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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 

**************************** 
ข้อ 1 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี  

เทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบ รับตรง (Direct Admission)  

(1) คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร มีดังนี ้

1) เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 หรือ ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท่ำ หรือเป็นผู้ส ำ เร็จ 

กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่ำ ตำมที่สำขำวิชำระบุ 

2) มีควำมประพฤติเรียบร้อย 

3) มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 

4) มีภูมิล ำ เนำเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือมี หลักฐำนของทำงรำชกำร  

ในลักษณะเดียวกันมำแสดง 

5) มีควำมเคำรพ เลื่อมใส ศรัทธำต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

6) มีเจตคติท่ีดีต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

7) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่ไม่สำมำรถเข้ำศึกษำได้ 

8) เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีควำมตั้งใจจริงที่จะเข้ำศึกษำในสำขำวิชำที่สมัคร 

9) ถ้ำมีจ ำนวนนักศึกษำสมัครเกินจ ำนวน มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือก 

(2) การรับสมัคร มีดังนี้ 

1) สมัครผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ทำง www.admission.ksu.ac.th และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ระบุ

ในเว็บไซต์  

2) ช ำระเงินค่ำสมัครตำมใบแจ้งช ำระในระบบรับสมัคร www.admission.ksu.ac.th 

(3) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ โดยสำมำรถดูรำยชื่อ สถำนที่สอบสัมภำษณ์ และวัน

เวลำสอบสัมภำษณ์ ที่เว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th 

(4) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำและนักศึกษำต้องมำรำยงำนตัวด้วยตนเองที่งำนทะเบียน

และประมวลผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน พ้ืนที่ในเมือง  หรือพ้ืนที่นำมน (ในวันเวลำรำชกำร )        

หรือรำยงำนตัวผ่ำน ระบบออนไลน์ทำง www.admission.ksu.ac.th 
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(5) จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ ระดับและสาขาวิชา 

รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
1101 ปวส.สัตวศำสตร ์ 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1102 ปวส.พืชศำสตร์  30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1103 ปวส.ประมง  30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1104 ปวส.เทคโนโลยีกำรอำหำร  30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) 
1301 วท.บ.พืชศำสตร์ 20 2.00 ปวส. ทุกสำขำวิชำ หรือเทียบเท่ำ 
1302 วท.บ.สัตวศำสตร ์ 15 2.00 ปวส. ทุกสำขำวิชำ หรือเทียบเท่ำ 
1303 วท.บ.ประมง  15 2.00 ปวส. ทุกสำขำวิชำ หรือเทียบเท่ำ 
คณะบริหารศาสตร์  
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
2101 ปวส.กำรจัดกำรทั่วไป 30 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
2103 ปวส.กำรบัญชี  60 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
2104 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  30 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) 

2301 
บธ.บ.บริหำรธุรกิจ (วิชำเอกกำร
จัดกำรทั่วไป) 

30 ไม่ก ำหนด 
ปวส. ด้ำนบริหำรธุรกิจ  
ทุกสำขำวิชำ 

2302 
บธ.บ.บริหำรธุรกิจ (วิชำเอกกำร
จัดกำรตลำด) 

30 ไม่ก ำหนด 
ปวส. ด้ำนบริหำรธุรกิจ  
ทุกสำขำวิชำ 

2303 บช.บ.บัญชีบัณฑิต   60 ไม่ก ำหนด ปวส. สำขำวิชำกำรบัญชี 
2305 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   30 ไม่ก ำหนด ปวส. ด้ำนคอมพิวเตอร์ ทุกสำขำ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
4101 ปวส.ช่ำงกลโรงงำน 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4102 ปวส.เทคนิคยำนยนต์ 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

4103 
ปวส.เทคโนโลยีโลจิสติกส์และ 
กำรขนส่ง 

30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
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รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

4104 
ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัติ 

30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

4105 ปวส.ไฟฟ้ำก ำลัง 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) 

4301 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  30 2.00 
ปวส. ช่ำงยนต์ เทคนิคเครื่องกล  
ช่ำงเทคนิคยำนยนต์สำขำช่ำง
อุตสำหกรรม หรือเทียบเท่ำ 

4302 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร 
และระบบอัตโนมัติ 

30 2.00 

ปวส. ช่ำงอุตสำหกรรม เทคนิค 
กำรผลิต เทคนิคอุตสำหกรรม        
เขียนแบบเครื่องกล ช่ำงกลโรงงำน 
หรือเทียบเท่ำ 

