ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา)
ประจาปีการศึกษา 2561
................................................................
ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะรับ
สมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 (ประเภทโควตา)
ตามหลักสูตรและโปรแกรมวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้การรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงกาหนดหลักเกณฑ์การรั บสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรและสาขาจานวนที่เปิดรับสมัคร (ประเภทโควตา)
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วท.บ.) สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
รับจานวน
2) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
รับจานวน
1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ.) สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
1) สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา
รับจานวน
2) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
รับจานวน
1.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี (ศษ.บ.) สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
1) สาขาวิชาพลศึกษา
รับจานวน
2) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
รับจานวน

20 คน
20 คน
30 คน
10 คน
30 คน
10 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 แยกตามประเภทโควตา
2.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
2.1.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา รับนักศึกษาโควตา ดังนี้
- ประเภทโควตาเรียนดี รับจานวน 10 คน (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.75)
- ประเภทโควตานักกีฬา รับจานวน 10 คน
(ความสามารถด้านกีฬา ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ)
2.1.1.2 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ รับนักศึกษาโควตา ดังนี้
- ประเภทโควตาเรียนดี รับจานวน 10 คน (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.75)
- ประเภทโควตานักกีฬา รับจานวน 10 คน
(ความสามารถด้านกีฬา ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ)

2.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี
2.1.2.1 สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา รับนักศึกษาโควตา ดังนี้
- ประเภทโควตาเรียนดี รับจานวน 15 คน (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50)
- ประเภทโควตานักกีฬา รับจานวน 15 คน
(ความสามารถด้านกีฬา ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ)
2.1.2.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ รับนักศึกษาโควตา ดังนี้
- ประเภทโควตาเรียนดี รับจานวน 5 คน (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50)
- ประเภทโควตานักกีฬา รับจานวน 5 คน
(ความสามารถด้านกีฬา ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ)
2.1.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี
2.1.3.1 สาขาวิชาพลศึกษา รับนักศึกษาโควตา ดังนี้
- ประเภทโควตาเรียนดี รับจานวน 10 คน
(แผนกสามัญวิทย์-คณิต) เกรดเฉลี่ย 2.75
(แผนกสามัญศิลป์ภาษา-ศิลป์คานวณ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
- ประเภทโควตานักกีฬา รับจานวน 20 คน
(ความสามารถด้านกีฬา ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ)
2.1.3.2 สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษา รับนักศึกษาโควตา ดังนี้
- ประเภทโควตาเรียนดี 5 คน และโควตานักกีฬารับจานวน 5 คน
(แผนกสามัญวิทย์-คณิต) และเกรดเฉลี่ย 2.75
(แผนกสามัญศิลป์ภาษา-ศิลป์คานวณ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
หรือมีความสามารถด้านกีฬา ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
2.2 กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.3 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่ออื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ไม่เป็นโรคที่สังคม
รังเกียจ หรือติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.4 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
2.5 มีภูมิลาเนาที่เป็นหลักแหล่ง โดยมีสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือหลักฐานที่ทางราชการ
จัดทาขึ้นในลักษณะเดียวกัน สามารถนามาแสดงได้
2.6 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจาก
เหตุด้านความประพฤติ ถ้าเคยถูกลงโทษให้ออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดร้ายแรง จะต้อง
พ้นสภาพนักเรียน หรือนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครเข้าเรียน
2.7 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.8 ไม่เป็นนักบวชของศาสนาใด ๆ ที่ขัดต่อแนวปฏิบัติของศาสนา
2.9 มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.10 ไม่เป็นนิสิต นักศึกษาที่กาลังเรียนอยู่ในสถาบันอื่น ที่ใช้เวลาเรียนตรงกัน

