ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจาปีการศึกษา 2562
-----------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกษตรกรรม บริหารธุรกิจ และประมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีความประพฤติดี
1.2 มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
1.3 เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้
โดยมีบัตรประจาตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยนครพนมเห็นสมควรกาหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตาม
ระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร

2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
2.1 ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) เป็ น บุ ค คลที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ห รื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3) หรือเทียบเท่า
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นบุคคลที่กาลังศึกษาอยู่หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) หรือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องสาเร็จการศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2562

3. กาหนดการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
3.1 ขอรับระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายงานทะเบียนประจาคณะ/วิทยาลัย
3.2 ผู้สมัครสามารถรายงานตัวพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันที่ทาการสมัคร ณ ฝ่ายงาน
ทะเบียนประจาคณะ/วิทยาลัยที่เลือกสมัครเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (หากผู้สมัครไม่สามารถชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามที่กาหนด จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ที่รับสมัครด้วย)

/4. สถานที่ติด...
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4. สถานที่ติดต่อสอบถาม
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักงานอธิการบดี โทร. 042 – 532477-8 ต่อ 1124
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร. 042 – 503777
คณะเกษตรและเทคโนโลยี โทร. 042 – 532545
วิทยาลัยธาตุพนม โทร. 042 – 540442
วิทยาลัยนาหว้า โทร. 086 – 0617227
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม โทร. 042 – 599649
วิทยาลัยการบินนานาชาติ โทร. 042 – 531501

5. วิธีการสมัคร
5.1 ติดต่อขอรับใบสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการสมัครและคุณสมบัติด้วยตนเองให้ถูกต้อง โดยยื่น
เอกสารการสมัครได้ที่ฝ่ายงานทะเบียนประจาคณะ/วิทยาลัยที่เลือกเข้าศึกษา
5.3 ค่าสมัคร ระดับ ปวช. 50 บาท/ระดับ ปวส. 100 บาท (ชาระค่าสมัครที่ฝ่ายงานการเงินของคณะ/
วิทยาลัย)
5.4 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

6. เอกสารประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ตามแบบที่มหาวิทยาลัยนครพนม
กาหนด โดยกรอกข้อมูลครบถ้วน จานวน 1 ฉบับ
6.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
โดยติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อย จานวน 1 รูป
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
6.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
6.6 สาเนาใบเสร็จการชาระเงินค่าสมัคร จานวน 1 ฉบับ
6.7 ใบรายงานผลการศึกษาหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : 1. สาเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
2. เก็บสาเนาใบเสร็จการชาระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร
3. เมื่อชาระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยนครพนมขอสงวนสิทธิ์จะขอรับคืน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4. กรณีที่ผู้สมัครนาเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเท็จ
หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
5. ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น
/7. จานวนการ...
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7. จานวนการรับสมัครนักศึกษา (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
*สาขาวิ ช าช่ า งอากาศยาน หากผู้ ส มั ค รมี ผ ลคะแนนสอบ TOEIC : Test of English for International
Communication มากกว่า 200 คะแนน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ของรัฐบาล
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รายวิชาภาคบรรยาย
หน่วยกิตละ
50 บาท
รายวิชาภาคปฏิบัติ
หน่วยกิตละ 100 บาท
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในระดับ ปวช. / ปวส. นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา มีดังนี้
- ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปวช.
50
บาท
- ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปวส.
100
บาท
- ค่าบารุงห้องสมุด ปวช. / ปวส.
100
บาท
- ค่าบารุงสุขภาพ ปวช. / ปวส.
100
บาท
- ค่าบารุงกิจกรรม ปวช. / ปวส.
200
บาท
- ค่าคู่มือนักศึกษา ปวช. / ปวส.
100
บาท
- ค่าทาบัตรนักศึกษา ปวช. / ปวส.
100
บาท
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ปวช. / ปวส.
140
บาท
- ค่าศูนย์การเรียนรู้ ปวส.
250
บาท
หมายเหตุ : ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค่ า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย น สาขาวิ ช าช่ า งอากาศยาน
ให้ยึดตามประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

เอกสารแนบท้ายประกาศ
จำนวนกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยนครพนม ประจำปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ลำดั บ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเภทวิชำ

สำขำวิชำ

คณะเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม คณะเกษตรและเทคโนโลยี วิทยำลัยธำตุ พนม วิทยำลัยนำหว้ำ วิทยำลัยเทคโนโลยีอตุ สำหกรรมศรีสงครำม

ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ
อุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอกนิกส์
ช่างก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
การบัญชี
การตลาด
พาณิชยกรรม
การจัดการสานักงาน
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร์