4303 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 30 2.00 
ปวส. สำขำเทคโนโลยีโลจสิติกส์และ
กำรขนส่ง สำขำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
สำขำช่ำงอุตสำหกรรม หรือเทียบเท่ำ  

4304 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 2.00 
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ หรือเทียบเท่ำ 

4305 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 20 2.00 
ปวส. เทคนิคยำนยนต์ เทคนิค
เครื่องกล เครื่องจักรกลเกษตร           
ช่ำงอุตสำหกรรม หรือ เทียบเท่ำ 

4306 อส.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร 30 2.00 

ปวส. ช่ำงอุตสำหกรรม เทคนิค 
กำรผลิต เทคนิคอุตสำหกรรม         
เขียนแบบเครื่องกล ช่ำงกลโรงงำน 
หรือเทียบเท่ำ 

คณะศิลปศาสตร์  
ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) 

5301 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยว  30 ไม่ก ำหนด 

 
ปวส.กำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม หรือ
สำขำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

ระดับ ปริญญาตรี  ภาคพิเศษ 

5501 
รป.บ.รัฐประศำสนศำสตร์  
(กลุ่มวิชำรัฐประศำสนศำสตร์) 

20 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

 

(6) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำกรณีนักศึกษำขอสละสิทธิ์กำรเป็นนักศึกษำ  

หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ วันแรกของกำรเปิดภำคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม 

หลักสูตรที่ใช้สมัครจะถือว่ำกำรเข้ำศึกษำครั้งนี้เป็นโมฆะและจะถอนสิทธิ์กำรเป็นนักศึกษำของ 

มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 

(7) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งำนทะเบียนและประมวลผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  

โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ https://admission.ksu.ac.th 
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ข้อ 2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบท่ี 1 Portfolio  

(1) คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร มีดังนี้ 

1) เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ หรือเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้น 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ ตำมที่สำขำวิชำระบุ 

2) มีควำมประพฤติเรียบร้อย 

3) มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 

4) มีภูมิล ำ เนำเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือมีหลักฐำนของทำงรำชกำร  

ในลักษณะเดียวกันมำแสดง 

5) มีควำมเคำรพ เลื่อมใส ศรัทธำต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

6) มีเจตคติท่ีดีต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

7) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่ไม่สำมำรถเข้ำศึกษำได้ 

8) เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีควำมตั้งใจจริงที่จะเข้ำศึกษำในสำขำวิชำที่สมัคร 

9) ถ้ำมีจ ำนวนนักศึกษำสมัครเกินจ ำนวน มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือก 

(2) การรับสมัคร มีดังนี้ 

1) สมัครผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ทำง www.admission.ksu.ac.th และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ระบุ

ในเว็บไซต์ 

2) ช ำระเงินค่ำสมัครตำมใบแจ้งช ำระในระบบรับสมัคร www.admission.ksu.ac.th 

 (3) หลักฐานการสมัคร มีดังนี ้

1) แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) จ ำนวนไม่ เกิน 10 หน้ำ กระดำษ A4 (ไม่รวมปก) ภำยในแฟ้ม 

ประกอบด้วย 

1. Resume (ประวัติส่วนตัว/ประวัติกำรศึกษำ) 

2. รำงวัลเกียรติบัตรที่ได้รับ (ผลงำนหรือรำงวัลที่ได้รับ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

3. ผลงำนที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่สมัคร หรือตำมที่สำขำวิชำก ำหนด (ถ้ำมี) 

2) ใบแสดงผลกำรเรียน 

(4) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ โดยสำมำรถดูรำยชื่อ สถำนที่สอบสัมภำษณ์ และ   

วันเวลำสอบสัมภำษณ์ ที่เว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th 

(5) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำและนักศึกษำต้องมำรำยงำนตัวด้วยตนเองท่ีงำนทะเบียน

และประมวลผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน พ้ืนที่ในเมือง หรือพ้ืนที่นำมน (ในวันเวลำรำชกำร )       

หรือรำยงำนตัวผ่ำน ระบบออนไลน์ทำง www.admission.ksu.ac.th 

 

http://www.admission.ksu.ac.th/
http://www.admission.ksu.ac.th/
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(6) จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ ระดับและสาขาวิชา 

รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ระดับ ปริญญาตรี  
1201 วท.บ.พืชศำสตร์   15 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1202 วท.บ.สัตวศำสตร ์  10 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1203 วท.บ.ประมง   10 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

