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ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2564 ประเภทการรับปริญญาตรี (เทียบโอน) และ 2 ปีต่อเนื่อง (รอบท่ี 3) 

----------------------------------------     

  
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ผู้ท่ี

ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ประเภทการรับปริญญาตรี (เทียบโอน) และ 2 ปี
ต่อเนื่อง (รอบท่ี 3) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 

 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร      
  1.1  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  1.2  เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  1.3  หลักสูตรปริญญาตรีใช้วิธีการเทียบโอนผลการศึกษา ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น 

  1.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาท่ีจะเข้าศึกษา โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยนครพนม   

  1.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์การรับของ คณะ/วิทยาลัย ก าหนดตามความเหมาะสมตามระบบ 
และวิธีการเรียนของหลักสูตร     
  1.6 ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หรือ เทียบเท่า  
 

หมายเหตุ  :  ท้ังนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ           
                    ช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  1/2564  
 
 
 
 
 
 
 
 

/2. ก าหนดการ... 
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2.  ก าหนดการรับสมัครระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง 
(รอบที่ 3) 
 

ก าหนดการ วัน/เดือน/ป ี

รับสมัครนักศึกษา 7 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564  

กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 
http://admission.npu.ac.th/ 

7 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564 

1.วันสุดทายของการสมัครและการช าระเงินคาสมัคร 
*พิมพ์ใบสมัครและแสกนเพ่ือช าระเงินผ่าน QR-Code หรือเลือกช าระ
เงินค่าสมัครได้ที่ ฝ่ายการเงิน  คณะ/วิทยาลัย ในวันเวลาราชการ  
เวลา 08.00 -  16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

5 กรกฎาคม 2564 

สอบสัมภาษณ์  6 กรกฎาคม 2564 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 

9 กรกฎาคม 2564 

รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 
ณ คณะ/วิทยาลัย  

12  กรกฎาคม 2564 

 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

/3. จ านวน... 
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3.  จ านวนที่เปิดรับสมัคร โดยแบ่งเป็นคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา  
 

 

ประเภทการรบัเทียบโอน 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา แผนการรับ (คน) 

1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ 80 

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 40 
ภาษาอังกฤษ 50 
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ 
การท่องเท่ียว 

30 

3 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) - 40 
รวม 240 

 
  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา แผนการรับ (คน) 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 

2 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
การจัดการ 25 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 

3 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) - 100 
รวม 183 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเภท... 
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ประเภทการรบัเทียบโอน 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา แผนการรับ (คน) 

1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

วิศวกรรมอุตสาหการ 20 
วิศวกรรมโยธา 20 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 10 
วิศวกรรมไฟฟ้า 20 
วิศวกรรมเครื่องกล 10 

รวม 110 
 

วิทยาลัยธาตุพนม 
ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา แผนการรับ (คน) 

1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมพลังงาน 20 
รวม 20 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา แผนการรับ (คน) 

1 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) - 20 
รวม 20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเภท... 
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ประเภทการรบัเทียบโอน 

 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา แผนการรับ (คน) 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การท่องเท่ียวและการโรงแรม 30 

รวม 30 
 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา แผนการรับ (คน) 

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

เทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาพืชศาสตร์ 

20 

เทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 

20 

เทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาการประมง 

20 

เทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

20 

รวม 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/ประเภท... 
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ประเภทการรบั 2 ปตี่อเนื่อง 

 

วิทยาลัยธาตุพนม 
ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา แผนการรับ (คน) 

1 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 

ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  
แขนงวิชาไฟฟ้าควบคุม 

20 

ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  
แขนงวิชาเครื่องกลการผลิต 

20 

รวม 40 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา แผนการรับ (คน) 

1 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและ 
ระบบอัตโนมัติ 

30 

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 

30 

เทคโนโลยีอุตสาหการ  
แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 

20 

เทคโนโลยีอุตสาหการ  
แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 

20 

เทคโนโลยีเครื่องกล  
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

20 

เทคโนโลยีเครื่องกล  
แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 

20 

หุ่นยนต์อัจฉริยะ 30 
รวม 170 

 

 
 
 
 
 
 

/ประเภท... 
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4.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ประเภทการรับเทียบโอน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คุณสมบัติ... 

ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 รัฐประศาสนศาสตร์  (รป.บ.)                
ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีคะแนนเฉล่ียสะสม GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.00  
ทุกสาขาวิชา 

2 พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม  (ศศ.บ.)                
ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีคะแนนเฉล่ียสะสม GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.00  
ทุกสาขาวิชา 

3 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)        
ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีคะแนนเฉล่ียสะสม GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.00  
ทุกสาขาวิชา 

4 
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเท่ียว (ศศ.บ.)                 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีคะแนนเฉล่ียสะสม GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.00  
ในสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด และกลุ่มวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  

5 นิติศาสตร์ (น.บ.)               ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
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คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ประเภทการรับเทียบโอน (ต่อ) 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 

ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาดังนี้ 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 

2 การจัดการ (บธ.บ.) 
ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา 
มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 
ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาดังนี้ 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 

4 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ทางด้านบริหารธุรกิจ  
มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPAX รวม 4 ภาค ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คุณสมบัติ… 
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คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ประเภทการรับเทียบโอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 
1 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) 

ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา  
มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 

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

 
  วิทยาลัยธาตุพนม 

ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 
ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา 
มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

ล าดับ หลักสูตร เกณฑ์การรับ 

1 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   หรือ 
มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 

/คุณสมบัติ… 
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คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ประเภทการรับเทียบโอน 
วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 

ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 การท่องเท่ียวและการโรงแรม (ศศ.บ.) 

ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชาดังนี้ 
-  สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
-  สาขาวิชาการโรงแรม 
-  สาขาวิชาการท่องเท่ียวและโรงแรม 
-  สาขาวิชาคหกรรม  
มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

 
 
 

/คุณสมบัติ… 
 
 

ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 
เทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาพืชศาสตร์ (วท.บ.) 

ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา  
มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 2.00 

2 
เทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.) 

3 
เทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาประมง (วท.บ.) 

4 
เทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.) 
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คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ประเภทการรับ 2 ปีต่อเนื่อง 
วิทยาลัยธาตุพนม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คุณสมบัติ… 

ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 
ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  
แขนงวิชาไฟฟ้าควบคุม (อส.บ.) 

ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ามีผลการเรียน
เฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
โดยต้องศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   -  สาขาวิชาไฟฟ้า      -  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

2 
ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  
แขนงวิชาเครื่องกลการผลิต (อส.บ.) 

ก าลังศึกษาอยูห่รือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ามีผลการเรียน
เฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
โดยต้องศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม         
- สาขาวิชาช่างเครื่องกล  
-  สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต           - สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
-  สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม      - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
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คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ประเภทการรับ 2 ปีต่อเนื่อง 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

1 
 

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและ 
ระบบอัติโนมัติ(อส.บ.) 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
ด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562   

2 
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ(อส.บ.) 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
ด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า 
2. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562   

3 
เทคโนโลยีอุตสาหการ  
แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม(อส.บ.) 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าง
กลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างท่อและ
ประสาน สาขาวิชาออกแบบการผลิตสาขาวิชาเครื่องกลเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและ
สาขาวิชาแม่พิมพ์หรือเทียบเท่า 

4 
เทคโนโลยีอุตสาหการ  
แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
(อส.บ.) 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าง
กลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างท่อและ
ประสาน สาขาวิชาออกแบบการผลิตสาขาวิชาเครื่องกลเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและ
สาขาวิชาแม่พิมพ์หรือเทียบเท่า 

5 
เทคโนโลยีเครื่องกล  
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล(อส.บ.) 

1. ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า โดยต้องศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
-  สาขาวิชาช่างยนต์                            -  สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก  

 

 
 

/คุณสมบัติ… 
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คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ประเภทการรับ 2 ปีต่อเนื่อง 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

ล าดับ สาขาวิชา เกณฑ์การรับ 

6 
เทคโนโลยีเครื่องกล  
แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
(อส.บ.) 

1. ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า โดยต้องศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
-  สาขาวิชาช่างยนต์                             -  สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก  

7 หุ่นยนต์อัจฉริยะ(อส.บ.) 

1. ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
โดยต้องศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
-  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                            - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                  - สาขาวิชางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
-  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์                      - สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 
-  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร                    - สาขาวิชาการบ ารุงรักษาเครื่องมือวัด 
-  สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน            - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 
-  สาขาวิชาหุ่นยนต์                                    - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
- สาขาวิชาการบ ารุงรักษาเครื่องส่ือสารการบิน   - สาขาวิชาโทรคมนาคม                          

 
 

 
 
 
 
 

/5.วิธีการสมัคร… 
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5.  วิธีการสมัคร 
 5.1 สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 
 

 5.1.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัคร ให้ครบถ้วนผ่านระบบรับสมัคร         
ออนไลน์  http://admission.npu.ac.th  ระหว่างวันท่ี 7 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564    
 5.1.2  ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครและเลือกสาขาวิชา,คณะ/วิทยาลัยท่ีต้องการได้ 1 อันดับ
เท่านั้นโดยมีค่าสมัคร 300 บาท 
 5.1.3  พิมพ์ใบสมัครโดยแสกนเพื่อช าระเงินผ่าน QR-Code 
              5.1.4  การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้ท าการช าระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น 

           5.2  สมัครด้วยตนเอง 

              5.2.1  ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครโดยสามารถรับได้ท่ีคณะ/วิทยาลัยท่ีเลือกเข้าศึกษา ระหว่างวันท่ี  
7 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564                  
 5.2.2  ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครและเลือกสาขาวิชา,คณะ/วิทยาลัยท่ีต้องการได้ 1 อันดับ
เท่านั้นโดยมีค่าสมัคร 300 บาท  
              5.2.3  ช าระเงินค่าสมัครได้ท่ี ฝ่ายการเงิน คณะ/วิทยาลัย ในวันเวลาราชการระหว่างเวลา 08.00 -  
16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)   
              5.2.4  ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครได้ท่ีฝ่ายงานทะเบียนประจ าคณะ/วิทยาลัยท่ีเลือกเข้าศึกษา               
 5.2.5 การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้ท าการช าระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น 
    

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 5 กรกฎาคม  2564    
 

7.  การสอบสัมภาษณ์   
  

 มหาวิทยาลัยนครพนมก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  ในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 โดยจะก าหนดเวลาและ
สถานท่ี  ในท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานเพื่อน ามายื่นในวันสอบ
สัมภาษณ์ ดังนี้      
  7.1  ใบสมัครเข้าศึกษา  โดยพิมพ์ได้จากระบบรับสมัครออนไลน์   จ านวน 1 ฉบับ 
        พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักเรียน รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า   
 7.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน 1 ฉบับ 
 7.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ 
                   7.4  ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)     จ านวน 1 ฉบับ 
 7.5  ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าสมัคร     จ านวน 1 ฉบับ 
 7.6  เอกสารแสดงการรับรองคุณวุฒิการศึกษา     จ านวน 1 ฉบับ 
 

 
 
 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ  :  1.  เอกสารทุกฉบับ  จะต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
             2.  เมื่อช าระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์จะขอรับ 
คืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
                3.  กรณีท่ีผู้สมัครน าเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเป็นเท็จ   
หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา  

            4.  ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น 
 

8. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
 

 ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี  9 กรกฎาคม  2564   ผ่านทางเว็บไซต์  
http://admission.npu.ac.th 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   7   มิถุนายน   พ.ศ. 2564 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ค า ร (รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศรีสุข) 

                                  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 

 