80
80
40
80
40
40
40
40
40
40
40
40
-

100

60
40
30
40
40
-

40
30
25
20
25
-

60
60
60
60
60
-

รวมทัง้ หมด

600

100

210

140

300

1,350
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จำนวนกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลั ยนครพนม ประจำปีกำรศึกษำ 2562
หลั กสู ตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง (ปวส.)
ลำดั บ

ประเภทวิชำ

สำขำวิชำ

คณะเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม

1
เทคนิคเครื่องกล
2
เทคนิคการผลิต
3
เทคนิคโลหะ
4
ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
5
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6
ช่างก่อสร้าง
7
เทคนิคสถาปัตยกรรม
8
ช่างอากาศยาน
9
การบัญชี
10
การตลาด
บริหารธุรกิจ
11
การจัดการสานักงาน
12
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
13 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม
14
พืชศาสตร์
15
สัตวศาสตร์
เกษตรกรรม
16
อุตสาหกรรมเกษตร
17
ช่างกลเกษตร
18
ประมง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
19
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
20
สาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
21
สาขาเทคนิคการผลิต

รวม

1,257

คณะเกษตรและเทคโนโลยี วิทยำลัยธำตุ พนม

วิทยำลัยนำหว้ำ

วิทยำลัยเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
ศรีสงครำม

วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ

60
60
60
60
60
60
60
80
40
40
40
40
-

20
20
20
20
20
-

30
50
30
60
30
-

20
20
20
20
20
15
-

30
30
30
30
30
-

32
-

660

100

200

115

150

32

เอกสารแนบท้ายประกาศ

กาหนดการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ระดับอาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
วัน / เดือน / ปี
1 ธันวาคม 2561 – 15 พฤษภาคม 2562
20 พฤษภาคม 2562
21 - 31 พฤษภาคม 2562

กาหนดการ
สมัครด้วยตนเอง คณะ/วิทยาลัย
ประกาศรายชื่อมีสิทธ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม
รายงานตัว ณ คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด

กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

-7-

สามารถถ่ายเอกสารได้

ติดรูป
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนครพนม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2562
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร
ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว .....................................................................นามสกุล ....................................................................
2. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (13 หลัก) ----
3. กาลังศึกษาในระดับ............................................... จากโรงเรียน / วิทยาลัย .......................................................................
สาขาวิชา.....................................ตาบล/แขวง .......................... อาเภอ/เขต...........................จังหวัด ....................................
รหัสไปรษณีย์.........................คะแนนเฉลี่ยสะสม  GPAX 5 ภาคเรียน.....................  GPAX 6 ภาคเรียน..................
4. เกิดวันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ. ..................... อายุ .............. ปี ศาสนา ............... น้าหนัก................กก.
ส่วนสูง................ซม. โรคประจาตัว........................................................................................................................................
5. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .....................ซอย ................................. ถนน ............................... ตาบล/แขวง..............................
อาเภอ/เขต ............................... จังหวัด ..............................รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์...................................
6. บิดาชื่อ .......................................นามสกุล .........................................อายุ ................ปี อาชีพ ..........................................
โทรศัพท์ ....................................  ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม
7. มารดาชื่อ ................................... นามสกุล ........................................อายุ ................ปี อาชีพ ...........................................
โทรศัพท์ ....................................  ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม
ข้อมูลการสมัคร
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ค่าสมัคร 50 บาท  ระดับประกาศนีบตั รวิชาชีพชั้นสูง ค่าสมัคร 100 บาท
คณะ / วิทยาลัย.........................................................................................สาขาวิชา....................................................................
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย
 ใบรายงานผลการเรียน  สาเนาบัตรประชาชน  สาเนาทะเบียนบ้าน  ใบรับรอง ..............................
 รูปถ่าย  อื่น ๆ ระบุ ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หลักฐานที่ข้าพเจ้านามาสมัครนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากภายหลังมหาวิทยาลัย
นครพนม ตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ หรือข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติเข้าศึกษา ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนครพนม และไม่ขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชาระแก่มหาวิทยาลัยนครพนม
ลงชื่อ .......................................................
( ....................................................... )
ส่งใบสมัครเมื่อวันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. .....................
สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
หลักฐาน  ครบ  ไม่ครบ คือ....................................................... (ลงชื่อ) .............................. เจ้าหน้าทีร่ ับสมัคร
ชาระเงินตามใบเสร็จ เล่มที่ ........... เลขที่ .......... จานวนเงิน ............... บาท (ลงชื่อ) ................................เจ้าหน้าที่การเงิน
* หากมีข้อสงสัยสามารถโทรถามได้ที่ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 042-532447-8 ต่อ 1124