1204 
วท.บ.เทคโนโลยีชวีภำพทำง
กำรเกษตร   

25 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

1205 วท.บ.เทคนิคกำรสัตวแพทย์   10 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

1206 
วท.บ.เทคโนโลยีกำรอำหำร 
(เทคโนโลยีอำหำรและกำรประกอบ
อำหำร)   

15 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

1207 
วท.บ.เทคโนโลยีกำรอำหำร 
(โภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร)  

15 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

คณะบริหารศาสตร์  
ระดับ ปริญญาตรี  

2201 
บช.บ.บริหำรธุรกิจ  
(วิชำเอกกำรจัดกำรทั่วไป) 

25 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

2202 
บช.บ.บริหำรธุรกิจ  
(วิชำเอกกำรจัดกำรตลำด) 

25 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

2203 บช.บ.บัญชีบัณฑิต   50 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

2204 
บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจ 
กำรค้ำสมัยใหม่  

15 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

2205 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   25 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  
ระดับ ปริญญาตรี  

3201 
วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

25 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
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รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

3202 
วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ดิจิทัล (กลุ่มวิทยำศำสตร์และ
นวัตกรรมข้อมูล) 

8 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3203 
วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) 

8 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3204 
วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ำยและไอโอที) 

8 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3205 
ส.บ.กำรจัดกำรสุขภำพท้องถิ่นและ
ชุมชน 

80 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3206 วท.บ.วิทยำกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ 25 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
3207 วท.บ.วิทยำศำสตร์นวัตกรรม 25 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3208 
วท.บ.วิทยำกำรข้อมูลและ
อุตสำหกรรมดิจิทัล 

25 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ระดับ ปริญญาตรี  
4201 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 25 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

4202 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำรและ
ระบบอัตโนมัติ  

25 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

4203 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์  25 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4204 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4205 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 25 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4206 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ 25 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
คณะศิลปศาสตร์  
ระดับ ปริญญาตรี 

5201 
รป.บ.รัฐประศำสนศำสตร์  
(กลุ่มวิชำรัฐประศำสนศำสตร์) 

15 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5202 

 

รป.บ.รัฐประศำสนศำสตร์  
(กลุ่มวิชำกำรปกครองท้องถิ่น) 
 

15 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
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รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

5203 
รป.บ.รัฐประศำสนศำสตร์ 
 (กลุ่มวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจ) 

15 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5204 น.บ.นิติศำสตร์บัณฑิต    25 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5205 ร.บ.รัฐศำสตร ์ 25 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5206 นศ.บ.นิเทศศำสตร์  25 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5207 ศศ.บ.ภำษำจีน 25 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5208 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยว  25 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5209 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษ  25 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5210 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น (กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำร
จัดกำรภำคเอกชน) 

4 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5211 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น (กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำร
จัดกำรภำครัฐ) 

4 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5212 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น (กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำร
ท่องเที่ยวชุมชน) 

4 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5213 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น (กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน) 

4 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5214 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น (กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำร
จัดบริกำรแหล่งเรียนรู้ชุมชน) 

4 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ระดับ ปริญญาตรี 

6201 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(วิชำเอกกำรศึกษำปฐมวัย)  

20 2.50 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

6203 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(วิชำเอกภำษำไทย) 

30 2.50 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 



9 
 

รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

6204 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(วิชำเอกคณิตศำสตร์) 

30 2.50 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

6205 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(วิชำเอกวิทยำศำสตร์ทั่วไป) 

30 2.50 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

6206 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(วิชำเอกคอมพิวเตอร์) 

30 2.50 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

6207 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(วิชำเอกภำษำอังกฤษ) 

30 2.50 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

6208 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(วิชำเอกกำรประถมศึกษำ) 

20 2.50 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

6209 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(วิชำเอกเกษตรศำสตร์) 

20 2.50 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

6210 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(วิชำเอกสังคมศึกษำ) 

20 2.50 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

 

(7) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำกรณีนักศึกษำขอสละสิทธิ์กำรเป็นนักศึกษำ  

หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ วันแรกของกำรเปิดภำคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม 

หลักสูตรที่ใช้สมัครจะถือว่ำกำรเข้ำศึกษำครั้งนี้เป็นโมฆะและจะถอนสิทธิ์กำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

กำฬสินธุ์ 

(8) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งำนทะเบียนและประมวลผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  

โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ https://admission.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://admission.ksu.ac.th/
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ข้อ 3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบท่ี 2 Quota  

(1) คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร มีดังนี้ 

1) เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ หรือเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้น 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ ตำมที่สำขำวิชำระบุ 

2) มีควำมประพฤติเรียบร้อย 

3) มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 

4) มีภูมิล ำเนำเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือมีหลักฐำนของทำงรำชกำร   

ในลักษณะเดียวกันมำแสดง 

5) มีควำมเคำรพ เลื่อมใส ศรัทธำต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

6) มีเจตคติท่ีดีต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

7) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่ไม่สำมำรถเข้ำศึกษำได้ 

8) เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีควำมตั้งใจจริงที่จะเข้ำศึกษำในสำขำวิชำที่สมัคร 

9) ถ้ำมีจ ำนวนนักศึกษำสมัครเกินจ ำนวน มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือก 

(2) การรับสมัคร มีดังนี้ 

1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์กำรคัดเลือก และคะแนนที่ใช้คัดเลือก ในแต่ละสำขำ 

2) สมัครผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ทำง www.admission.ksu.ac.th และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ระบุ

ในเว็บไซต์ 

3) ช ำระเงินค่ำสมัครตำมใบแจ้งช ำระในระบบรับสมัคร www.admission.ksu.ac.th 

(3) หลักฐานการสมัคร ใบแสดงผลกำรเรียน 

(4) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ สำมำรถดูรำยชื่อ สถำนที่สอบ

สัมภำษณ์ และวันเวลำสอบสัมภำษณ์ ที่เว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th 

(5) จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ ระดับและสาขาวิชา 

รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ระดับ ปริญญาตรี  
1201 วท.บ.พืชศำสตร์   3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1202 วท.บ.สัตวศำสตร ์  3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1203 วท.บ.ประมง   3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 



11 
 

รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

1204 
วท.บ.เทคโนโลยีชวีภำพทำง
กำรเกษตร   

3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

1205 วท.บ.เทคนิคกำรสัตวแพทย์   3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

1206 
วท.บ.เทคโนโลยีกำรอำหำร 
(เทคโนโลยีอำหำรและกำรประกอบ
อำหำร)   

3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

1207 
วท.บ.เทคโนโลยีกำรอำหำร 
(โภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร)  

3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

คณะบริหารศาสตร์  
ระดับ ปริญญาตรี  

2201 
บช.บ.บริหำรธุรกิจ 
(วิชำเอกกำรจัดกำรทั่วไป) 

3 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

2202 
บช.บ.บริหำรธุรกิจ 
(วิชำเอกกำรจัดกำรตลำด) 

3 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

2203 บช.บ.บัญชีบัณฑิต   5 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

2204 
บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจ 
กำรค้ำสมัยใหม่  

5 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

2205 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   3 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  
ระดับ ปริญญาตรี  

3201 
วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3202 
วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ดิจิทัล (กลุ่มวิทยำศำสตร์และ
นวัตกรรมข้อมูล) 

1 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3203 
วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) 

1 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3204 
วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ำยและไอโอที) 

1 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
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รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

3205 
ส.บ.กำรจัดกำรสุขภำพท้องถิ่นและ
ชุมชน 

5 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3206 วท.บ.วิทยำกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ 3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
3207 วท.บ.วิทยำศำสตร์นวัตกรรม 3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3208 
วท.บ.วิทยำกำรข้อมูลและ
อุตสำหกรรมดิจิทัล 

3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ระดับ ปริญญาตรี  
4201 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

4202 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำรและ
ระบบอัตโนมัติ  

3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

4203 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์  3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4204 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4205 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4206 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ 3 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
คณะศิลปศาสตร์  
ระดับ ปริญญาตรี 

5201 
รป.บ.รัฐประศำสนศำสตร์  
(กลุ่มวิชำรัฐประศำสนศำสตร์) 

3 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5202 
รป.บ.รัฐประศำสนศำสตร์  
(กลุ่มวิชำกำรปกครองท้องถิ่น) 

3 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5203 
รป.บ.รัฐประศำสนศำสตร์  
(กลุ่มวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจ) 

3 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5204 น.บ.นิติศำสตร์บัณฑิต    3 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5205 ร.บ.รัฐศำสตร ์ 3 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5206 นศ.บ.นิเทศศำสตร์  3 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5207 ศศ.บ.ภำษำจีน 3 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5208 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยว  3 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5209 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษ  3 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
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รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

