
ตารางสอบคัดเลือกวิชาเอก ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 3 

ขึ้นชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 ปกีารศกึษา 2566 (บุคคลภายนอก) 

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 
.                                                                                                                   . 

 

 

เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

08.00 – 08.30 น. (30 นาที) ภาษาไทย 

ประกาศวันองัคารที่ 7 มีนาคม 2566 
08.55 – 09.25 น. (30 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 

09.35 – 10.05 น. (30 นาที) ทฤษฎีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ      
พลศึกษา 

10.30 น.  เป็นต้นไป  
ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
(ทักษะกีฬาฟุตบอล) 

สนามกีฬาในรม่ 1  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.  ก าลังศึกษาอยู่ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรอืเทียบเท่า 
2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
3.  มีทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่ด ี

 4.  เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการภายนอก เช่น กรมพลศึกษา, ยูธ ลีก, MOL  เป็นต้น 
 

หมายเหต ุ

สอบสัมภาษณ์  :  วันเสาร์ท่ี  11 มีนาคม 2566 

1. แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาตามที่ระบุ  (การฝึกซ้อม/การแข่งขัน /การเรียน /กิจกรรมในโรงเรียน)

     ** ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมหน้าปก/ค าน า) ** 

2.  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  (เตรียมชุดกีฬาส าหรบัการทดสอบสมรรถภาพทางกาย) 

 

 

วิชาเอกการจัดการกีฬาและภาษาเพื่อการสื่อสาร (SMCL) 

(การจัดการกีฬาฟตุบอล) 

 

 



สิ่งท่ีต้องเตรียมมาในวันสอบปฏิบัติ  

1. เตรียมชุดกีฬาส าหรบัการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบภาคปฏิบัติกีฬาฟุตบอล 
 

  การสอบทฤษฎีและความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับพลศึกษา 
- เนื้อหาความรู้ด้านกีฬาสากลเบื้องต้น อาทิ เทเบิลเทนนสิ, กรีฑา, บาสเกตบอล, วอลเลยบ์อล และฟุตบอล 
- เนื้อหาความรู้ด้านสุขศึกษาเบื้องต้น อาทิ การดูแลสุขภาวะของตนเอง, การปฐมพยาบาลการบาดเจบ็, 
   การเจรญิเติบโต 

 
การทดสอบภาคปฏิบัติ 

1.การสมัภาษณ์  
2.การทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้แบบทดสอบส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เยาวชนอายุ 13-18 ปี ฉบับปรบัปรุง 2562 ** อายุนับเป็น ปี พ.ศ. ** ดังนี ้

- นั่งงอตัวไปข้างหน้า 

- ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที 

- ลุกนั่ง 60 วินาที 

  - ยืนยกเข่าข้ึนลง 3 นาที  

 3.การทดสอบทักษะเฉพาะทางของกีฬาฟุตบอล 

  



ข้อตกลงการเรียนวิชาเอกพลศึกษาและภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดบัชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 – 6 
 

 ข้อช้ีแจง ส าหรบัผูส้มัครสอบเข้าศึกษาในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเอกพลศึกษาและภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ต้องศึกษารายละเอียดของข้อตกลง ที่ต้องปฏิบัติเมื่อผ่านการคัดเลอืก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1. นักเรียนต้องผ่านการฝกึประสบการณ์ทางพลศึกษาไม่น้อยกว่า 120 ช่ัวโมง ในหน่วยงานต่อไปนี้ 

- กรมพลศึกษา 
- การกีฬาแห่งประเทศไทย 
- ศูนย์ออกก าลังกาย (FITNESS CENTER) 
- สโมสรกีฬา / สมาคมกีฬา 
- ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  

     2.  นักเรียนต้องมสี่วนร่วมในงานกีฬาสาธิตสามัคคีในฐานะ นกักีฬา / ผู้ช่วยผูฝ้ึกซ้อม / ฝ่ายสวัดกิารในทมี 3 ครั้ง 
     3.  นักเรียนต้องเข้าร่วมค่ายพลศึกษา / ร่วมจัดค่ายกีฬา (กิจกรรมจิตอาสา)  2 ครั้ง 
     4.  นักเรียนต้องช่วยเหลืองานของวิชาเอกพลศึกษาและภาษาเพื่อการสื่อสาร  ของโรงเรียนอย่างเครง่ครัด ตั้งแต่
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในกรณีที่ได้รับมอบหมายงานจากทางโรงเรียนและมีงานส่วนตัวในเวลา
เดียวกัน นักเรียนต้องยึดหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายจากทางโรงเรียนเป็นส าคัญ  ในกรณีทีเ่ป็นงานกีฬาระดบัชาติ หรือ 
ระดับนานาชาติ จะต้องไดร้ับอนญุาตจากอาจารย์ผู้ควบคุมกจิกรรมกอ่นทุกครั้ง พรอ้มแนบจดหมายขอตัวจาก การกีฬา
แห่งประเทศไทย 
     5. นักเรียนต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การจบตามทีส่าขาวิชาเอกพลศึกษาและภาษาเพือ่การสื่อสาร ก าหนดไว้อย่าง
ครบถ้วน จึงถือเป็นการจบการศึกษาอย่างสมบรูณ์ 
     6.  นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  
 
 
 
ติดต่อสอบถาม  : อาจารย์พลเอก  สุภาสงวน   โทร.086-0906789 
  



สรุปตารางสอบ 
วิชาเอกการจดัการกีฬาและภาษาเพื่อการสื่อสาร (SMCL) 

 (การจัดการกีฬาฟุตบอล) 

 

หมายเหตุ   
1. ดูรายละเอียดการสมัคร  และการเตรียมตัวในการสอบของแต่ละวิชาเอกได้ที่ www.spsm.ac.th 

2. น าแฟ้มสะสมผลงานมาในวันสอบสมัภาษณ์ 

3. ส่งเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน  ทาง E-mail : Poln-ek.su@spsm.ac.th 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

วันเสาร์ท่ี 11 มีนาคม 2566 08.00 น.  เป็นต้นไป 
- สอบสัมภาษณ์  

- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
โรงยิม ช้ัน3  

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

วันอาทิตย์ท่ี 12 มีนาคม 2566 

08.00 – 08.30 น. (30 นาที) ภาษาไทย 
ประกาศ 

วันที่ 7 มีนาคม 2566 
08.55 – 09.25 น. (30 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 
09.35 – 10.05 น. (30 นาที) ทฤษฎีและความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับพลศึกษา 

10.30 น.  เป็นต้นไป 
ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
(ทักษะกีฬาฟุตบอล) 

สนามกีฬาในรม่ 1 

http://www.spsm.ac.th/
mailto:Poln-ek.su@spsm.ac.th

