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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 

 


