
  เลขประจําตัวสอบ 

(มหาวิทยาลยักําหนด) 

ใบสมัครสอบคดัเลือก 
บคุคลเข้าศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยวิธีพเิศษ 

โครงการสานฝันสูค่วามเป็นเลศิทางการกีฬาพัฒนานกัวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2559 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว  
ชื่อผู้สมัคร (นาย, นางสาว)____________________________นามสกุล____________________________ อายุ____ปี  
เชื้อชาติ_________สัญชาติ_________บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่_______________________________________  
ภูมิลําเนาบ้านเลขที่_______________ ตรอก / ซอย_____________________ถนน___________________________ 
หมู่ที______ตําบล / แขวง____________________________อําเภอ / เขต_________________________________
จังหวัด__________________________รหสัไปรษณีย_์____________โทรศัพท์ (มือถือ)________________________ 
ชื่อบิดา__________________________นามสกุล_______________________อาชีพ_________________________  
สถานทีประกอบอาชีพ__________________________________________________________________________  
ชื่อมารดา________________________นามสกุล_______________________อาชีพ_________________________ 
สถานที่ประกอบอาชีพ__________________________________________________________________________  
ที่อยู่บิดา / มารดา บ้านเลขที่_____________ตรอก / ซอย____________________ถนน_______________________ 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมหมวก 

ไม่สวมแว่นตาดํา 
ขนาด 1 หรือ 2 
นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 

เดือน 

สําหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 

1. ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ     ( ) เรียบร้อย  ( ) ไม่เรียบร้อย  

2. ใบแสดงผลการเรียน (รบ.1-ป)      ( ) มี   ( ) ไม่มี  

3. ใบแสดงผลการสอบ GAT และ/หรือPAT ตามทีคณะวิชากําหนด ( ) มี   ( ) ไม่มี  

4. หลักฐานรับรองความสามารถด้านกีฬา     ( ) มี   ( ) ไม่มี  

5. สําเนาทะเบียนบ้าน       ( ) มี   ( ) ไม่มี  

6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      ( ) มี   ( ) ไม่มี  

 
ลงนาม…………………………………..……  
          (เจ้าหน้าที่รับสมัคร) 



 ตําบล / แขวง______________________อําเภอ / เขต_____________________จังหวัด______________________ 
รหัสไปรษณีย์______________โทรศัพท์ (บ้าน)________________________(มือถือ) _________________________ 
สถานภาพทางการศึกษา 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา______________________คะแนนเฉลียสะสม_________________  
โรงเรียน / วิทยาลัย______________________________________อําเภอ________________จังหวัด_____________  
 
สถานภาพทางการกีฬา  
ชนิดกีฬาทีสมัคร_________________________________________  
 
ผลงานจากการแข่งขัน 

รายการแข่งขัน วัน/เดือน/ปี สถานที่/ประเทศ รางวัลที่ได้รับ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
การสมัคร 
                   1.   กําหนดรับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่  10 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็น
สําคัญ โดยจัดส่งเอกสารมาที่ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบล
พระปฐมเจดีย์  อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73000 
                   2.   กําหนดรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10-26 กุมภาพันธ์ 2559 เว้นวันหยุดราชการ ต้ังแต่เวลา 09.00 – 
16.00 น. ณ สํานักงานเลขานุการ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ตามเง่ือนไข และขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏใน 
เอกสารน้ีเป็นความจริงทุกประการ หากพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์ ใน 
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรทันที  
 

ลายมือช่ือผู้สมัคร__________________________________  
วันที________เดือน__________________พ.ศ.__________  

