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ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี
รอบที่ 2 โควตา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
-------------------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ มี ค วามประสงค์ เ ปิ ด รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษา
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร ๔ ปี และหลั ก สู ต ร ๕ ปี ระบบการรั บ ด้ ว ย Portfolio รอบที่ 2 โควตา ประจ า
ปีการศึกษา ๒๕๖2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษา
อาศัยอานาจตามคาสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1100/2561 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง มอบหมายและมอบอานาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี ระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 2
โควตา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
๑. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
๒. สาขาวิชาพืชศาสตร์
๓. สาขาวิชาประมง
๔. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

๕. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
๖. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
7. สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ www.ksu.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จานวนรับ
นักศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือปวช. เกษตรกรรม
หรือเทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือปวช. เกษตรกรรม
หรือเทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือปวช. เกษตรกรรม
หรือเทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ แผนการเรียน วิทย์-คณิต
หรือเทียบเท่า
ปวช.สาขาวิชาอาหารและโภคชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือเทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
หรือปวช.เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ แผนการเรียน วิทย์-คณิต
หรือเทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช. เกษตรกรรม
หรือเทียบเท่า
สมัครเรียนออนไลน์ www.admission.ksu.ac.th
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2. คณะบริหารศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
๑. สาขาวิชาการจัดการ
๒. สาขาวิชาการตลาด
๓. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จานวนรับ
นักศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.
ทุกสาขาวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.
ทุกสาขาวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.
ทุกสาขาวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.
ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 2.00
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ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.
ทุกสาขาวิชา
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คุณสมบัติของผู้สมัคร

จานวนรับ
นักศึกษา
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29
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
6. บัญชีบัณฑิต
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
๑. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ www.ksu.ac.th

- ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๖ หรื อ เที ย บเท่ า สาย
วิทยาศาสตร์
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ทางสาธารณสุ ข หรื อ ทางการพยาบาลหรื อ
ประกาศนียบัตรทางการแพทย์และสาธารณสุข
อื่นซึ่งเทียบเท่าอนุปริญญา
- หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาอื่ น หรื อ ปริ ญ ญาตรี ใ น
สาขาอื่น ที่คณะกรรมการหลั กสู ตรได้พิจ ารณา
แล้ ว มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส มควรที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาใน
หลักสูตรได้

53

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ - คณิต ศาสตร์ หรื อกลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้ ศิลป์-คานวณ หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาได้
พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

18

สมัครเรียนออนไลน์ www.admission.ksu.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า

17

4. คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
๑. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
๒. สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
- กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตารวจ
- กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
8. สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
9. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ www.ksu.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จานวนรับ
นักศึกษา

-ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา

9

-ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
-ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ
ปวช.ทุกสาขาวิชา
-ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ
ปวช.ทุกสาขาวิชา
-ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
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-ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
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- ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
- ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. หรือเทียบเท่าใน
สาขาที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการเทียบโอน
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- ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ศิลป์-คานวณ หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาได้
พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

35

- ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช. หรือ
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่
เกี่ยวข้อง

