยอมรับแนวปฏิบัติ ระเบียบวินัยของนักศึกษาตามประกาศของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548  และหากผู้มี
สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบตามที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิ 

 
    10. แนวปฏิบัตอ่ืินๆ ท่ีควรทราบ 
      10.๑ ผู้ที่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาประเภทโควตา ต้องให้ความร่วมมือด้านกีฬา กิจกรรมของ   
มหาลัยอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาประเภทโควตานักกีฬา 
      10.2 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนตามวัน เวลา  และสถานที่    
ที่วิทยาเขตก าหนด 
      10.3 ให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขตอุดรธานี  มีอ านาจในการ
พิจารณาตัดสินปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ 

/11. สิทธิ... 

http://www.tnsuudn.ac.th/
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    11. สิทธิท่ีจะได้รับ 
      11.1 ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาที่ได้รับเหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์  เอเซียนเกมส์ หรือโอลิมปิค จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
      11.2 ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาที่ได้รับเหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัย  หรือได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแห่งประเทศไทย หรือได้รับ
เหรียญทองในการแข่งขันระดับประเทศ  จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป 
 
    12. การรายงานตัว  และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      12.1 ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาพิมพ์ใบรายงานตัวจากระบบฯ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว  
มารายงานตัว  ณ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี ในวันเสาร์ที่  30 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 
09.00 – 15.00 น.  ณ อาคารเอราวัณ  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ดังรายการต่อไปนี้ 
      12.1.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา       จ านวน 1,000 บาท 
      12.1.2 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา      จ านวน    100 บาท 
      12.1.3 ค่าคู่มือนักศึกษา         จ านวน         100 บาท 
      12.1.4 ค่าประกันของเสียหาย       จ านวน         500 บาท 
      1.2.1.5 ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย     
         - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ/ศึกษาศาสตร์      จ านวน 8,500 บาท 
         - คณะศิลปะศาสตร์                  จ านวน 8,000 บาท 
      12.2 หากผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไม่มารายงานตัว/ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา        
ตามก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ  

       ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  
 
 
 
 

                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
                                              รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 