 
หมายเหตุ เมื่อส่งใบสมัครน้ีแล้ว จะเปลีย่นแปลงรายการใด ๆ ไม่ได้ 



โครงการสานฝันสูค่วามเป็นเลศิทางการกีฬาพัฒนานกัวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ 
“การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยวิธีพิเศษ” 
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาการกีฬาของประเทศให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านการ
พัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน การกีฬาเพื่อมวลชน การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา เสริมสร้างศักยภาพในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการการกีฬาแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกก าลังกาย
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการกีฬาขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง และเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและ
สมรรถภาพที่ดี มุ่งเน้นการปลูกฝังการมีน้ าใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยม เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ สนับสนุนการ
พัฒนาการกีฬาทุกระดับจากการกีฬาขั้นพื้นฐานและการกีฬาเพื่อมวลชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและอาชีพในระดับ
สากล เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การ
พัฒนาการกีฬาของประเทศให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) รวมทั้งเพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ภายใต้
นโยบาย “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการส่งเสริม การเล่นกีฬาในทุกมิติและทุกด้านอย่าง
ครบวงจร เพื่อให้มีการยกระดับมาตรฐานการกีฬาของประเทศไทย มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันแล ะเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนไทยด้วย รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น
สถาบันการศึกษาซึ่งมีความพร้อมที่จะสามารถเชื่อมต่อการพัฒนาศักยภาพการเล่นกีฬาของเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษา ให้มีโอกาสพัฒนาทั้งด้านความรู้และการกีฬาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนเหล่าน้ันได้มีการพัฒนา
ศักยภาพทางการกีฬาของตนในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป ในเบื้องต้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดท า
โครงการศูนย์ออกก าลังกายคณะศึกษาศาสตร์ (ED.SU.FITNESS CENTER) (โครงการทดลองเพื่อการศึกษา) เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ อันเป็นแนวทางการสร้างการกีฬาให้พัฒนาขึ้นเป็น
วัฒนธรรมของชาติ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในปีการศึกษา 2549 ได้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา  (Field Work in Sports Science Professional Experience 
Center) และศูนย์ออกก าลังกายคณะศึกษาศาสตร์(SU.ED.FITNESS CENTER) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป็นศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของนักศึกษา  และศูนย์สุขภาพส าหรับดูแลสุขภาพของบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ันเพื่อการรองรับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจัดท าโครงการ “สานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์
การกีฬารุ่นใหม่” โดยให้โอกาสเยาวชนไทยทั่วประเทศที่มีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด
ขึ้นไปและมีความสนใจในการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยจะได้รับสิทธิในการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร์ 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 ให้โอกาสนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษา 

2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาอันจะส่งผลไปสู่นักวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาที่มีคุณภาพในอนาคต 

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาให้เป็นผู้น าสังคมในการเล่นกีฬาเพื่อ 
พัฒนาสุขภาพ 

2.4 เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานทั้งระดับสาขาวิชา ภาควิชา คณะวิชาและ 
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
3. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ระยะเวลาในการด าเนินการต่อเน่ือง 4 ปี เริม่ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2559-2562 
 

4. การด าเนินการ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงก าหนด
แผนการด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

4.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในสาขาภายใต้การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ 
4.1.1  ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
4.1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

ทางการกีฬา 
4.1.3 คณะกรรมการคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกตามวิธีที่คณะกรรมการก าหนด 

  4.1.4 ประกาศผลการคัดเลือก 
 

4.2 การติดตามประเมินผลโครงการ 
4.2.1 ประเมินผลด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนินการในปีต่อไป 
 4.2.2 ติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาในโครงการ รายงานผลประเมินให้คณะฯ ทราบ  

และน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 4.2.3 ติดตามผลงานด้านการกีฬาของนักศึกษาในโครงการ รายงานผลการประเมินให้ 

คณะฯ ทราบ น าผลการประเมินเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการกีฬาต่อไป 
 
5. จ านวนท่ีรับ  20 คน 
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6. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 6.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 
6.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)  
 หากไม่เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จะต้องมีคะแนนผลการเรียนอย่างน้อย 4 ภาค

การศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.25  
6.3 เป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนจังหวัด / ตัวแทนเขตการศึกษา / เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย /  

ยุวชนทีมชาติไทย / ระดับชาติ โดยเป็นตัวแทนล าดับที่ 1-3 ต่อเน่ืองอย่างน้อย 2 ปี แต่หากเป็นระดับนานาชาติ ต้อง
เป็นตัวแทนล าดับที่ 1-3 อย่างน้อย 1 ปี  