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครทีพ่ ิมพ์ออกจากระบบ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
3.2 สาเนาใบระเบียนสะสม (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีผลการเรียน 5 เทอม
หรือเทียบเท่า จานวน 1 ชุด
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทาขึ้นในลักษณะ
เดียวกัน สามารถนามาแสดงได้
3.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทาขึ้นในลักษณะเดียวกัน
สามารถนามาแสดงได้
3.5 ใบเลือกประเภทโควตา (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
3.6 ใบเสร็จการชาระเงินจานวน 300.-บาท ที่ออกโดยการเงินสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ หรือธนาคารกรุงไทย
หมายเหตุ สถานศึกษาเป็นผู้รวบรวมเอกสารของผู้สมัครตั้งแต่ข้อ 3.1-3.6 และจัดส่งหลักฐานทั้งหมด
กลับมายัง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตามเวลาที่กาหนดเท่านั้น
4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าสมัคร 300 บาท ชาระเงิน ณ ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ หรือชาระผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ โดยใช้ใบชาระเงิน
ค่าสมัครที่แนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น
5. กาหนดการรับสมัคร
5.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561
ทางเว็บไซด์ www.ipecm.ac.th การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อส่งเอกสารกลับมายัง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 30 มกราคม 2561
5.3 สอบคัดเลือกวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
5.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซด์ www.ipecm.ac.th และติดประกาศหน้าอาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ
5.5 รายงานตัวและลงทะเบียน วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพลบดี 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
6. ขั้นตอนการสมัคร (ตามประกาศดังแนบ)

7. กาหนดการสอบคัดเลือก
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกายและกีฬา
(250 คะแนน)

- สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
(200 คะแนน)

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี
- สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา
(250 คะแนน)

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ
(250 คะแนน)

รายละเอียด
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
- สอบวัดความรู้พื้นฐาน 150 คะแนน ได้แก่วิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษาและ
สุขศึกษา
- สอบวัดความรู้วิชาชีพเฉพาะทาง 50 คะแนน ได้แก่
วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
- สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
- สอบวัดความรู้พื้นฐาน 150 คะแนน ได้แก่วิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษาและ
สุขศึกษา
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
- สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
- สอบวัดความรู้พื้นฐาน 150 คะแนน ได้แก่วิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษาและ
สุขศึกษา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
การประกอบธุรกิจการตลาด การบัญชีเบื้องต้น
50 คะแนน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
- สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
- สอบวัดความรู้พื้นฐาน 150 คะแนน ได้แก่วิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษาและ
สุขศึกษา
- สอบวัดความรู้พื้นฐานการท่องเที่ยวและนันทนาการ
50 คะแนน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
- สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี
- สาขาวิชาพลศึกษา
- สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(300 คะแนน)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
- สอบวัดความรู้พื้นฐาน 150 คะแนน ได้แก่วิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษาและ
สุขศึกษา
- วัดความรู้ในวิชาชีพ (วัดแววครู) 50 คะแนน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
- สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
- สอบปฏิบัติ 50 คะแนน

8. หลักฐานการรายงานตัว
8.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
8.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทาขึ้นใน
ลักษณะเดียวกันสามารถนามาแสดงได้
8.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (บิดา-มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทาขึ้นในลักษณะ
เดียวกันสามารถนามาแสดงได้
8.5 สาเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทาขึ้นในลักษณะ
เดียวกันสามารถนามาแสดงได้
8.6 ใบ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ฉบับจริง และสาเนา จานวน 2 ฉบับ
8.7 ผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หมายเหตุ - การรายงานตัวต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น
- ผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือกรอบโควตาจะต้องส่งสาเนาใบระเบียนสะสม (ปพ.1)
ฉบับสมบูรณ์กลับมายังสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2561 เท่านั้น
9. การชาระค่าธรรมเนียม (ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
9.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
จานวน 1,000.-บาท
9.2 ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
จานวน 100.-บาท
9.3 ค่ากิจกรรมและค่าเครื่องแต่งกาย
จานวน 4,200.-บาท (โดยประมาณ)
ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์สดุ ยอด ชมสะห้าย)
กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตเชียงใหม่

