ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประเภทโควตานักกีฬา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
---------------------ด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะรับ
สมัครและการคัดเลือกบุคคลเพือ่ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตร
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คณะและจานวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร ประเภทโควตา
๑.๑ คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
- สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) จานวน ๖๐ คน
๑.๒ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย (๔ ปี) จานวน ๔๕ คน
๑.๓ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- สาขาสื่อสารการกีฬา (๔ ปี) จานวน ๕ คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า
๒) มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคอื่นทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเรียน ไม่เป็นโรค
ที่สังคมรังเกียจ หรือติดสารเสพติด ให้โทษอย่างร้ายแรงหรือพิษสุราเรื้อรัง
3) มีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมกับวิชาชีพ
4) มีภูมิลาเนาทีเ่ ป็นหลักแหล่ง โดยมีสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือหลักฐานทีท่ าง
ราชการจัดทาขึ้นในลักษณะเดียวกัน สามารถนามาแสดงได้
5) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการพลศึกษาและ
สถาบันการศึกษาอื่น เนื่องจากเหตุด้านความประพฤติ ถ้าเคยถูกลงโทษให้ออกจากสถานศึกษาเพราะความผิด
ร้ายแรงจะต้องพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้าเรียน
6) มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
7) ไม่เป็นนักบวชของศาสนาใด ๆ ที่ขัดต่อแนวปฏิบัติของศาสนา
8) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
9) ไม่เป็นนิสิต นักศึกษาที่กาลังเรียนอยู่ในสถาบันอื่นที่ใช้เวลาเรียนตรงกัน

/2.2 คุณสมบัติ...

-๒2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.1 คุณสมบัติทางการศึกษา
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผล
การศึกษาเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษา
เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
3) มีคุณสมบัตกิ ารสมัครที่คณะวิชากาหนด ดังนี้
ที่
1
2
3

คณะ/สาขาวิชาที่สมัคร
คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สื่อสารการกีฬา
พลศึกษา (5 ปี)

คุณสมบัติทกี่ าหนด
แผนการเรียน
GPA
วิทย์-คณิต
2.00
ไม่จากัด
2.00
ไม่จากัด
2.00

2.2.2 คุณสมบัติด้านความสามารถทางกีฬา
ผู้สมัครต้องมีประวัติ และผลงานตามชนิดกีฬาที่กาหนด และผลงานนับตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2555 ถึง พ.ศ. 2558 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 – วันที่มาสมัคร) ดังต่อไปนี้
- ผลการแข่งขันกีฬา อปท. รอบคัดเลือกภาค อันดับที่ 1 – 4 หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬา อปท. รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ อันดับที่ 1 – 4 หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต อันดับที่ 1 – 4 หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระดับประเทศ อันดับที่ 1 – 4 หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย อันดับที่ 1 – 4 หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนหรือกีฬาแห่งชาติ คัดเลือกภาค อันดับที่ 1 – 4 หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ อันดับที่ 1 – 4 หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา อันดับที่ 1 – 4 หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬาทีจ่ ัดโดยสมาคมกีฬา อันดับที่ 1 – 4 หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 1 – 4 หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระดับประเทศ อันดับที่ 1 – 4 หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อันดับที่ 1 – 4 หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน –เอเชีย หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ หรือ
- ผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์
หมายเหตุ ผู้สมัครทีเ่ ป็นนักกีฬาทีมชาติไทยหรือเยาวชนทีมชาติไทย ไม่ใช้บังคับเกณฑ์ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตามข้อ 2.2.1

ทั้งนี้ คุณสมบัติด้านความสามารถทางกีฬาดังกล่าว เป็นคุณสมบัตเิ บื้องต้นในการสมัคร
มิได้ถูกนาไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการทดสอบความสามารถทางกีฬา
/หากปรากฏ...

-๓หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่ หรือตรวจสอบในภายหลังว่า ข้อที่ได้แจ้งไว้
ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการ
รับการคัดเลือกครัง้ นี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผูส้ มัครยังอาจถูก
ดาเนินคดีอาญาทางกฎหมายด้วย
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ติดใบสมัคร)
๓.๒ สาเนาใบแสดงผลการเรียน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
1) ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้สาเนาระเบียบแสดงผล
การเรียน 5 ภาคการศึกษา
2) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใช้สาเนาระเบียนผล
การเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน
๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผูส้ มัครปรากฏอยู่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
3.5 สาเนาประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงประวัตผิ ลงานการแข่งขันตามรายละเอียดข้อ 2.2.2
(คุณสมบัติด้านความสามารถทางกีฬา) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ผลงานละ 1 ฉบับ
3.6 สาเนาประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงผลงานต่างๆ อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผูส้ มัคร เช่น
ด้านการเรียน ด้านกิจกรรม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ผลงานละ 1 ฉบับ
๔. การรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร
4.1 การรับสมัคร
1) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานรองคณบดีของคณะวิชาที่สมัคร
2) สมัครวันที่ ๒1 ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ (ในวันและเวลาราชการ)
4.2 ขั้นตอนการสมัคร
1) ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ นี้ (โปรดศึกษาด้วยตนเองเพือ่ ประโยชน์ของ
ผู้สมัคร)
2) ขอรับใบสมัครที่คณะ หรือดาวน์โหลดทีห่ น้าเว็บไซต์ http://www.ipeud.ac.th
3) เขียนใบสมัคร /ลงลายมือชื่อผู้สมัคร/ติดรูปถ่าย /แนบเอกสารหลักฐาน
4) ชาระค่าสมัคร ๓๐๐ บาท ณ งานการเงิน ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ
5) คืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานรองคณบดีของคณะวิชาที่สมัคร
6) การเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัครภายหลังจากทีช่ าระเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัคร
จะต้องสมัครใหม่ พร้อมชาระค่าสมัครใหม่ โดยข้อมูลเดิมจะถูกยกเลิก

