
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  ระดับปริญญาตรี  

ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2562 
----------------------------------------     

 เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
ประจ าปีการศึกษา  2562  ที่แสดงถึงทักษะทางวิชาการ  ด้านสังคม  ด้านความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถ
พิเศษ จิตสาธารณะ และความเป็นผู้น า ด้วยการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงานและคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยได้
ก าหนด  ดังนี้  
 

  1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร      
  1.1  มีความประพฤติดี 
  1.2  มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  1.3  เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้  
   โดยมีบัตรประจ าตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

1.4  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามระบบและ   
           วิธีการเรียนของหลักสูตร     

 1.5  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่  6   
   (ม.6)  หรือเทียบเท่า   
 
 

หมายเหตุ  :  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                    (ปวช.)  หรือมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)  หรือเทียบเท่า  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  1/2562  

 
 
 
 
 

/2. ก าหนดการ... 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

2.  ก าหนดการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา  2562     
 

ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

ก าหนดการ วัน / เดือน / ปี 

รับสมัครนักศึกษา 1 – 15  ธันวาคม  2561   

วันสุดทายของการช าระเงินคาสมัคร 15  ธันวาคม  2561 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25  ธันวาคม  2561 

สอบสัมภาษณ์ 5 - 6  มกราคม  2562 

มหาวิทยาลัยนครพนมส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้  ทปอ. 26  มกราคม  2562 

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing  House 30 – 31  มกราคม  2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 5  กุมภาพันธ์  2562 

รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 9 – 10  กุมภาพันธ์  2562 

หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

/3. จ านวนที่เปิดรับ... 
 



 
 

3.  จ านวนที่เปิดรับสมัคร โดยแบ่งเป็นคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา   
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รหัสสาขา สาขาวิชา แผนการรับ 

02600600101 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                  20 
02600600201 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                  15 
02600600301 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  15 
02600600401 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                  10 
02600600501 สาขาวิชานิติศาสตร์                  15 
02600600601 สาขาวิชาภาษาจีน                  10 

 
รวม 85 

   
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสสาขา สาขาวิชา แผนการรับ 
02600300101 สาขาวิชาการบัญชี                  30 
02600300201 สาขาวิชาจัดการกีฬา                  40 
02600300301 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล                  30 
02600300401 สาขาวิชาการจัดการ               30 
02600300501 สาขาวิชาเทคโนโนโลยีสารสนเทศ                 30 
02600300601 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ              30 

 รวม 190 
   

คณะวิทยาศาสตร์ 
รหัสสาขา สาขาวิชา แผนการรับ 

02600400101 สาขาวิชาเคมี                15 
02600400201 สาขาวิชาฟิสิกส์               15 
02600400301 สาขาวิชาชีววิทยา  20 

 รวม 50 
   

คณะครุศาสตร์ (ปริญญาตรี  5  ปี) 
รหัสสาขา สาขาวิชา แผนการรับ 

02600200101 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย            55 
02600200201 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์             55 
02600200301 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ              55 
02600200401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                 55 
02600200501 สาขาวิชาสังคมศึกษา                 55 
02600200601 สาขาวิชาภาษาไทย               55 
02600200701 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา          55 

 รวม 440 
/คณะวิศว... 



 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา สาขาวิชา แผนการรับ 

02600500101 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                  40 
02600500201 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                  40 
02600500301 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                  40 
02600500401 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์                  40 
02600500501 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    40 

 รวม 200 
   

วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
รหัสสาขา สาขาวิชา แผนการรับ 

02600800101 การจัดการการบิน (บธ.บ) 25 
 รวม 25 
   

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
รหัสสาขา สาขาวิชา แผนการรับ 

02600700101 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.) 50 
 รวม 50 
   

วิทยาลัยธาตุพนม 
รหัสสาขา สาขาวิชา แผนการรับ 

02600900101 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.) 50 
02600900201 วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 20 

 รวม 70 
   

คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
รหัสสาขา สาขาวิชา แผนการรับ 

02600100101 เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์ 30 
02600100201 เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 30 
02600100301 เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาประมง 30 
02600100401 เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 30 

 รวม 120 
 
 

/4.คุณสมบัติเฉพาะ... 
 



4.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  ทุกแผนการเรียน  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.) 
3 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
4 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศศ.บ.) 
5 นิติศาสตร์ (น.บ.) 
6 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 การบัญชี (บธ.บ.) 
ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.3)  
ทุกแผนการเรียน  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

2 การจัดการกีฬา (บธ.บ) 
3 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.) 
4 การจัดการ (บธ.บ.) 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 
6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 

                                                                                                                                                                                                
 
 

 /คณะวิทยาศาสตร์... 
 

 
 



 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 เคมี (วท.บ.) 
ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  แผนการเรียน วิทย์ - คณิต  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 

2 ฟิสิกส์ (วท.บ.) 
3 ชีววิทยา (วท.บ.) 