5210 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น (กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำร
จัดกำรภำคเอกชน) 

1 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5211 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น (กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำร
จัดกำรภำครัฐ) 

1 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5212 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น (กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำร
ท่องเที่ยวชุมชน) 

1 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5213 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น (กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน) 

1 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5214 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น (กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำร
จัดบริกำรแหล่งเรียนรู้ชุมชน) 

1 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

 

รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

PAT 5 
ความถนัด

ทาง 
วิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  

ระดับ ปริญญาตรี 

6201 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกกำรศึกษำปฐมวัย)  

10 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6203 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกภำษำไทย) 

15 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6204 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกคณิตศำสตร์) 

15 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6205 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกวิทยำศำสตร์ทั่วไป) 

15 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 
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รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

PAT 5 
ความถนัด

ทาง 
วิชาชีพครู 

6206 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกคอมพิวเตอร์) 

15 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6207 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกภำษำอังกฤษ) 

15 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6208 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้
(วิชำเอกกำรประถมศึกษำ) 

5 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6209 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกเกษตรศำสตร์) 

5 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6210 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกสังคมศึกษำ) 

5 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

คุณสมบัติเฉพาะ : แผนกำรรับเข้ำรอบที่ 2 จะมีกำรปรับเพ่ิมขึ้นบำงสำขำ สำมำรถติดตำมข้อมูลได้ที่เว็บไซต์  
https://admission.ksu.ac.th 

 

(6) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำกรณีนักศึกษำขอสละสิทธิ์กำรเป็นนักศึกษำ  

หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ วันแรกของกำรเปิดภำคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม 

หลักสูตรที่ใช้สมัครจะถือว่ำกำรเข้ำศึกษำครั้งนี้เป็นโมฆะและจะถอนสิทธิ์กำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

กำฬสินธุ์ 

(7) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งำนทะเบียนและประมวลผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  

โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ https://admission.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://admission.ksu.ac.th/
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ข้อ 4 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบท่ี 3 Admission  

(1) คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร มีดังนี้ 

1) เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ หรือเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้น 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ ตำมที่สำขำวิชำระบุ 

2) มีควำมประพฤติเรียบร้อย 

3) มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 

4) มีภูมิล ำเนำเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือมีหลักฐำนของทำงรำชกำร  

ในลักษณะเดียวกันมำแสดง 

5) มีควำมเคำรพ เลื่อมใส ศรัทธำต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

6) มีเจตคติท่ีดีต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

7) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่ไม่สำมำรถเข้ำศึกษำได้ 

8) เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีควำมตั้งใจจริงที่จะเข้ำศึกษำในสำขำวิชำที่สมัคร 

9) ถ้ำมีจ ำนวนนักศึกษำสมัครเกินจ ำนวน มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือก 

(2) การรับสมัคร ดังนี้ 

1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์กำรคัดเลือกแต่ละสำขำก่อนกำรสมัคร 

2) สมัครออนไลน์ทำง https://www.mytcas.com และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ 

3) ช ำระเงินค่ำสมัครตำมใบแจ้งช ำระในระบบรับสมัคร https://www.mytcas.com 

(3) การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

1) ประกำศผลครั้งที่ 1 ทำงเว็บไซต์ https://www.mytcas.com 

2) ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 ทำงเว็บไซต์ https://www.mytcas.com 

3) ประกำศผลครั้งที่ 2 ทำงเว็บไซต์ https://www.mytcas.com 

4) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำและข้อมูลส ำหรับกำรรำยงำนตัว ทำงเว็บไซต์ 

www.admission.ksu.ac.th และ เว็บไซต์ www.ksu.ac.th  

5) รำยงำนตัวด้วยตนเองที่งำนทะเบียนและประมวลผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน              

พ้ื นที่ ใ น เ มื อ ง  ห รื อ พ้ื น ที่ น ำ มน  ( ใ น วั น เ ว ล ำ ร ำ ชกำ ร )  ห รื อ ร ำ ย ง ำน ตั ว ผ่ ำ น ร ะบบ ออน ไ ลน์ ท ำ ง 

www.admission.ksu.ac.th กำรรำยงำนตัวและเอกสำรที่ใช้ในกำรรำยงำนตัวตำมท่ีระบุในเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 

https://www.mytcas.com/
https://www.mytcas.com/
http://www.ksu.ac.th/
https://www.mytcas.com/
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(4) จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ ระดับและสาขาวิชา 

รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ระดับ ปริญญาตรี  
1201 วท.บ.พืชศำสตร์   2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1202 วท.บ.สัตวศำสตร ์  2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1203 วท.บ.ประมง   2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1204 วท.บ.เทคโนโลยีชวีภำพทำงกำรเกษตร   2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1205 วท.บ.เทคนิคกำรสัตวแพทย์   2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

1206 
วท.บ.เทคโนโลยีกำรอำหำร 
(เทคโนโลยีอำหำรและกำรประกอบ
อำหำร)   

2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

1207 
วท.บ.เทคโนโลยีกำรอำหำร 
(โภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร)  

2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

คณะบริหารศาสตร์  
ระดับ ปริญญาตรี  

2201 
บช.บ.บริหำรธุรกิจ  
(วิชำเอกกำรจัดกำรทั่วไป) 

2 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

2202 
บช.บ.บริหำรธุรกิจ  
(วิชำเอกกำรจัดกำรตลำด) 

2 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

2203 บช.บ.บัญชีบัณฑิต   5 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
2205 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  
ระดับ ปริญญาตรี  

3201 
วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3202 
วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล 
(กลุ่มวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม
ข้อมูล) 

1 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
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รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

3203 
วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล 
(กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) 

1 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3204 
วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล 
(กลุ่มเครือข่ำยและไอโอที) 

1 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3205 
ส.บ.กำรจัดกำรสุขภำพท้องถิ่นและ
ชุมชน 

5 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3206 วท.บ.วิทยำกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ 2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
3207 วท.บ.วิทยำศำสตร์นวัตกรรม 2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

3208 
วท.บ.วิทยำกำรข้อมูลและ
อุตสำหกรรมดิจิทัล 

2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ระดับ ปริญญาตรี  
4201 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

4202 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบ
อัตโนมัติ  

2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

4203 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์  2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4204 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4205 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4206 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ 2 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
คณะศิลปศาสตร์  
ระดับ ปริญญาตรี 

5201 
รป.บ.รัฐประศำสนศำสตร์  
(กลุ่มวิชำรัฐประศำสนศำสตร์) 

2 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5202 
รป.บ.รัฐประศำสนศำสตร์  
(กลุ่มวิชำกำรปกครองท้องถิ่น) 

2 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5203 
รป.บ.รัฐประศำสนศำสตร์  
(กลุ่มวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจ) 

2 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5204 น.บ.นิติศำสตร์บัณฑิต    2 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5205 ร.บ.รัฐศำสตร ์ 2 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
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รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

5206 นศ.บ.นิเทศศำสตร์  2 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5207 ศศ.บ.ภำษำจีน  ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5208 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยว  2 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5209 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษ  2 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5210 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำร
ภำคเอกชน) 

1 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5211 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรภำครัฐ) 

1 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5212 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรท่องเที่ยว
ชุมชน) 

1 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5213 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์
ชุมชน) 

1 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5214 
ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรจัดบริกำร
แหล่งเรียนรู้ชุมชน) 

1 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

 

รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

PAT 5 ความ
ถนัดทาง 
วิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  

ระดับ ปริญญาตรี 

6201 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกกำรศึกษำปฐมวัย)  

5 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6203 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกภำษำไทย) 

15 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6204 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกคณิตศำสตร์) 

15 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

Kamthorn
Typewriter
2
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รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

PAT 5 ความ
ถนัดทาง 
วิชาชีพครู 

6205 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกวิทยำศำสตร์ทั่วไป) 

15 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6206 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกคอมพิวเตอร์) 

15 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6207 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกภำษำอังกฤษ) 

15 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6208 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกกำรประถมศึกษำ) 

5 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6209 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกเกษตรศำสตร์) 

5 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

6210 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
(วิชำเอกสังคมศึกษำ) 

5 2.50 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ 
เทียบเท่ำ ม.6 

100% 

คุณสมบัติเฉพาะ : แผนกำรรับเข้ำรอบที่ 3 จะมีกำรปรับเพ่ิมขึ้นบำงสำขำ สำมำรถติดตำมข้อมูลได้ที่เว็บไซต์   
https://admission.ksu.ac.th 

 

(5) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ำขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำกรณีนักศึกษำขอสละสิทธิ์กำรเป็นนักศึกษำ  

หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ วันแรกของกำรเปิดภำคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม 

หลักสูตรที่ใช้สมัครจะถือว่ำกำรเข้ำศึกษำครั้งนี้เป็นโมฆะและจะถอนสิทธิ์กำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

กำฬสินธุ์ 

(6) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งำนทะเบียนและประมวลผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  

โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ https://admission.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

https://admission.ksu.ac.th/




ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (TCAS) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2) 
กิจกรรม รอบ 1 Portfolio รอบ 2 Quota 

รอบ 3 Admission 
รอบ 4 
Direct 

Admission 

 

ครั้งท่ี 1 
 

ครั้งท่ี 2 
 

ครั้งท่ี 3 
 

ครั้งท่ี 4 
 

ครั้งท่ี 1 
 

ครั้งท่ี 2 
 

ครั้งท่ี 3 

1. รับสมัคร 13 ก.ย. 64 – 17 ม.ค. 65 18 ม.ค. – 20 เม.ย. 65 2-10 พ.ค. 65 25 พ.ค. –  
21 ม.ิย. 65 
(ก ำหนดกำร
รำยละเอียด
แจ้งอีกครั้ง) 

เว็บไซตส์มัคร admission.ksu.ac.th mytcas.com 
2. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภำษณ ์ 30 ก.ย. 64 29 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 20 ม.ค. 65 

 

25 ก.พ. 65 
 

31 ม.ีค. 65 
 

25 เม.ย. 65 - 

3. สอบสัมภำษณ ์ 2 ต.ค. 64 30 ต.ค. 64 4 ธ.ค. 64 22 ม.ค. 65 28 ก.พ. 65 2 เม.ย. 65 27 เม.ย. 65 ไม่สมัภำษณ ์

4. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลอืก 
และมสีิทธ์ิรำยงำนตัว (รอบ1 และ รอบ2) 

7 ต.ค. 64 4 พ.ย. 64 9 ธ.ค. 64 27 ม.ค. 65 
 

3 มี.ค. 65 
 

7 เม.ย. 65 
 

3 พ.ค. 65 
ครั้งท่ี 1: 18 พ.ค. 65 
ครั้งท่ี 2: 24 พ.ค. 65 

5. รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษำ  
(รอบ1 และ รอบ2) 

11-15  
ต.ค. 64 

8-12  
พ.ย. 64 

13-17  
ธ.ค. 64 

1-4  
ก.พ. 65 

 

7-11 มี.ค. 65 
 

11-22 เม.ย. 65 
 

9-13 พ.ค. 65 - 

6. ยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS  
(Clearing House) 

7 – 8 ก.พ. 65 
 

4-5 พ.ค. 65 ครั้งท่ี 1: 18-19 พ.ค. 65 
ครั้งท่ี 2: อัตโนมัต ิ

7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์ิรำยงำนตัว 
(รอบ3) 

- - - - - - - 2 มิ.ย. 65 

8. รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษำ 
(รอบ3) 

- - - - - - - 6 – 10 มิ.ย. 65 

 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

ประจ าปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2) 

กิจกรรม 
รอบ รับตรง (Direct Admission) 

 

ครั้งท่ี 1 
 

ครั้งท่ี 2 
 

ครั้งท่ี 3 
 

ครั้งท่ี 4 
 

ครั้งท่ี 5 
 

ครั้งท่ี 6 
 

ครั้งท่ี 7 
 

ครั้งท่ี 8 
1. รับสมัคร 13 กันยำยน 2564 – 27 มิถุนำยน 2565 สมัครเว็บไซต์ admission.ksu.ac.th  

2. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภำษณ ์ 30 ก.ย. 64 29 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 20 ม.ค. 65 25 ก.พ. 65 31 ม.ีค. 65 25 เม.ย. 65 10 ม.ิย. 65 

3. สอบสัมภำษณ ์ 2 ต.ค. 64 30 ต.ค. 64 4 ธ.ค. 64 22 ม.ค. 65 28 ก.พ. 65 2 เม.ย. 65 27 เม.ย. 65 11 ม.ิย. 65 

4. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์ิรำยงำนตัว 7 ต.ค. 64 4 พ.ย. 64 9 ธ.ค. 64 27 ม.ค. 65 3 มี.ค. 65 7 เม.ย. 65 3 พ.ค. 65 16 ม.ิย. 65 

5. รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษำ  
11-15 
ต.ค. 64 

8-12 
พ.ย. 64 

13-17 
ธ.ค. 64 

1-4 
ก.พ. 65 

7-11  
มี.ค. 65 

11-22  
เม.ย. 65 

9-13  
พ.ค. 65 

20-24  
ม.ิย. 65 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ประจ าปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 

