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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง รอบรับตรงพิเศษ 
และระดับปริญญาตรี 4 ปี TCAS รอบท่ี 4 รับตรง (Direct Admission) 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 
**************************** 

1. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี  
เทียบโอน/ต่อเนื่อง รอบรับตรงพิเศษ  

    1.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร มีดังนี ้
1.1.1 เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่ำ หรือเป็น

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่ำ ตำมที่สำขำวิชำระบุ 
1.1.2 มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
1.1.3 มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 
1.1.4 มีภูมิล ำเนำเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือมีหลักฐำนของทำงรำชกำร  

ในลักษณะเดียวกันมำแสดง 
1.1.5 มีควำมเคำรพ เลื่อมใส ศรัทธำต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ด้วยควำม

บริสุทธิ์ใจ 
1.1.6 มีเจตคติท่ีดีต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่ไม่สำมำรถเข้ำศึกษำได้ 
1.1.8 เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีควำมตั้งใจจริงที่จะเข้ำศึกษำในสำขำวิชำที่สมัคร 
1.1.9 ถ้ำมีจ ำนวนนักศึกษำสมัครเกินจ ำนวน มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือก 

2. จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ ระดับและสาขาวิชา 

รหัส
สาขาวิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ส าเร็จการศึกษา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

1101 ปวส.สัตวศำสตร์  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 
1105 ปวส.อุตสำหกรรมชีวภำพปฏิบัติ 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1106 ปวส.กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) 
1301 วท.บ.พืชศำสตร์ 30 2.00 ปวส. ทุกสำขำวิชำ หรือเทียบเท่ำ 
1302 วท.บ.สัตวศำสตร ์ 30 2.00 ปวส. ทุกสำขำวิชำ หรือเทียบเท่ำ 

 

1303 
 

วท.บ.กำรเพำะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ ำ 30 2.00 
 

ปวส. ทุกสำขำวิชำ หรือเทียบเท่ำ 
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รหัส
สาขาวิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ส าเร็จการศึกษา) 

คณะบริหารศาสตร์  
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

2101 ปวส.กำรจัดกำรทั่วไป 25 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
2103 ปวส.กำรบัญชี  25 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
2104 ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 25 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
2105 ปวส.กำรจัดกำรธุรกิจดิจิทัล 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
จัดกำรกำรตลำด) 

30 ไม่ก ำหนด 
ปวส. ด้ำนบริหำรธุรกิจ  
ทุกสำขำวิชำ 

2303 บช.บ.บัญชีบัณฑิต   60 ไม่ก ำหนด ปวส. สำขำวิชำกำรบัญช ี
2305 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   30 ไม่ก ำหนด ปวส. ด้ำนคอมพิวเตอร์ ทุกสำขำ 

ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ 

2306 
บธ.บ.บริหำรธุรกิจ (วิชำเอกกำร
จัดกำรทั่วไป) ภำคพิเศษ  
จันทร์–ศุกร์ เวลำ 17.00-21.00 น. 

20 ไม่ก ำหนด 
ปวส. ด้ำนบริหำรธุรกิจ  
ทุกสำขำวิชำ 

2307 

บธ.บ.บริหำรธุรกิจ (วิชำเอกกำร
จัดกำรกำรตลำด) 
ภำคพิเศษ  
จันทร์–ศุกร์ เวลำ 17.00-21.00 น. 

15 ไม่ก ำหนด 
ปวส. ด้ำนบริหำรธุรกิจ  
ทุกสำขำวิชำ 

2308 
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ภำคพิเศษ  
จันทร์–ศุกร์ เวลำ 17.00-21.00 น. 

20 ไม่ก ำหนด ปวส. ด้ำนคอมพิวเตอร์ ทุกสำขำ 

2309 
บช.บ.บัญชีบัณฑิต   
ภำคพิเศษ เสำร์ – อำทิตย์ 

20 ไม่ก ำหนด ปวส. สำขำวิชำกำรบัญช ี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

3101 ปวส.เคมีอุตสำหกรรม 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
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 
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รหัส
สาขาวิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ส าเร็จการศึกษา) 

4103 
ปวส.เทคโนโลยีโลจิสติกส์และ 
กำรขนส่ง 

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

4104 ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 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 
4106 ปวส.เครื่องกลเกษตร 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4107 ปวส.เทคนิคสถำปัตยกรรม 30 2.00 ม.6 หรอื ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4108 ปวส.ดิจิทัลกรำฟิก 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) 

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

4302 
 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร 
 

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 

4307 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ 30 2.00 

ปวส.ช่ำงอุตสำหกรรม ช่ำงเมคคำ
ทรอนิกส์ ช่ำงยนต์ ช่ำงเทคนิคยำน
ยนต์ ช่ำงเทคนิคเครื่องกล ช่ำงกล
โรงงำน ช่ำงเครื่องกล ช่ำงกลเรือ 
ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ช่ำง
อิเลคทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และ 
ระบบอัตโนมัติ สำขำช่ำง
อุตสำหกรรม หรือเทียบเท่ำ 
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รหัส
สาขาวิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ส าเร็จการศึกษา) 

ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ 

4309 
 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร 
ภำคพิเศษ เสำร์-อำทิตย์ 

20 2.00 

ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือ

เทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

เข้าศึกษาด้วย วิธีการเทียบโอนผล

การเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

4310 
อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
ภำคพิเศษ เสำร์-อำทิตย์ 

20 2.00 

ปวส. สาขาเครื่องกลเกษตรเครื่องกล                   

หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ เข้าศึกษาด้วย วิธีการเทียบ

โอนผลการเรียน ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2565 

คณะศิลปศาสตร์  
ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) 

5301 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและเรือส ำรำญ 30 ไม่ก ำหนด 
ปวส.กำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม หรือ
สำขำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5302 
รป.บ. รัฐประศำสนศำสตร์ (กลุ่ม
วิชำกำรปกครองท้องถิ่น)  

30 ไม่ก ำหนด ปวส.สำขำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

https://admission.ksu.ac.th/admins/?programcode=5302
https://admission.ksu.ac.th/admins/?programcode=5302
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3. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี TCAS รอบที่ 4 รับตรง (Direct 
Admission) 

    3.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร มีดังนี้ 
3.1.1 เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ หรือเป็นผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่ำ ตำมที่สำขำวิชำระบุ 
3.1.2 มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
3.1.3 มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 
3.1.4 มีภูมิล ำเนำเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือมีหลักฐำนของทำงรำชกำร   

ในลักษณะเดียวกันมำแสดง 
3.1.5 มีควำมเคำรพ เลื่อมใส ศรัทธำต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ด้วยควำม

บริสุทธิ์ใจ 
3.1.6 มีเจตคติท่ีดีต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่ไม่สำมำรถเข้ำศึกษำได้ 
3.1.8 เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีควำมตั้งใจจริงที่จะเข้ำศึกษำในสำขำวิชำที่สมัคร 
3.1.9 ถ้ำมีจ ำนวนนักศึกษำสมัครเกินจ ำนวน มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือก 

4. จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ ระดับและสาขาวิชา 

รหัส
สาขาวิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ระดับ ปริญญาตรี  

1201 วท.บ.พืชศำสตร์   30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1202 วท.บ.สัตวศำสตร์   30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1205 วท.บ.เทคนิคกำรสัตวแพทย์   30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

1206 
วท.บ.เทคโนโลยีอำหำรและกำร
ประกอบอำหำร 

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

1207 วท.บ.กำรเพำะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ ำ 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1208 วท.บ.เกษตรอัจฉริยะ 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
1209 วท.บ.เทคโนโลยีชวีผลิตภัณฑ์ 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

คณะบริหารศาสตร์  
ระดับ ปริญญาตรี  

2201 
บช.บ.บริหำรธุรกิจ  
(วิชำเอกกำรจัดกำรทั่วไป) 

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

2202 
บช.บ.บริหำรธุรกิจ  
(วิชำเอกกำรจัดกำรกำรตลำด) 

30 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
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รหัส
สาขาวิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

2203 บช.บ.บัญชีบัณฑิต   60 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
2205 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  
ระดับ ปริญญาตรี  

3201 
วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

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

3202 
วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศทำง
กำรแพทย์ วิชำเอกวิทยำกำรข้อมูล
และปัญญำประดิษฐ์ทำงกำรแพทย์ 

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

3203 
วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศทำง
กำรแพทย์ วิชำเอกเทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 

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

3205 ส.บ. สำธำรณสุขศำสตร์ 10 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
3206 วท.บ.วิทยำกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ 30 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
3207 วท.บ.วิทยำศำสตร์นวัตกรรม 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ระดับ ปริญญาตรี  

4201 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4202 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร  30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4203 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์  30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4204 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4205 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4206 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
4207 สถ.บ.นวัตกรรมกำรออกแบบ 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

คณะศิลปศาสตร์  
ระดับ ปริญญาตรี 

5201 
รป.บ.รัฐประศำสนศำสตร์  
(กลุ่มวิชำรัฐประศำสนศำสตร์) 

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

5202 
รป.บ.รัฐประศำสนศำสตร์  
(กลุ่มวิชำกำรปกครองท้องถิ่น) 

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

5203 
รป.บ.รัฐประศำสนศำสตร์ 
 (กลุ่มวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจ) 

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

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษา) 

5204 น.บ.นิติศำสตร์บัณฑิต    30 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5205 
ร.บ.กำรเมืองกำรปกครอง  
(กลุ่มวิชำกำรเมืองกำรปกครอง) 

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

5206 
ร.บ.กำรเมืองกำรปกครอง  
(กลุ่มวิชำกำรบริหำรงำนเอกชนและ
ผู้ประกอบกำร) 

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

5207 
ร.บ.กำรเมืองกำรปกครอง  
(กลุ่มวิชำบริหำรงำนยุติธรรม) 