/5. กาหนดการ...

-๔5. กาหนดการสมัครและการคัดเลือก
กิจกรรม
5.1 รับสมัคร
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิส์ อบคัดเลือก

วัน/เวลา
สถานที/่ รายละเอียดอื่นๆ
๒1 ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๒9 สานักงานรองคณบดีของแต่ละ
มกราคม ๒๕๕๙ (ในวันและ คณะวิชา
เวลาราชการ)
5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- เว็บไซต์
http://www.ipeud.ac.th
-Facebook แต่ละคณะวิชา
- ติดประกาศที่คณะวิชา

5.3 สอบคัดเลือก
5.3.1 สอบข้อเขียน

13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สอบวิชาพื้นฐาน 09.00 – 12.00 น.

อาคารเรียนของแต่ละคณะวิชา
(แต่งกายชุดนักเรียน)

5.3.2 ทดสอบความสามารถด้านกีฬา

โดมอเนกประสงค์
(แต่งกายชุดกีฬา)
- เว็บไซต์
http://www.ipeud.ac.th
-Facebook แต่ละคณะวิชา
- ติดประกาศที่คณะวิชา
อาคารเรียนของแต่ละคณะวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
- สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สอบวิชาพื้นฐานวิชา
สื่อสารการกีฬา
- สาขาวิชาพลศึกษา สอบ 2 วิชา คือวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพพลศึกษาและวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู

13.00 – 16.00 น.

5.4 ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิส์ อบสัมภาษณ์

17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

5.5 สอบสัมภาษณ์

20 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
09.00 – 12.00 น.
24 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

5.6 ประกาศผลผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา

5.7 รายงานตัวเข้าศึกษา

๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
09.00 – 12.00 น.

- เว็บไซต์
http://www.ipeud.ac.th
-Facebook แต่ละคณะวิชา
- ติดประกาศที่คณะวิชา
อาคารวิทยบริการ

/6. เกณฑ์สาหรับ

-๕6. เกณฑ์สาหรับการคัดเลือก
6.1 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบ
คณะกรรมการฯ จะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 และประกาศ
รายชื่อเป็นผู้มสี ิทธิ์สอบ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
6.2 การทดสอบข้อเขียน
6.2.1 การสอบข้อเขียนคิดคะแนนเป็นร้อยละ 40 ของคะแนนการสอบคัดเลือกทั้งหมด
6.2.2 ผู้เข้าสอบต้องทาคะแนนข้อเขียนได้เกินร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
6.2.3 หากผู้สมัครไม่มาทดสอบข้อเขียนตามที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
6.3 การทดสอบความสามารถทางกีฬา
6.3.1 การทดสอบความสามารถทางกีฬา คิดคะแนนเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนการสอบ
คัดเลือกทั้งหมด
6.3.2 ผู้เข้าสอบต้องทาคะแนนความสามารถทางกีฬาได้เกินร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์
6.3.3 หากผู้สมัครไม่มาทดสอบความสามารถทางกีฬาตามที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
6.4 การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมินเป็นผ่าน/ไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์
โดยประเด็นการสัมภาษณ์เป็นการประเมินคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เข้าสอบตามที่คณะวิชากาหนด และการ
ยอมรับแนวปฏิบัติ ระเบียบวินัยของนักศึกษาตามประกาศของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 และหากผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบตามทีก่ าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
7. แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่ควรทราบ
7.๑ ผู้ที่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาประเภทโควตา ต้องให้ความร่วมมือด้านกีฬา กิจกรรมของ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง และปฏิบิติตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาประเภทโควต้านักกีฬา
7.2 นักศึกษาใหม่ทุกคน ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียน ตามวัน เวลาและสถานที่ที่
วิทยาเขตกาหนด
7.3 ให้รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตอุดรธานี มีอานาจในการพิจารณาตัดสิน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้
8. สิทธิที่จะได้รับ
8.1 ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน นักศึกษาที่ได้รับเหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ เอเซียนเกมส์ หรือโอลิมปิค จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
8.2 ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน นักศึกษาที่ได้รับเหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย หรือได้รบั เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย หรือได้รับเหรียญ
ทองในการแข่งขันระดับประเทศ จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป

/9. อ้ตราค่า...

-๖9. อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันการพลศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตอุดรธานี

