
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี 
เร่ือง  การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา) 
 

--------------------------------------------------- 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา                        
มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 
2565 หลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประเภทโควตา 

คณะ/สาขา 
ประเภทผลการ

เรียนดี 

ประเภทผู้มี
ความสามารถพิเศษ

ทางด้านกีฬา 
รวม 

๑.1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
      - สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง
กาย (๔ ปี)   

10 30 40 

๑.2 คณะศิลปศาสตร์  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
      - สาขาส่ือสารการกีฬา (๔ ปี)   

5 10 15 

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

20 50 70 

     

    2. ประเภทที่รับสมัคร  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท   
     2.1  ประเภทผลการเรียนดี 
     2.2  ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
 
 

    3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     3.1  เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  โดยพิจารณาคะแนน
เฉล่ียสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม  5  ภาคเรียน 
     3.๒  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือเป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     3.3  เป็นผู้มีความประพฤติดี 

 
 

/4.เกณฑ์... 
    



-๒- 
 

 

    4. เกณฑ์การรับสมัคร 
     4.1 ประเภทผลการเรียนดี  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ดังนี ้

  4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คะแนนเฉล่ียสะสม  2.50  ขึ้นไป 
  4.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  คะแนนเฉล่ียสะสม  2.50  ขึ้นไป 
  4.1.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) คะแนนเฉล่ียสะสม  3.00  ขึ้นไป 

 

4.2 ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  มีความสามารถดังนี้ 
       4.2.1 มีผลการศึกษาเฉล่ียสะสม  5  ภาคเรียน  ดังนี้ 

ท่ี หลักสูตรที่สมัคร คุณสมบัติที่ก าหนด 
คณะ สาขา แผนการเรียน GPA 

1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและ                      
การออกก าลังกาย 

ไม่จ ากัด 2.00 

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

 

       4.2.2 คุณสมบัติด้านความสามารถทางกีฬา 
         ผู้สมัครต้องมีประวัติ และผลงานตามรายการแข่งขันท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 

         - เป็นนักกีฬาทีมชาติ   
         - ผลการแข่งขันกีฬา อปท. รอบคัดเลือกระดับภาค อันดับท่ี 1-3-เข้าร่วม  
         - ผลการแข่งขันกีฬา อปท.รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ อันดับท่ี 1-3-เข้าร่วม 
         - ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนเขตอันดับท่ี 1-3 
 -เข้าร่วม 
         - ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระดับประเทศ อันดับท่ี 1-3-เข้าร่วม
         - ผลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยอันดับท่ี 1-3-เข้าร่วม  
        - ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนหรือกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกระดับภาค อันดับท่ี 1-3-เข้าร่วม 
         - ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ อันดับท่ี 1-3-เข้าร่วม  
         - ผลการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา อันดับท่ี 1-3-เข้าร่วม 
         - ผลการแข่งขันกีฬาท่ีจัดโดยสมาคมกีฬา อันดับ 1-3-เข้าร่วม  
        - ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 1-3-เข้าร่วม  
         - ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระดับประเทศ อันดับท่ี 1-3-เข้าร่วม  

  หมายเหตุ  : ผู้สมัครท่ีเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยหรือเยาวชนทีมชาติไทย ไม่ใช้บังคับเกณฑ์ระดับ 
                         คะแนนเฉล่ียสะสมตามข้อ 4.2.1 
 

 
     หากปรากฏในภายหลังว่า  ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบภายหลังว่า ข้อท่ีได้
แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ  หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์
ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้  แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจ
ถูกด าเนินคดีอาญาทางกฎหมายด้วย 

 

ท้ังนี้  คุณสมบัติด้านความสามารถทางกีฬาดังกล่าว เป็นคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการสมัคร  มิได้ถูกน าไปใช้
เป็นหลักเกณฑ์ในการทดสอบความสามารถทางกีฬา 

/5.หลักฐาน... 



-๓- 
 

 

    5. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
     5.1 ระเบียบผลการเรียน มีตราประทับของสถานศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
     5.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
     5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
     5.4 หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 
     5.5 แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

 

    6. วิธีการรับสมัคร 
       6.1 ผู้สมัครเข้าบันทึกข้อมูลผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์ 

http://www.tnsuudn.ac.th/  
        6.2 อัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบการรับสมัคร โดย  
         6.2.1 บันทึก “รูปถ่าย” เป็นไฟล์ .jpg  
         6.2.2 บันทึก “ใบแสดงผลการเรียน” “ส าเนาทะเบียนบ้าน” “ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน” “แฟ้มสะสมผลงาน” เป็นไฟล์ .pdf  
         6.2.3 “แฟ้มสะสมผลงาน” ต้องมีจ านวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 ไม่เกิน 

100MB      
 

    7. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
กิจกรรม วัน/เวลา สถานที่/รายละเอียดอื่นๆ 

7.1 รับสมัคร 4 ตุลาคม -                  
10 พฤศจิกายน 2564 

-ส านักงานรองคณบดีของแต่ละคณะวิชา 
-งานทะเบียนและประมวลผล ช้ัน 2 อาคาร
เอราวัณ   

7.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 15 พฤศจิกายน 2564 -เว็บไซต์ www.tnsuudn.ac.th 
-Facebook แต่ละคณะวิชา 

7.3 สอบข้อเขียนออนไลน์ 
          

27 พฤศจิกายน 2564 
09.00-16.00 น.  