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

5206 นศ.บ.สื่อดิจิทัลคอนเทนต์ 30 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5207 ศศ.บ.ภำษำจีน 30 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5208 ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและเรือส ำรำญ 30 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
5209 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษ  30 ไม่ก ำหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

5210 
ศศ.บ.พัฒนำสังคม  
(กลุ่มวิชำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์) 

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

5211 
ศศ.บ.พัฒนำสังคม  
(กลุ่มวิชำกำรประกอบกำรสังคมและ
ธุรกิจเพ่ือสังคม) 

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

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ระดับ ปริญญาตรี 

6205 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้  
(วิชำเอกวิทยำศำสตร์ทั่วไป) 

35 2.50 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

6206 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้  
(วิชำเอกคอมพิวเตอร์) 

12 2.50 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

6207 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้  
(วิชำเอกภำษำอังกฤษ) 

27 2.50 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

6209 
ค.บ.นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้  
(วิชำเอกเกษตรศำสตร์) 

9 2.50 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่ำ ม.6 
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5. ก าหนดการรับสมัคร และช่องทางการสมัคร มีดังนี้ 

 ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประกำรตำมประกำศนี้แล้วจึงสมัคร หำก
ตรวจพบภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่ำนกระบวนกำรสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักศึกษำแล้วก็
ตำมจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน 
 มหำวิทยำลัยจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำและรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 
ต้ังแตวั่นที่ 16 พฤษภาคม 2566  ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ดังนี้ 
  5.1 สมัครด้วยตนเอง 
         โดยสำมำรถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลำ 09.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดรำชกำรและวัน
นักขัตฤกษ์) ณ สถำนที่สมัคร ดังนี้  
      5.1.1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน อำคำรบริกำรกำรศึกษำและบริกำรกลำง 
ชั้น 1 มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ (พ้ืนที่นำมน) เลขที่ 13 หมู่ 14 ต ำบลสงเปลือย อ ำเภอนำมน จังหวัดกำฬสินธุ์      
เบอร์โทรศัพท์ 043-602053 
          5.1.2 ส ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  อำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์  ชั้น 1    
มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ (พ้ืนที่ในเมือง) เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต ำบลกำฬสินธุ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ 
เบอร์โทรศัพท์ 086-4584365   

     5.2 สมัครผ่านระบบออนไลน์ 
           สมัครผ่ำนระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th นักศึกษำกรอกข้อมูลกำร
สมัครเรียนตำมที่ระบบก ำหนดโดยสำมำรถสมัครเรียนได้เพียง 1 สำขำวิชำ เท่ำนั้น บันทึกข้อมูลกำรสมัครด้วย
ตนเอง และตรวจสอบรำยละเอียดข้อมูลต่ำง ๆ ให้ถูกต้องก่อนบันทึกยืนยันข้อมูลพร้อมพิมพ์ (Print) ใบแจ้งช ำระเงิน
ค่ำสมัครจำกระบบจ ำนวน 200 บำท โดยกำร Scan QR Code บนใบแจ้งช ำระเงินระบบจะท ำกำรอัพเดทกำรช ำระ
เงิน ภำยใน 1-2 วัน นักศึกษำเข้ำระบบอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบกำรช ำระเงิน 
 6. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ำขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำกรณีนักศึกษำขอสละสิทธิ์กำรเป็น
นักศึกษำ หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ วันแรกของกำรเปิดภำคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรที่ใช้สมัครจะถือว่ำกำรเข้ำศึกษำครั้งนี้เป็นโมฆะและจะถอนสิทธิ์กำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย  
กำฬสินธุ์ 
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งำนทะเบียนและประมวลผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ https://admission.ksu.ac.th 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.admission.ksu.ac.th/
https://admission.ksu.ac.th/
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ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง รอบรับตรงพิเศษ 

และระดับปริญญาตรี 4 ปี TCAS รอบท่ี 4 รับตรง (Direct Admission) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 

กิจกรรม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

1. สมัครและช ำระเงิน 16 - 21 พ.ค. 66 22 - 28 พ.ค. 66 29 พ.ค. –  
4 มิ.ย. 66 

6 - 13 มิ.ย. 66 

2. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
สัมภำษณ์ 

 22 พ.ค. 66 29 พ.ค. 66 6 มิ.ย. 66 14 มิ.ย. 66 

3. สัมภำษณ์และตรวจสอบ
คุณสมบัตินักศึกษำ 

23 พ.ค. 66 30 พ.ค. 66 7 มิ.ย. 66 15 มิ.ย. 66 

4. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกและมีสิทธิ์รำยงำนตัว 

24 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 8  มิ.ย. 66 16 มิ.ย. 66 

5. นักศึกษำกรอกประวัติ
รำยงำนตัวและช ำระเงินแบบ
ออนไลน์ 

24 - 29 พ.ค. 66 31 พ.ค. – 6 มิ.ย. 66 8 - 13 มิ.ย. 66 16 - 26 มิ.ย. 66 

 
 
 


