ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (ประเภททั่วไป)
---------------------ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความประสงค์
จะรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานีระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2560 (ประเภททั่วไป) ในสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คณะและจานวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร ประเภททั่วไป
๑.๑ คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
- สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) จานวน ๕๕ คน
๑.๒ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
(๔ ปี) จานวน ๕0 คน
๑.๓ คณะศิลปศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- สาขาสื่อสารการกีฬา (๔ ปี) จานวน ๓5 คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่าง
การเรียนในภาคเรียนสุดท้าย
๒.1.๒ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
๒.1.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี
๒.1.๔ กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
จะต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดไปแสดง
๒.2 มีคุณสมบัติการสมัครที่คณะวิชากาหนด ดังนี้
ที่
1
2
3

คณะ/สาขาวิชาที่สมัคร
คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สื่อสารการกีฬา
พลศึกษา (5 ปี)

คุณสมบัติที่กาหนด
แผนการเรียน
GPA
วิทย์-คณิต
2.00
ไม่จากัด
2.00
ไม่จากัด
2.00
/หากปรากฏ...

-๒หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบในภายหลังว่า ข้อที่ได้แจ้งไว้
ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการ
รับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูก
ดาเนินคดีอาญาทางกฎหมายด้วย
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดาขนาด ๑ นิ้วจานวน ๑ รูป (ติดใบสมัคร)
๓.๒ สาเนาใบแสดงผลการเรียนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
1) ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้สาเนาระเบียบแสดงผล
การเรียน 5 ภาคการศึกษา
2) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใช้สาเนาระเบียนผลการ
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน
๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
๔. การรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.ipeud.ac.th
4.2 พิมพ์ใบสมัครจากระบบฯ นาไปชาระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท การสมัครสอบจะสมบูรณ์
เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด ตามรายละเอียด ดังนี้
ชาระเงินผ่าน งานการเงินและบัญชีของวิทยาเขต เมื่อชาระเงินแล้วนาใบเสร็จไปแสดง
ที่คณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษา เพื่อรับการยืนยันในระบบฯ และรอรับบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบจากคณะ
ชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย ให้ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบได้จากระบบฯ
ภายหลังการชาระเงินแล้ว 3 วัน นารูปถ่ายของผู้สมัครติดบนบัตร และใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันเข้าสอบ
4.3 นักศึกษาจะสมัครเข้าศึกษาได้เพียงคณะเดียวแต่สามารถเลือกลาดับสาขาในคณะที่สมัครได้
และหากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนคณะจะต้องดาเนินการสมัครและชาระเงินใหม่ (ข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูก
ยกเลิก)
4.4 วิทยาเขตจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
5. กาหนดการสมัครและการคัดเลือก
กิจกรรม
5.1 รับสมัคร

5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วัน/เวลา
สถานที่/รายละเอียดอื่นๆ
1 กุมภาพันธ์ 25๖๐ สานักงานรองคณบดีของแต่ละ
–
คณะวิชา
๒๘ มีนาคม 2560
(ในวันและเวลาราชการ)
๓0 มีนาคม 2560 - เว็บไซต์
http://www.ipeud.ac.th
-Facebook แต่ละคณะวิชา
- ติดประกาศที่คณะวิชา
/5. กาหนด...

-๓5. กาหนดการสมัครและการคัดเลือก (ต่อ)
กิจกรรม
5.3 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
5.3.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สอบดังนี้
๑) ความรู้ทั่วไป 100 ข้อ
๒) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 60 ข้อ
๓) สัมภาษณ์
5.3.๒ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สอบดังนี้
๑) ความรู้ทั่วไป 100 ข้อ
๒) ความรู้พื้นฐานด้านศิลปศาสตร์ 60 ข้อ
๓) สัมภาษณ์
5.3.๓ สาขาวิชาพลศึกษา สอบดังนี้
๑) ความรู้ทั่วไป 100 ข้อ
๒) ความรู้พื้นฐานด้านพลศึกษาและสุขศึกษา
60 ข้อ
๓) วัดแววความเป็นครู
๔) สัมภาษณ์
5.4 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย
1) ดัชนีมวลกาย
2) ลุก-นั่ง 60 วินาที
3) นั่งงอตัวไปข้างหน้า
4) ดันพื้น 30 วินาที
5) ยืนกระโดดไกล
6) เดิน-วิ่งทางไกล (ชาย 1,000 เมตร/หญิง 800
เมตร)
5.5 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

5.6 รายงานตัวเข้าศึกษา

วัน/เวลา

สถานที่/รายละเอียด
อื่นๆ

๑ เมษายน 2560

อาคารเรียน
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ
(แต่งกายชุดนักเรียน)

09.00 – ๑๐.๓0 น.
๑๑.00 – 12.00 น.
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑ เมษายน 2560
09.00 – ๑๐.๓0 น.
๑๑.00 – 12.00 น.
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑ เมษายน 2560
09.00 – ๑๐.๓0 น.
๑๑.00 – 12.00 น.
๑๓.00 – 1๔.00 น.
๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๒ เมษายน 2560
09.00 – 1๗.00 น.

อาคารเรียน
คณะศิลปะศาสตร์
(แต่งกายชุดนักเรียน)
อาคารเรียน
คณะศึกษาศาสตร์
(แต่งกายชุดนักเรียน)

โดมอเนกประสงค์
(แต่งกายชุดกีฬา)

๗ เมษายน 2560

-เว็บไซต์
www.ipeud.ac.th
-Facebook แต่ละ
คณะวิชา
-ติดประกาศที่คณะวิชา
๑๗ – ๑๘ เมษายน 2560 อาคารวิทยบริการ
09.00 – 12.00 น. ชั้น ๒
/6. เกณฑ์...

-๔6. เกณฑ์สาหรับการคัดเลือก
6.1 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบ
คณะกรรมการฯ จะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2 และประกาศ
รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
6.2 การทดสอบข้อเขียน
6.2.1 จานวนข้อและคะแนนของแต่ละวิชา
1) วิชาความรู้ทั่วไป 100 ข้อ 100 คะแนน
2) วิชาความรู้พื้นฐานของแต่ละสาขาวิชา 60 ข้อ 60 คะแนน
3) วิชาความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู (เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา) 60 ข้อ 60 คะแนน
6.2.2 ผู้เข้าสอบต้องทาคะแนนข้อเขียนได้เกินร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา
6.2.3 หากผู้สมัครไม่มาทดสอบข้อเขียนตามที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
6.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
6.3.1 คะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 6 รายการ 30 คะแนน
6.3.2 ผู้เข้าสอบต้องทาคะแนนสมรรถภาพทางกาย ได้เกินร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา
6.3.3 หากผู้สมัครไม่มาทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
6.4 การสอบสัมภาษณ์
6.4.1 คะแนนสัมภาษณ์ 10 คะแนน
6.4.2 ประเด็นการสัมภาษณ์เป็นการประเมินคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เข้าสอบตามที่
คณะวิชากาหนด และการยอมรับแนวปฏิบัติ/ระเบียบวินัยของนักศึกษาตามประกาศของสถาบันการพลศึกษา
พ.ศ. 2548
6.4.3 หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบตามที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
7. แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่ควรทราบ
7.๑ นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนตามวัน เวลาและสถานที่ที่
วิทยาเขตกาหนด
7.๒ ให้รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตอุดรธานีมีอานาจในการพิจารณาตัดสิน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้
๘. อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันการพลศึกษา ลงวันที่ 22 เมษายน
พ.ศ. 2556
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 25๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตอุดรธานี

