ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป
--------------------------------ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัคร
และสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 โดยกาหนดเกณฑ์การรับ
สมัครและสอบคัดเลือกในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
จานวนที่
เปิดรับ (คน)
30
30

ลาดับ

หลักสูตร/สาขา

1.1

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา

1.2

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

50
50

1.3

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณทิต (5 ปี)
สาขาวิชาพลศึกษา

80
80

รวมทั้งสิ้น

160

2. คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี
รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1
และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ไม่เป็นโรคที่
สังคมรังเกียจ หรือติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือพิษสุราเรื้อรัง
2.2 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
2.3 มีภูมิลาเนาที่เป็นหลักแหล่งโดยมีสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทา
ขึ้นในลักษณะเดียวกัน สามารถนามาแสดงได้
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือไล่ออกจากสถาบัน การศึกษาใด เนื่องจากเหตุ
ด้านความประพฤติ ถ้าเคยถูกลงโทษให้ออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดร้ายแรง จะต้องพ้ นสภาพนักเรียน
หรือนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันสมัครเข้าเรียน
2.5 มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.6 ไม่เป็นนักบวชของศาสนาใด ๆ ที่ขัดต่อแนวปฏิบัติของศาสนา
2.7 มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นทรงพระประมุข
…/2.6 ไม่เป็นนิสิต
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2.8 ไม่เป็นนิสิต นักศึกษาที่กาลังเรียนอยู่ใน สถาบันอื่น ที่ใช้เวลาเรียนตรงกัน
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 สาเนาแสดงผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
3.2 สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
3.4 ในกรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นครู อาจารย์
ของสถานศึ ก ษาเอกชนที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า ศึ ก ษา จะต้ อ งมี ห นั ง สื อ ยิ น ยอมจากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
หรือหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายไปแสดงด้วย
4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าสมัครสอบ 300 บาท
5. กาหนดการรับสมัคร
ที่
กิจกรรม
5.1 สมัครที่สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชุมพร
5.2

กาหนดการ
1 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม
2561

5.3

1 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม
2561
วันสุดท้ายของการส่งใบสมัคร 16 มีนาคม 2561
ทางไปรษณีย์ (สาหรับผู้สมัคร
ทางเว็บไซต์)

5.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

26 มีนาคม 2561

5.5

สอบคัดเลือก

5.6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา

31 มีนาคม - 1 เมษายน
2561
18 เมษายน 2560

5.7

รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียน
นักศึกษา และสั่งชุดฝึกกีฬา/
เครื่องหมาย
การลงทะเบียนเรียน

5.8

สมัครทางเว็บไซต์

2 – 4 พฤษภาคม 2561
20 – 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ
สถานที่สมัคร : คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ/คณะศิลป
ศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์
วิธีดาเนินการตามรายละเอียด
ขั้นตอนการสมัคร
จ่าหน้าซองถึง
นางสาวสุภาพร สิงห์เหล็ก
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชุมพร ต.ขุนกระทิง อ.เมือง
จ.ชุมพร 86190
www.ipecp.ac.th
และที่สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชุมพร
ณ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชุมพร
www.ipecp.ac.th
และที่สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชุมพร
ณ งานทะเบียนและประมวลผล
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชุมพร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชุมพร

หมายเหตุ วันเปิดภาคเรียนและวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชุมพร www.ipecp.ac.th
…/6. ขั้นตอนการสมัคร
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6. ขั้นตอนการสมัคร
6.1 กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ผู้สมัครสามารถเลือกได้
เพียง 1 คณะ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก “ตกลง” หากบันทึก “ตกลง” แล้วแต่ยังไม่ชาระเงิน
สามารถกลับไปยกเลิก แล้วทาการบันทึกข้อมูลใหม่ได้
6.2 พิมพ์ใบสมัครจากระบบ แล้วนาไปชาระเงินค่าสมัครสอบ ที่ งานการเงินของสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชุมพร สาหรับผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ให้นาใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบไปชาระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา (ภายหลังการชาระเงิน 3 วันให้ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบจากระบบฯ แล้วนารูปถ่ายติดบน
บัตรประจาตัวใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่เข้าสอบ) แล้วส่งเอกสารใบสมัครพร้อมสาเนาหลักฐานการชาระเงิน
และหลั กฐานการสมัค รตามข้อ 3. ทางไปรษณี ย์ไ ม่เกิ นวันที่ 16 มี นาคม 2561 (โดยถือวันประทับตราจาก
ไปรษณีย์)
6.3 การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ชาระค่าสมัครภายในระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้วิทยาเขตจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
6.4 หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนคณะวิชา จะต้องยกเลิกการสมัครครั้งแรกก่อนจึงจะสมัครครั้งต่อไปได้
และต้องชาระค่าสมัครสอบใหม่ทั้งหมด (ข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก)
6.5 ผู้สมัครผ่านเว็บไซต์และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้นาหลักฐานการชาระเงินผ่านธนาคารมารับ
ใบเสร็จรับเงินและบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบในวันสอบคัดเลือก ณ คณะที่ท่านได้สมัครไว้
7. การสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 รายละเอียดดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
วัน/เวลา
รายการ
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
08.30 – 10.00 น.
ความรู้ทั่วไป
10.30 – 11.30 น.
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
13.00 – 17.00 น.
สัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
สอบปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)
09.00 – 17.00 น.
คณะศิลปศาสตร์
วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
08.30 – 10.00 น.
10.30 – 11.30 น.
13.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
09.00 – 17.00 น.

รายการ
ความรู้ทั่วไป
ความรู้พื้นฐานด้านศิลปศาสตร์
สัมภาษณ์

สถานที่สอบ
อาคาร
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา
และสุขภาพ

สถานที่สอบ
อาคาร
คณะศิลปศาสตร์

สอบปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)

…/คณะศึกษาศาสตร์
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คณะศึกษาศาสตร์
วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
09.00 – 10.30 น.
11.00 – 12.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.30 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
09.00 – 17.00 น.

รายการ
ความรู้ทั่วไป
ความรู้พื้นฐานด้านพลศึกษาและสุขศึกษา
วัดแววความเป็นครู
สัมภาษณ์

สถานที่สอบ

อาคาร
คณะศึกษาศาสตร์

สอบปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)

8. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร/รายงานตัว/ลงทะเบียนเรียน
8.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
1,000 บาท
8.2 ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
100 บาท
8.3 ค่าประกันชีวิต
200 บาท
8.4 ค่าคู่มือนักศึกษา
200 บาท
8.5 ค่าตรวจสุขภาพ
100 บาท
8.6 ค่าชุดฝึกปฏิบัติ/เครื่องหมายสถาบัน
3,000 บาท
8.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ภาคเรียนละ
7,000 บาท
คณะศึกษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
ภาคเรียนละ
6,000 บาท
(นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2561)
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายธเนศพล สุขสด)
กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตชุมพร

