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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 

**************************** 
 (1) คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร มีดังนี้ 

1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  

2) ระดับปริญญาเอกจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสน

ศาสตร์หรือปริญญาโทสาขาอ่ืนทุกสาขา หรือสาขาอ่ืนตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง หรือ

ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

3) มีความประพฤติเรียบร้อย 

4) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

5) มีภูมิล า เนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการ  

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 

6) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

7) มีเจตคติท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

8) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ 

9) เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร 

10) ถ้ามีจ านวนนักศึกษาสมัครเกินจ านวน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก 

(2) การรับสมัคร มีดังนี้ 

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทาง www.admission.ksu.ac.th และด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุใน

เว็บไซต์ (ฟรีค่าสมัคร) 

(3) หลักฐานการสมัคร มีดังนี้ 

1) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่ เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ภายในแฟ้ม 

ประกอบด้วย 

1. Resume (ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา) 

2. รางวัลเกียรติบัตรที่ได้รับ (ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

3. ผลงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือตามที่สาขาวิชาก าหนด (ถ้ามี) 

2) ใบแสดงผลการเรียน 
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(4) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกนักศึกษา โดยสามารถดูรายชื่อ 

สถานที่สอบสัมภาษณ์และวันเวลาสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ www.ksu.ac.th และ www.admission.ksu.ac.th 

(5) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาและนักศึกษาต้องมารายงานตัวด้วย

ตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ้ืนที่ในเมือง  หรือพ้ืนที่นามน (ในวัน

เวลาราชการ )หรือรายงานตัวผ่าน ระบบออนไลน์ทาง www.ksu.ac.th และ www.admission.ksu.ac.th 

(6) จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ ระดับและสาขาวิชา 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ส าเร็จการศึกษา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

1 ปวส.สัตวศาสตร ์ 10 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
2 ปวส.พืชศาสตร์  10 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
3 ปวส.ประมง  15 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

ระดับปริญญาตรี 
1 วท.บ.พืชศาสตร์   10 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
2 วท.บ.สัตวศาสตร ์  10 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
3 วท.บ.ประมง   15 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

4 
วท.บ.เทคโนโลยีชวีภาพทาง
การเกษตร   

10 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

5 วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์   10 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

6 
วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร 
(เทคโนโลยีอาหารและการประกอบ
อาหาร)   

10 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง 
1 วท.บ.พืชศาสตร์ 10 ไม่ก าหนด ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 
2 วท.บ.สัตวศาสตร ์ 10 ไม่ก าหนด ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 
3 วท.บ.ประมง  15 ไม่ก าหนด ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ส าเร็จการศึกษา) 

ระดับปริญญาโท 

1 
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร  
(ภาคปกติ) 

5 ไม่ก าหนด ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

2 
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร  
(ภาคพิเศษ) 

5 ไม่ก าหนด ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

คณะบริหารศาสตร์  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

1 ปวส.การบัญชี  30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
3 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  20 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
4 ปวส.การจัดการธุรกิจดิจิทัล 20 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

ระดับปริญญาตรี  

1 
บช.บ.บริหารธุรกิจ  
(วิชาเอกการจัดการทั่วไป) 

15 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

2 
บช.บ.บริหารธุรกิจ  
(วิชาเอกการจัดการตลาด) 

15 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

3 บช.บ.บัญชีบัณฑิต   30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง 

1 
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 
 (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) 

15 ไม่ก าหนด 
ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ  
ทุกสาขาวิชา 

2 
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 
 (วิชาเอกการจัดการตลาด) 

15 ไม่ก าหนด 
ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ  
ทุกสาขาวิชา 

ระดับปริญญาโท 

1 
บธ.ม.การจัดการ บัญชีบริหาร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจ  
(ภาคปกติ) 

5 ไม่ก าหนด ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

2 

บธ.ม.การจัดการ บัญชีบริหาร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจ  
(ภาคพิเศษ) 
 

10 ไม่ก าหนด ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ส าเร็จการศึกษา) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  
ระดับปริญญาตรี  

1 วท.บ.วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ 25 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
2 วท.บ.วิทยาศาสตร์นวัตกรรม 25 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

3 
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

27 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

1 ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

2 
ปวส.เทคโนโลยีโลจิสติกส์และ 
การขนส่ง 

5 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

3 ปวส.เครื่องกลเกษตร 20 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
4 ปวส.เทคนิคสถาปัตยกรรม 28 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
5 ปวส.ดิจิทัลกราฟิก 26 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

ระดับปริญญาตรี  

1 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบอัตโนมัติ  

15 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

2 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์  5 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
3 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
4 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 20 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง 

1 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
และระบบอัตโนมัติ 

15 ไม่ก าหนด 

ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการ
ผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม              
เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน 
หรือเทียบเท่า 

2 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 ไม่ก าหนด 

ปวส. สาขาเทคโนโลยีโลจสิติกส์
และการขนส่ง สาขาการจัดการ             
โลจิสติกส์ สาขาช่างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท่า 

https://admission.ksu.ac.th/admins/?programcode=3201
https://admission.ksu.ac.th/admins/?programcode=3201
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ  

(ส าเร็จการศึกษา) 

3 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 ไม่ก าหนด 
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ หรือเทียบเท่า 

4 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 20 ไม่ก าหนด 
ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคนิค
เครื่องกล เครื่องจักรกลเกษตร           
ช่างอุตสาหกรรม หรือ เทียบเท่า 

คณะศิลปศาสตร์  
ระดับปริญญาตรี 

1 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์  
(กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 

10 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

2 ร.บ.รัฐศาสตร ์ 50 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
3 นศ.บ.สื่อดิจิทัลคอนเทนต์ 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

ระดับปริญญาเอก 

1 
ปร.ด.การบริหารการพัฒนา  
(ภาคพิเศษ - แบบ 1.1) 

5 ไม่ก าหนด 

ระดับปริญญาโทสาขาการบริหาร
การพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์
หรือปริญญาโทสาขาอ่ืนทุกสาขา 
หรือสาขาอ่ืนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รับรอง 

 

(7) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษากรณีนักศึกษาขอสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา  

หากตรวจสอบภายหลังพบว่า วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรที่ใช้สมัครจะถือว่าการเข้าศึกษาครั้งนี้เป็นโมฆะและจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

กาฬสินธุ์ 

(8) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

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

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1. รับสมัครผ่านเว็บไซต์ (ฟรีค่าสมัคร) 9 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกนักศึกษา 
   หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกนักศึกษา 
                  จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 
5 ตุลาคม 2565 

3. ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกนักศึกษา 11 ตุลาคม 2565 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

18-21 ตุลาคม 2565 

 

 

 

 