 
คณะครุศาสตร ์
ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 

ก าลงัศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 

2 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 
3 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
4 คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 
5 สังคมศึกษา (ค.บ.) 
6 ภาษาไทย (ค.บ.) 
7 คณิตศาสตรศึกษา (ค.บ.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
/คณะวิศวกรรม... 

 



 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) 

ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)   
ทุกแผนการเรียน  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 

2 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 
3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 
4 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (วศ.บ.) 
5 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 

 
วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 การจัดการการบิน (บธ.บ) 

 
ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)   
ทุกแผนการเรียน  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

 

 

      วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.) 

 
ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)   
ทุกแผนการเรียน  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

 
 

/วิทยาลัย... 
 



 

วิทยาลัยธาตุพนม 
ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.) 

1. ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
4. เกณฑ์การสัมภาษณ์ ถ้าได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงทักษะด้านวิชาการ ด้านสังคม 
ความสามารถพิเศษ และจิตสาธารณะจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2 วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 

1. ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. เกณฑ์การสัมภาษณ์ ถ้าได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงทักษะด้านวิชาการ ด้านสังคม 
ความสามารถพิเศษ และจิตสาธารณะจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะเกษตร... 



 

 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 
เทคโนโลยีการเกษตร 
แขนงวิชาพืชศาสตร์  (วท.บ.) 

1. ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. แฟ้มสะสมผลงาน  ถ้าได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงทักษะด้านวิชาการ ด้านสังคม  
ความสามารถพิเศษ และจิตสาธารณะจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2 
เทคโนโลยีการเกษตร        
แขนงวิชาสัตวศาสตร์  (วท.บ.) 

3 
เทคโนโลยีการเกษตร 
แขนงวิชาประมง  (วท.บ.) 

4 
เทคโนโลยีการเกษตร 
แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร  (วท.บ.) 

 
 

/หมายเหตุ...



 
 
 
หมายเหตุ :  1.  หากมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาคัดเลือกแล้วพบว่าผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ 
      ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่พิจารณาคัดเลือกเข้า 
      ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม 
           2.  มหาวิทยาลัยนครพนมขอสงวนสิทธิ์  ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนที่ได ้
               ประกาศไว้หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีคณะ/วิทยาลัยได้ก าหนดไว้   
               และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด  
  
5.  วิธีการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (Online) 

 5.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  
       http://entry.npu.ac.th/  

 5.2  ผู้สมัครสมารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ 3 อันดับ 
    -  อันดับที่  1  ค่าสมัคร 300  บาท 
    -  อันดับที่  2  มีค่าสมัครเพ่ิม 100  บาท 
    -  อันดับที่  3  มีค่าสมัครเพ่ิม 100  บาท 
 5.3  พิมพ์ใบช าระค่าสมัครและช าระผ่านทางธนาคารกรุงไทย ตามเวลาเปิดท าการของธนาคาร   
 5.4  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร และข้อมูลการช าระเงินผ่านทางระบบ  
       รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th    
 5.5  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินค่าสมัครตามก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ 
       เท่านั้น 

  
6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่  20  ธันวาคม  2561   ผ่านทางเว็บไซต์  
http://www.npu.ac.th/ และ http://entry.npu.ac.th/   
 
7.  การสอบสัมภาษณ์   
 มหาวิทยาลัยนครพนมก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  ในระหว่างวันที่  5 – 6  มกราคม  2562  โดยจะ
ก าหนดเวลาและสถานที่  ในท้ายประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยให้นักศึกษาน าหลักฐานมายื่นในวัน
สอบสัมภาษณ์ ดังนี้      
  
  7.1  ใบสมัครเข้าศึกษา  โดยพิมพ์ได้จากระบบรับสมัครนักศึกษา  พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักเรียน 
        รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า   
 7.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
 7.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ 
 7.4  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
 7.5  ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าสมัคร จ านวน  1  ฉบับ 
 7.6  เอกสารแสดงการรับรองคุณวุฒิการศึกษา  
 7.7  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
  

/หมายเหตุ... 
 

http://entry.npu.ac.th/tcas
http://entry.npu.ac.th/
http://entry.npu.ac.th/


 
  
หมายเหตุ  :  1.  เอกสารทุกฉบับ  จะต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
                       2.  เมื่อช าระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์จะขอรับ 
   คืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
        3.  กรณีท่ีผู้สมัครน าเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง    
         ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้า 
        ศึกษา  

         4.  ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น 
 
8.  การยืนยันสิทธิ์  Clearing  House  
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing  House  ในระหว่างวันที่  30 – 31  มกราคม
2562  โดยมหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
มห าวิ ท ย าลั ย น ครพ น ม   ผ่ าน ท าง เว็ บ ไซ ต์  http://www.npu.ac.th/ แ ล ะ   http://entry.npu.ac.th/ 
ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2562   

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่     22     ตุลาคม   พ.ศ.  2561 
 
 
 
                                       

                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก) 
                                      รักษาราชการแทน   
                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 

http://entry.npu.ac.th/