34

สมัครเรียนออนไลน์ www.admission.ksu.ac.th
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5. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
๓. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๔. สาขาวิชาภาษาไทย
๕. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๖. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จานวนรับ
นักศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช. หรือ
เทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช. หรือ
เทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช. หรือ
เทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช. หรือ
เทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช. หรือ
เทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช. หรือ
เทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต
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35
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๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1. สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จานวนรับ
นักศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช.
หรือเทียบเท่า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชั้น มัธ ยมศึ กษาชั้น ปีที่ ๖ แผนการเรี ยน วิท ย์ คณิต หรือเทียบเท่า
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๖ แผนการเรี ย นวิ ท ย์ คณิ ต หรื อ แผนการเรีย น ศิ ล ป์ - ค านวณ หรื อ
ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
5. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ www.ksu.ac.th
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7. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
(๑) เป็ น ผู้ ที่ กาลั งศึ กษาอยู่ ชั้ น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 หรื อ ปวช. หรือ เที ยบเท่า หรือ เป็ นผู้ ส าเร็จ การศึ กษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
(๔) มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะ
เดียวกันมาแสดง
(๕) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๖) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๗) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้
(๘) เป็นผู้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ หรือเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษาดีเด่นในด้านต่าง ๆ
เช่น ประเภทเรียนดี กิจกรรมและผู้บาเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเภทกีฬาเด่น ดนตรี เป็นต้น
(๙) เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร
8. หลักฐานประกอบการสมัคร
(๑) สาเนาใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรับรองว่ากาลังศึกษา ภาคการศึกษาที่ 5 ภาคเรียน จานวน ๑ ชุด
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
(๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(๕) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว (ห้ามใช้รูปถ่ายสแกน)
จานวน 1 รูป
เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสาเนาทุกรายการ ให้สาเนาโดยใช้กระดาษขนาด A4 และก่อนยื่นหรือส่งใบสมัคร
ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่นพร้อมตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กาหนด
9. กาหนดการรับสมัคร และช่องทางการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 โควตา ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2562 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2562 สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น (ชาระเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท)
เมื่อชาระเงินค่าสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้ โดยมีช่องทางการสมัครเรียน ดังนี้
(ก) สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑5.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
(๑) สมัครที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๔ ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๓๐ เบอร์โทรศัพท์
๐๔๓-๖๐๒๐๕๓ และสามารถช าระค่ า สมั ค รที่ ง านคลั ง อาคารบรรณราชนคริ น ทร์ ชั้ น 2 (ช าระค่ า สมั ค ร
จานวน 200 บาท)
(๒) สมัครที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) เลขที่ ๖๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
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เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๕๘๔๓๖๕ และสามารถชาระค่าสมัครที่ งานคลัง อาคาร 1 ชั้น 1 (ชาระค่าสมัคร จานวน
200 บาท)
(ข) สมัครผ่านระบบออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้
(๑) ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัคร
(๒) ผู้ ส มัครกรอกข้อมูล การสมัครผ่ านระบบรับสมัครออนไลน์ทาง www.admission.ksu.ac.th
ตามวันที่กาหนด และดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ (บันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบ
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง) ก่อนบันทึกและยืนยันข้อมูล
(๓) พิมพ์ (print) ใบชาระเงินค่าสมัคร ชาระที่ธนาคารกรุงไทย ประมาณ 3 วันตรวจสอบสถานะการ
จ่ายชาระเงินทางเว็บไซต์ทสี่ มัคร แล้วเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการสัมภาษณ์ (ชาระค่าสมัคร จานวน 200 บาท)
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม
2562 โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
(๑) ณ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (พื้นที่นามน)
(๒) ณ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ (พื้นที่ในเมือง)
(๓) ผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th และ www.ksu.ac.th
11. การสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทาการสอบสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 เมษายน 2562
นักศึกษาทุกคณะ ยกเว้น คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
สอบสัมภาษณ์
เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
สอบวัดความรู้ทั่วไป
สอบความถนัดทางวิชาชีพครู
สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ สถานที่สอบและเวลาสอบจะแจ้งให้ทราบ วันที่ 29 มีนาคม 2562
12. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยสามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนี้
(๑) ณ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (พื้นที่นามน)
(๒) ณ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ (พื้นที่ในเมือง)
(๓) ผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th และ www.ksu.ac.th
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13. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 24-25 เมษายน 2562 ที่
เว็บไซต์ www.mytcas.com (ทปอ.) (หากนักศึกษาไม่ดาเนินการในวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
14. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสถานที่รายงานตัว
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกสาขาวิชาใน วันที่ 27 เมษายน 2562 โดยสามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนี้
(๑) ณ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (พื้นที่นามน)
(๒) ณ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ (พื้นที่ในเมือง)
(๓) ผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th และ www.ksu.ac.th
15. กาหนดการรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องมารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ - ๑5.3๐ น. โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
(๑) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
200 บาท
(๒) ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
350 บาท
(๓) ค่าตรวจโรค และเอ็กซเรย์
200 บาท
(๔) ค่าทาบัตรนักศึกษา
200 บาท
(๕) ค่าคู่มือนักศึกษา
150 บาท
(๖) ค่าประกันของเสียหาย
1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100 (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) บาท
19. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กรณีนักศึกษาขอสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา
และนั กศึก ษาที่เข้า รายงานตั ว เป็ น นั ก ศึกษาใหม่ แล้ ว ตรวจสอบภายหลั งพบว่า วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่
๑/๒๕๖2 นักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะถือว่าการเข้าศึกษาครั้งนี้ถือเป็นโมฆะและจะถอนสิทธิ์
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีจานวนนักศึกษาสมัครเกินจานวนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและดาเนินการตามวิธีการและขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สขุ ชัย เจริญไวยเจตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
ธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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กาหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (TCAS)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตา
ลาดับ
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
1 4 กุมภาพันธ์ –
นักเรียนดาเนินการสมัคร ผ่านทาง website www.admission.ksu.ac.th โดย
23 มีนาคม 2562
ชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
2 29 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website
www.admission.ksu.ac.th และ www.ksu.ac.th
3 10 เมษายน 2562
นักศึกษาทุกคณะ ยกเว้น คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
สอบสัมภาษณ์
เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
สอบวัดความรู้ทั่วไป
สอบความถนัดทางวิชาชีพครู
สอบสัมภาษณ์
4 18 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
5 24-25 เมษายน 2562 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing House ทาง
website www.mytcas.com
6 27 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง website
www.admission.ksu.ac.th และ www.ksu.ac.th
7 3 พฤษภาคม 2562
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กาหนดการนื้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

www.admission.ksu.ac.th
เว็บไซต์สมัครเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ www.ksu.ac.th

www.ksu.ac.th
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

www.mytcas.com
เว็บไซต์ ทปอ.
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