6.4 หากเป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนจังหวัด / ตัวแทนเขตการศึกษา / เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียน 
ไทย / ยุวชนทีมชาติไทย / ระดับชาติ /นานาชาติ โดยเป็นตัวแทนล าดับที่ 4 ขึ้นไปต่อเน่ือง 2 ปี จนถึงวันสมัคร หรือ 
ได้รับการรับรองจากสมาคมหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ว่ามีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนา
ความสามารถทางกีฬาเทียบเท่าหรือใกล้เคียงในข้อ 6.3 โดยจะได้รับสิทธิเข้าศึกษาต่อ แต่หากท าผลงานเข้าเกณฑ์ข้อ 
6.3 ในภายหลัง จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา” ในปีการศึกษาถัดไป 

6.5 ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6.6 มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้ว เพราะ 

ความประพฤติไม่เหมาะสม  หรือเพราะกระท าความผิดต่าง ๆ 
6.7 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเน่ืองจากกระท าหรือร่วมกระท าทุจริต ในการสอบคัดเลือก 

บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
6.8 กรณีอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ 
6.9 หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้ได้รับทุน มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.1-6.7   

ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับการพิจารณาทุนอีกต่อไปและต้องคืนทุนในส่วนที่ได้รับไปแล้ว พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7 
 

7. เงื่อนไขของผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “สานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การ
กีฬารุ่นใหม่” 

 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องต้ังใจอย่างดีที่สุดในการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตนเป็น
นักศึกษาที่ดีภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 
 7.1 นักศึกษาต้องเป็นผู้ประพฤติตนตามระเบียบข้อบังคับของคณะศึกษาศาสตร์ หรือ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยเคร่งครัด 
 7.2 นักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 
จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนเรียน 
 7.3 นักศึกษาต้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามความสามารถของประเภทกีฬา 
ที่ตนเองถนัด ในนามทีมมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคร้ังที่มหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
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 7.4 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย   
คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยร้องขอโดยผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 7.5 นักศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียนและผลงานทางการกีฬาให้คณะฯ ทราบอย่างละเอียด       
ทุกภาคการศึกษา 

7.6 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจะได้รับทุนสานฝันสู่ความเป็นเลิศฯ ในปีการศึกษาแรกจะได้รับ 
การยกเว้นค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์จ านวน 11,000 บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันบาท
ถ้วน) ต่อภาคการศึกษา ส าหรับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นักศึกษาต้องช าระเองตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
8.ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ระยะเวลาในการด าเนินการต่อเน่ือง 4 ปี เริ่มต้ังแต่ ปีการศึกษา 2559-2562 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา (โดยประมาณ) 
8.1  เตรียมโครงการ – อนุมัติโครงการ 1 มิถุนายน –31 มกราคม 2559 
8.2 ประชาสัมพันธ์ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 1-15 กุมภาพันธ์ 2559 
8.3  ด าเนินการรับสมัคร 16-29 กุมภาพันธ์ 2559 
8.4  ด าเนินการคัดเลือก 1-15 มีนาคม 2559 
8.5  ประกาศผลการคัดเลือก 16-31 มีนาคม 2559 
8.6  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 1-8 เมษายน 2559 
  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โครงการน้ีเป็นของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการและรับผิดชอบโครงการโดยคณะกรรมการดังต่อไปน้ี 

  - รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย   ที่ปรึกษา 
  - คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   ที่ปรึกษา 
  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
  - หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา   ที่ปรึกษา 
  - ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   ประธานกรรมการ 
  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 3 คน   กรรมการ 
  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวน 2 คน  กรรมการ 
  - ฝ่ายวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   กรรมการและเลขานุการ 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษา 
 10.2 มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพสู่สังคม 
 10.3 มีบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านกีฬาให้เป็นผู้น าสังคมในการเล่นกีฬาเพื่อ 
พัฒนาสุขภาพเพิ่มขึ้น 
 10.4 หน่วยงานของสาขาวิชาฯ/คณะ/และมหาวิทยาลัย มีชื่อเสียงจากผลงานคุณภาพของบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 
 


