
 
 

  
 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  
คณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561   

รอบที่  5  ระบบรับตรงอิสระ 
----------------------------------------     

 เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม คณะครุศาสตร์ จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5                       
ระบบรับตรงอิสระ  โดยพิจารณาจากเกณฑ์การรับสมัคร และทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ  
Clearing  House  รอบที่  1 - 4  จากระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  
2561 (TCAS) รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร      
  1.1  มีความประพฤติเรียบร้อย 
  1.2  มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  1.3  เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย 

1.4  จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าความผิดร้ายแรงจนต้องพ้นสภาพนักศึกษามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า  1  ปีนับถึงวันสมัครเข้าศึกษา 
1.5  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดขึ้น เพ่ือความเหมาะสมตามระบบ 
และวิธีการเรียนของหลักสูตร     

 

     
 
 
 



2.  คุณสมบัติเฉพาะคณะ/สาขา 
 

คณะครุศาสตร์ 
ล าดับที่ รหัสคณะ/สาขา ชื่อคณะ/สาขา จ านวนการรับ เกณฑ์การรับ 

1 2600150405 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 30 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 2.75  GPAX 6  

ใช้คะแนน PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
ใช้คะแนน  PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
ใช้คะแนน  PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู 

2 2600150505 สาขาวิชาสังคมศึกษา 2 
3 2600150605 สาขาวิชาภาษาไทย 10 

4 2600150705 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 4 

 
 
 



3.  ก าหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร ์
    ประจ าปีการศึกษา 2561  รอบที่  5  ระบบรับตรงอิสระ 

 
 

วัน / เดือน / ปี 
 

 

ก าหนดการ 
 

2 – 11  กรกฎาคม  2561 รับสมัครนักศึกษา 

11  กรกฎาคม  2561 วันสุดทายของการสมัครและการช าระเงินคาสมัคร 

16  กรกฎาคม  2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

23 - 24  กรกฎาคม  2560 สอบสัมภาษณ์ 

26  กรกฎาคม  2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 

6  สิงหาคม  2561 เปิดภาคการศึกษา  2561 

 

 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

1. หากมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาคัดเลือกแล้วพบว่า  ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ตาม        
ที่มหาวิทยาลัยนครพนมก าหนดไว้  จะถือว่าเป็นโมฆะและไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนครพนม   

      2. มหาวิทยาลัยนครพนมขอสงวนสิทธิ์  ที่จะเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ได้ประกาศฯไว้ 
               หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีคณะ/วิทยาลัยได้ก าหนดไว้  และผลการ 
      ตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด  
      3.  เมื่อช าระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน 

     ค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 



4.  วิธีการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์   (Online) 
 4.1   ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร  และกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน ที่เว็บไซต์  
http://entry.npu.ac.th/entry 
 4.2   ค่าสมัคร  300  บาทโดยช าระค่าสมัครผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย   

 
5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่  16  กรกฎาคม  2561   ผ่านทางเว็บไซต์  
http://www.npu.ac.th/ และ  http://entry.npu.ac.th    
 
6.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี  วันที่  24  เมษายน  2561  เอกสารแนบท้าย  1 
 

 
 
 
 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    2    กรกฎาคม   2561 
รองศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ สิระธนกุล) 
 
 
   

                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี) 
                        รองอธิการบดี   รักษาราชการแทน 
                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย  1 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1.  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และมีค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 4,500 บาท 
2.  สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   
3.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4.  สาขาวิชาภาษาจีน 
5.  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.) เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 

 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)   เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1.  สาขาวิชาการจัดการ  
2.  สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)   เหมาจ่าย 22,500  บาท/ภาคการศึกษา 

1.  สาขาวิชาการจัดการการบิน 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)   เหมาจ่าย 8,000   บาท/ภาคการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.)  เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชานิติศาสตร์   

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.)  เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  เหมาจ่าย 8,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชาเคมี 
2. สาขาวิชาชีววิทยา   
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร     
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์ 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาประมง 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.) เหมาจ่าย 9,500   บาท/ภาคการศึกษา 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา  
6. สาขาวิชาภาษาไทย 
7. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา   
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  เหมาจ่าย 8,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม     
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 



หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (พย.บ.)   เหมาจ่าย 17,500   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และมีค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  8,000  บาท/ป ี

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ)   เหมาจ่าย 25,000*  บาท/ภาคการศึกษา 

1. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
* โดยบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ  สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา              

ที่เรียนในระดับปริญญาตรี จ านวน 70 % ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร มูลค่าทุนการศึกษาละ 140,000 บาท          
ตลอดหลักสูตรระยะเวลา 4  ปี หรือ 8 ภาคการศึกษา เฉลี่ย 17,500 บาท/ภาคการศึกษา  

เหลือที่ต้องช าระ  7,500  บาท/ภาคการศึกษา  ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม                             
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา  มีดังนี้ 

1.  ค่าประกันของเสียหาย       1,000   บาท 
2.  ค่าบัตรนักศึกษาในรูปแบบบัตร ATM           100   บาท 
3.  ค่าประกันอุบัติเหตุ              140   บาท 
4.  ค่าคู่มือนักศึกษา         100   บาท 

ข้อมูล  :   ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี           
   วันที่  24  เมษายน  2561 

 

 