**************************** 
ข้อ 1 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอบรับตรง (Direct 

Admission)  

(1) คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร มีดังนี ้

1) เป็นผู้ ที่ ก ำลั งศึกษำอยู่ ชั้ นมั ธยมศึ กษำปีที่  6 หรือ  ปวช .  หรือ เทียบเท่ ำ  หรื อ เป็นผู้ ส ำ เ ร็ จ 

กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. ตำมที่สำขำวิชำระบุ 

2) มีควำมประพฤติเรียบร้อย 

3) มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 

4) มีภูมิล ำ เนำเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือมีหลักฐำนของทำงรำชกำร  

ในลักษณะเดียวกันมำแสดง 

5) มีควำมเคำรพ เลื่อมใส ศรัทธำต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

6) มีเจตคติท่ีดีต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

7) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่ไม่สำมำรถเข้ำศึกษำได้ 

8) เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีควำมตั้งใจจริงที่จะเข้ำศึกษำในสำขำวิชำที่สมัคร 

9) ถ้ำมีจ ำนวนนักศึกษำสมัครเกินจ ำนวน มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือก 

(2) การรับสมัคร มีดังนี้ 

สมัครผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ทำง www.admission.ksu.ac.th และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ระบุใน

เว็บไซต์  

(3) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ โดยสำมำรถดูรำยชื่อ สถำนที่สอบสัมภำษณ์ และวัน

เวลำสอบสัมภำษณ์ ที่เว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th 

(4) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำและนักศึกษำต้องมำรำยงำนตัวด้วยตนเองที่งำนทะเบียน

และประมวลผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน พ้ืนที่ในเมือง  หรือพ้ืนที่นำมน (ในวันเวลำรำชกำร )        

หรือรำยงำนตัวผ่ำน ระบบออนไลน์ทำง www.admission.ksu.ac.th 
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(5) จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ ระดับและสาขาวิชา 

รหัส
สาขา
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

คณะบริหารศาสตร์  
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
2105 ปวส.กำรจัดกำรธุรกิจดิจิทัล 30 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
4106 ปวส.เครื่องกลเกษตร 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4107 ปวส.เทคนิคสถำปัตยกรรม 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4108 ปวส.ดิจิทัลกรำฟิก 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
 

(6) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำกรณีนักศึกษำขอสละสิทธิ์กำรเป็นนักศึกษำ  

หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ วันแรกของกำรเปิดภำคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม 

หลักสูตรที่ใช้สมัครจะถือว่ำกำรเข้ำศึกษำครั้งนี้เป็นโมฆะและจะถอนสิทธิ์กำรเป็นนักศึกษำของ 

มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 

(7) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งำนทะเบียนและประมวลผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  

โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ https://admission.ksu.ac.th 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

ประจ าปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2) 

กิจกรรม 

รอบ รับตรง (Direct Admission) 

 

ครั้งที่ 1 
 

ครั้งที่ 2 
 

ครั้งที่ 3 
 

ครั้งที่ 4 
 

ครั้งที่ 5 
 

ครั้งที่ 6 
 

ครั้งที่ 7 
 

ครั้งที่ 8 

1. รับสมัคร 13 กันยำยน 2564 – 27 มิถุนำยน 2565 สมัครเว็บไซต์ admission.ksu.ac.th  

2. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 30 ก.ย. 64 29 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 20 ม.ค. 65 25 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 25 เม.ย. 65 10 มิ.ย. 65 

3. สอบสัมภำษณ์ 2 ต.ค. 64 30 ต.ค. 64 4 ธ.ค. 64 22 ม.ค. 65 28 ก.พ. 65 2 เม.ย. 65 27 เม.ย. 65 11 มิ.ย. 65 

4. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัว 7 ต.ค. 64 4 พ.ย. 64 9 ธ.ค. 64 27 ม.ค. 65 3 มี.ค. 65 7 เม.ย. 65 3 พ.ค. 65 16 มิ.ย. 65 

5. รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ  
11-15 
ต.ค. 64 

8-12 
พ.ย. 64 

13-17 
ธ.ค. 64 

1-4 
ก.พ. 65 

7-11  
มี.ค. 65 

11-22  
เม.ย. 65 

9-13  
พ.ค. 65 

20-24  
มิ.ย. 65 

 




