
 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  

เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2564 
.............................................................................................. 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัคร และสอบ
คัดเลือกบุคคล เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังนั้น เพ่ือให้การรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนด
หลักเกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรและจ านวนที่เปิดรับสมัคร 
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก แบบ ก ๒) 
สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา       จ านวน ๑๕ คน 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1  หลักสูตรในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่สมัคร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ระหว่างศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายระดับ                  
ปริญญาตรี และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.๒  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.๓  เป็นผู้มีความประพฤติด ี
2.๔  กรณีผู้สมัครเป็นขา้ราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจจะต้อง 

  ได้รับการยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3. หลักฐานการสมัคร 

  3.1  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 
๑ ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

3.2  ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบต่อเนื่อง (Transcript) ให้แนบส าเนา     
  ใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

3.3  ผู้สมัครที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคสุดท้าย ให้ใช้หนังสือรับรอง    
  การศึกษาภาคสุดท้ายจากสถาบันการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 

3.4  เอกสารผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาโดยต้องมี
ผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันรายงานผลการสอบ ภาษาอังกฤษ                            
ถึงวันประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา ดังนี้ 

๑) TOEFL (Institutional Testing Program) คะแนนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ หรือ 
๒) TOEFL (Computer-based Test) คะแนนไม่น้อยกว่า ๙๗ หรือ 
3) TOEFL (Internet-based Test) คะแนนไม่น้อยกว่า 32 หรือ 
๔) IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 3.๐ หรือ 
๕) CU-TEP คะแนนไม่น้อยกว่า ๓๐ 

      3.5  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว 
      3.6  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป  

/3.7 ส าเนา... 
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      3.7  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
      3.8 กรณีผู้สมัครเป็นขา้ราชการ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสือ

ยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด 
      3.9  หวัข้อโครงการวิจยั (ในกรณทีี่ยื่นโครงการวิจยัแบบย่อด้วยจะได้รับการพิจารณาเปน็พิเศษ)(ถ้ามี) 
4.  ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

4.๑ รับสมัคร      11 ม.ค. - 25 ก.พ. 2564 
4.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    5 มี.ค. 2564  
๔.๓ รับสมัครการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  8 - 9 มี.ค. 2564 
๔.๔ สอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ   12 มี.ค. 2564 
๔.๕ ประกาศผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ  15 มี.ค. 2564 
๔.๖ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์     20 - 21 มี.ค. 2564 
๔.๗ วิทยาเขตประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา   26 มี.ค. 2564 

 หมายเหตุ ข้อ 4.3 ,4.4 และ ๔.๕ เฉพาะผู้มีสิทธิสอบที่ไม่มีเอกสารผลการสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา 

5.  วิธีการสมัคร   
5.๑  กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน แนบหลักฐานตามที่ก าหนด 

  5.๒  น าใบสมัครไปช าระเงินที่งานการเงินของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี                        
จ านวน ๕๐๐ บาท  ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

5.๓  การสมัครจะสมบู รณ์  เมื่ อได้ช าระค่าสมัครสอบภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ทั้ งนี้   
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด  ๆทั้งสิ้น 

5.๔  เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ให้น าใบเสร็จรับเงินไปแสดงเพ่ือติดต่อขอรับบัตร
ประจ าตัวผู้เข้าสอบที่ห้องส านักงานรองคณบดี ชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                 
วิทยาเขตอุดรธานี 

6.  การสอบคัดเลือก 
         6.๑ สอบข้อเขียน รายวิชาดังนี้ 

 6.๑.๑ วิชาเอกเฉพาะสาขา 
 6.๑.๒ วิชาฟ้ืนฐานการวิจัย 

     6.๒ สอบสัมภาษณ์ 
7.  การรายงานตัว 

 ผู้เข้าศึกษาต้องรายงานตัว ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๔ พร้อมช าระค่าขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา และค่าประกันของเสียหาย จ านวน  2,300 บาท 

8.  การลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
     นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2564 พร้อมช าระ

ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย จ านวน  25,000 บาท 
     ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบที่สมัครเข้ารับการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษต้องช าระ 

ค่าธรรมเนียมการสอบ จ านวน  500 บาท 
 

    ประกาศ  ณ  วันที ่ 28  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕63 
      
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
        รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 



 
 

 
 

                                                                                                                                      เลขที่ผู้สมัคร........................ 
                (เฉพาะเจา้หน้าที่) 

รายละเอียดส่วนตัว 
1) ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................................................... 
2) ช่ือ-สกุลภาษาอังกฤษ Mr./Mrs./Miss ....................................................... 
3) ................................................................... 
4) รหัสประจ าตัวประชาชน ---- 
5) วัน/เดือน/ปีเกิด...............................................................     อายุ ........... ปี .............เดือน 
6) เชื้อชาติ .........................    สัญชาติ ...........................    ศาสนา ............................. 
7) ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ..................... หมู่ที่ .........................  ตรอก/ซอย .................................................. 

ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต  ........................................................... 
จังหวัด .................................................................. รหัสไปรษณีย์ ......................................................... 
โทรศัพท์บ้าน .................................................... โทรศัพท์มือถือ  .......................................................... 
E-mail ..........................................................  

ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี)  
ระดับ สถาบัน สาขาวิชา วุฒิย่อ ปีท่ีส าเรจ็ เกรดเฉลี่ย 

      
      

ข้อมูลการท างาน (ปัจจุบัน) 
ช่ือหน่วยงาน ...............................................................................................ต าแหน่ง .......................................................... 
หน้าท่ี ................................................................................................................................................................................... 
เงินเดือน ................................................................. 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว 
  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
  ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcipt) จ านวน ๑ ฉบับ 
  หนังสือรับรองการศึกษาภาคสุดท้าย จ านวน ๑ ฉบับ 
  หนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  โครงการวิจยัแบบย่อ 
  หัวข้อโครงการวิจัย  ...................................................................................................................................................... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ทีน่ ามาประกอบการสมัครข้างต้นเป็นเอกสารที่ถูกต้องกับความเป็นจริงทุก
ประการ หากตรวจสอบในภายหลงัพบว่าปลอมแปลง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธ์ิในการศึกษา โดยไมม่ขี้ออุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น  
 

ลงช่ือ.................................................................ผู้สมคัร 
วันท่ี...................เดือน....................พ.ศ................ 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร..................................................วันท่ี............../................../............... 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา  
ปีการศึกษา 2564 

 

งานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  โทร. 09-6540-9468  



 
หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร 

งานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
 

วันที่................................................................  
 

ชื่อ-สกุล ผูประเมิน...................................................................................................................... ............................  
ต าแหนง.....................................................................สังกัด......................................................... ............................  
โทรศัพท์ที่ท างาน .................................................... โทรศัพท์มือถือ  ............... ........................................... 
 
โปรดประเมินผู้สมัครตามรายการดานลางโดยให้ขอมูลสั้นๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสมัครในการศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท  

ชื่อผูสมัคร นาย/นาง/นางสาว .............................................................นามสกุล. .................................................... 
สมัครเรียนในหลักสูตร.................................................................สาขา.................................... ................................  

  
1. ความรูพ้ืนฐานดานการศึกษา..............................................................................................................  

................................................................... .........................................................................................  
2. ความสามารถดานการบริหารงาน.......................................................................................................  

................................................................... .............................................................. ...........................  
3. ความขยันและความรับผิดชอบ  ................................................................................................... ...... 

................................................................... .........................................................................................  
4. ความคิดริเริ่ม............................................................................................................... ........................ 

............................................................................................................................................................  
5. มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน............................................................................................... ................. 

................................................................... .........................................................................................  
6. ความเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติผูสมัคร.......................................................................................... 

................................................................... .........................................................................................  
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ 
     (..........................................................) 

 
 
หมายเหตุ  - ผรูับรองตองเปนผูบังคับบัญชาที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง 

- ตองมีตราประทับของหน่วยงานจึงถือว่าเอกสารนี้สมบูรณ์ 
 

 