ประกาศแนบท้าย 1 
 

7.4 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์  28 พฤศจิกายน 2564 
09.00 เป็นต้นไป 

7.5 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 ธันวาคม 2564 -เว็บไซต์ www.tnsuudn.ac.th 
-Facebook แต่ละคณะวิชา 

7.6 รายงานตัวเข้าศึกษา/ลงทะเบียน
เรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

15-17 มกราคม 2564 อาคารเอราวัณ ช้ัน 1 

    
    8. เกณฑ์การคัดเลือก  
     8.1 สอบข้อเขียน  
           8.1.1  วิชาความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ส าหรับผู้สมัครท่ีเลือก
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
            8.1.2  วิชาความรู้พื้นฐานด้านศิลปศาสตร์ ส าหรับผู้สมัครท่ีเลือกสาขาส่ือสารการกีฬา 
           8.1.3  วิชาความรู้พื้นฐานด้านพลศึกษาและสุขศึกษาส าหรับผู้สมัครท่ีเลือกสาขาพลศึกษา 
            8.1.3  วิชาวัดแววความเป็นครู ส าหรับผู้สมัครท่ีเลือกสาขาพลศึกษา /8.1.3 วิชา... 

http://www.tnsuudn.ac.th/


-๔- 
 

 

     8.2 การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 
     8.3 สอบสัมภาษณ์ 
หมายเหตุ ตารางสอบคัดเลือกและเกณฑ์การประเมินแฟ้มฯ ให้เป็นไปตาม แนบท้ายประกาศ 1 และ 2 
    

    9. แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่ควรทราบ 
      9.๑ ผู้ท่ีมารายงานตัวเป็นนักศึกษาประเภทโควตา ต้องให้ความร่วมมือด้านกีฬา กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและปฏิบติัตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาประเภทโควตานักกีฬา 
      9.2 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนตามวัน เวลา และสถานท่ี 
ท่ีวิทยาเขตก าหนด 
      9.3 ให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขตอุดรธานี  มีอ านาจใน
การพิจารณาตัดสินปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ 
 

    10. สิทธิที่จะได้รับ 
      10.๑ ในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาท่ีใด้รับเหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแช่ง
ขันกีฬาซีเกมส์ เอเซียนเกมส์ หรือโอลิมปิค จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
      10.๒ ในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาท่ีได้รับเหรียญใดเหรียญหนึ่งในการ
แข่งขันวทิยาลัย หรือได้รับเหรียญทองในการแข่ข้นกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชติแห่งประเทศไทย หรือ 
เหรียญทองในการแข่งขันระดับประเทศ จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป 
 

    11. การรายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      11.1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพิมพ์ใบรายงานตัวจากระบบฯ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด                 
1 นิ้ว มารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี (วันเวลาตามก าหนดการในข้อ 7.6)
พร้อมท้ังช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ดังรายการต่อไปนี้ 
       11.1.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา       จ านวน 1,000 บาท 
       11.1.2 ค่าบตัรประจ าตัวนักศึกษา      จ านวน   200 บาท 
          11.2.3 ค่าคู่มือนักศึกษา         จ านวน    100  บาท 
       11.1.4 ค่าประกันของเสียหาย       จ านวน   500  บาท 
       11.1.5 ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย     
          - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  จ านวน 8,500 บาท 
          - คณะศิลปศาสตร์        จ านวน 8,000 บาท 
          - คณะศึกษาศาสตร์        จ านวน 8,500 บาท 
      11.2 หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่มารายงานตัว/ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตาม
ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
                                            รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขตอุดรธานี

/9 แนวปฎิบัติ... 



 

 

แนบท้ายประกาศ 1 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

เร่ือง การรับสมัครและเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา) 

 

ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

วันที่สอบ เวลา 09.00-10.00 น. เวลา 10.30-11.30 น. เวลา 13.00-14.00 น. เวลา 14.30-15.30 
เสาร์ 

27 พฤศจิกายน 2564 
วิชาความรู้พื้นฐานด้านพล

ศึกษาและสุขศึกษา 
(ส าหรับผู้สมัครที่เลือก

สาขาพลศึกษา) 

วิชาวัดแววความเป็นครู 
(ส าหรับผู้สมัครที่เลือก 

สาขาพลศึกษา) 

วิชาความรู้พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

(ส าหรับผู้สมัครที่เลือกสาขา 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

กาลังกาย) 

วิชาความรู้พื้นฐานด้านศิลปศาสตร์ 
(ส าหรับผู้สมัครที่เลือกสาขา

สื่อสารการกีฬา) 

อาทิตย์  
28 พฤศจิกายน 2564 

สอบสัมภาษณ์ 
(รอประกาศ) 

 
 


