การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556
-------------------------------1. ชื่อโครงการ โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2555
2. จํานวนที่รับ
6 คน
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
3.3 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3.4 เป็นผู้ที่บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูในอนาคตและต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การประกอบอาชีพวิชาชีพทางพลศึกษา
3.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีทางอาญา
3.6 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
และเป็นผู้ปราศจากโรคดังต่อไปนี้
ก. โรคเรื้อน
ข. วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ค. โรคพิษสุราเรื้อรัง
ง. ติดบุหรี่และยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคหัวใจที่คณะกรรมการการแพทย์เห็นว่าจะหัวใจวายได้ง่าย
ฉ. โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และโรคความดันโลหิต
สูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
ช. โรคอื่นๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ
3.7 เป็นผู้ที่ไม่เคยตกออก หรือโดนไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และเป็นผู้ที่ไม่เคย
ศึ กษาในสาขาวิ ช าพลศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่ น ไม่ ว่ า กรณี ใดก็ ต ามไม่ รั บ พิ จ ารณา
การสมัคร
3.8 อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
3.9 มี ผ ลการทดสอบของสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในรายวิชา GAT และ PAT 5 (ผลสอบปี 2555-2556)
4. คุณสมบัติด้านกีฬา (ผลงานปี พ.ศ. 2554-2556 เท่านั้น)
4.1 เป็นนักกีฬาประเภทบุคคล และนักกีฬาประเภททีม (จะพิจารณานักกีฬาประเภทบุคคลเป็นพิเศษ)
4.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างชาติ ในประเภทกีฬาที่สาขาวิชารับ
สมัคร
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4.3 เป็นนักกีฬาตัวแทน กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ และ
กีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยที่สมาคมฯ จัดขึ้นในรอบมหกรรมเท่านั้น (ไม่รับพิจารณารอบคัดเลือก ตัวแทน
จังหวัด ภาค)
4.4 จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในข้อ 4.3 เมื่อได้รับเหรียญรางวัลลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 3
4.5 ต้องเป็นนักกีฬา ดังต่อไปนี้
1. กรีฑา
2. กอล์ฟ
3. คาราเต้-โด
4. ยูโด
5. เทควันโด
6. บริดด์
7. หมากกระดาน 8. ดาบสากล
9. เปตอง
10. เทนนิส
11. แบดมินตัน 12. วอลเลย์บอลชายหาด
13. ฟุตซอล
14. เซปักตะกร้อ
15. บาสเกตบอล
4.6 มีชื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
4.7 หากมีผู้คุณสมบัติไม่ครบมาสมัคร ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครเป็นผู้พิจารณาการรับสมัคร
5. กําหนดการดําเนินการรับสมัคร
5.1 สมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ednet.kku.ac.th หรือขอรับใบสมัครและ
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละยื่ น ใบสมั ค รที่ กลุ่ ม วิ ช าการศึ ก ษาด้ า นภาษา ศิ ล ปะและสั ง คม ชั้ น 3 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9-30 เมษายน 2555 (ในวัน และเวลาราชการ) ค่าสมัคร
สอบคัดเลือกด้วยตนเอง คนละ 250 บาท
สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://ednet.kku.ac.th และโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เลขที่ บั ญ ชี 551-2-00881-1 ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 250 บาท และส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบพร้อมสําเนาหลักฐานการ
โอนเงิน มาที่ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 (สมัคร
สอบโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ) ระหว่างวันที่ 5 -23 เมษายน 2555 (คณะศึกษาศาสตร์จะถือตราประทับเป็นสําคัญ
และโปรดส่งเอกสารให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ) โปรดส่งเอกสารให้ครบถ้วนมิฉะนั้นจะถือ
ว่าขาดคุณสมบัติ
5.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
ก. รูปถ่าย 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป ติดในใบสมัคร และบัตรเข้าสอบ
ข. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
ค. สําเนาเอกสารแสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬาระดับสูงสุดตามข้อกําหนด
ง. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
จ สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
6. การคัดเลือกเข้าศึกษา
6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ คณะศึกษาศาสตร์
ชั้น 3 และ http://ednet.kku.ac.th
6.2 สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. (เตรียมหลักฐาน
ตัวจริงของการได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาตามคุณสมบัติเฉพาะมาแสดงในวันสัมภาษณ์)
6.3 สาขาวิชาพลศึกษาจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามประกาศเท่านั้น
6.4 โปรดเตรียมชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬามาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 และ http://ednet.kku.ac.th
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8. การรายงานตัวเข้าศึกษา
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ จะต้องรายงานตัวโดยขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาทาง website http://reg.kku.ac.th ในระหว่าง
วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2556 หากไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามกําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษา
9. ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2853 และ 0-4334-3452-3
ต่อ 315, 124

