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สารจากอธิการบดี

  ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้ว

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยของเรามีนโย

บายมุง่เน้นให้เปน็สถาบนัทางวชิาการทีใ่หค้วามรูแ้ละ

ความชำานาญในการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและ

วิชาชีพชั้นสูงให้สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีว่า 

“ความรู้สร้างคุณค่า  ภูมิปัญญาสร้างสังคม” ขอให้นักศึกษาทุกคนภาคภูมิใจ

และเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษาด้วยความมุ่งมั่นและก้าวไปสู่ความสำาเร็จที่รอ

คอยอยู่ข้างหน้า

 ในปัจจุบันเราทุกคนกำาลังเผชิญอยู่กับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ทำาให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนการดำาเนินชีวิตให้เป็นแบบ “ความปกติ

ใหม”่ หรอื “New Normal” ซึง่ในสว่นการศกึษากเ็ชน่กัน มหาวิทยาลยักาฬสนิธ์ุ

ได้จัดการศึกษาในหลายรูปแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น การศึกษา

ออนไลน์ การศึกษาในห้องเรียนที่เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

และการศกึษาแบบผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์ ซ่ึงทกุรปูแบบมหาวทิยาลยั

กาฬสินธุ์ได้คำานึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การเรียนรู้ที่เชื่อม

โยงระหว่างนักศึกษา ชุมชนและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก การส่งเสริม

นักศึกษาให้ได้เต็มตามศักยภาพ และการประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

ของนกัศกึษา ท้ังนีเ้พือ่ใหไ้ดบ้ณัฑติทีม่คีณุภาพตามอัตลกัษณบ์ณัฑิตทีว่่า “อดทน 

สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ”
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 ท้ายที่สุดนี้ ผมขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความสุข สนุกกับการเรียน

แบบ “ความปกติใหม่” และขออวยพรให้ประสบความสำาเร็จตามที่มุ่งหวัง สร้าง

ความภาคภูมิใจให้พ่อแม่ ครู อาจารย์ และตนเอง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน

รั้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แห่งน้ี 

(รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้้วยแสน)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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คำานำา

 คูม่อืนกัศกึษาเล่มนี ้จดัทำาขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ให้นกัศกึษาของมหาวทิยาลัยกาฬสนิธ์ุ 

ได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ทำาความเข้าใจ และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการเป็นนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คู่มือนักศึกษาประกอบด้วยข้อมูล 5 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 แนะนำามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 ส่วนที่ 2 ปฏิทินการศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 

 ส่วนที่ 3 การแต่งกายของนักศึกษา 

 ส่วนที่ 4 การลงทะเบียนเรียน 

 ส่วนที่ 5 แนะนำาหน่วยงานในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 นกัศกึษาทกุคนควรศกึษาคูม่อืนกัศกึษา จะไดป้ฏิบติัตนได้อยา่งถกูตอ้งและเปน็ประโยชน ์

สำาหรับนักศึกษาควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ จากสื่อต่าง ๆ หากยังสงสัย 

ประการใดในระหวา่งการศกึษา ขอให้ตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษา เพือ่แกไ้ขปญัหา ดา้นการจดัการเรยีน 

การสอนและด้านวิชาการ

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนักศึกษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ 

แก่นักศึกษาและผู้สนใจโดยทั่วไป

คณะผู้จัดทำา
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ส่วนที่ 1
แนะนำามหาวิทยาลัย
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ปรัชญา
 ความรู้สร้างคุณค่า  ภูมิปัญญาสร้างสังคม

ปณิธาน
 สร้างคนดี มีงานทำา ชี้นำาสังคม

วิสัยทัศน์
 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570

พันธกิจ
 1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิด 

อย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้

 2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพท้ังระดับต่ำากว่าปริญญาและระดับปริญญาเพื่อ 

ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

 3) ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ 

เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ 

 4) ทะนุบำารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

อัตลักษณ์บัณฑิต
 อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ
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Knowledge
เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตK

A
L
A
S
I
N

Accountability
เป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ โปร่งใส

Leadership
เป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำา

Achievement
เป็นบัณฑิตที่ทำางานโดยมุ่งเน้นที่ผลงานและความสำาเร็จ

Skills
เป็นบัณฑิตที่มีทักษะปฏิบัติ พร้อมทำางาน

Integrity
เป็นบัณฑิตที่มีศีลธรรม จรรยา ความซื่อสัตย์

Networking
เป็นบัณฑิตที่รู้จักการทำางานที่เป็นเครือข่ายได้ดี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุมุ่งม่ันสร้างคนดี มีงานทำา ช้ีนำาสังคม ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษา 

ต้องมีคุณลักษณะเป็น “KALASIN” ดังนี้ 
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ประวัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

บริบทมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนท่ี 86 ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้รวม 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยมหาวทิยาลัยราชภฏัและมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

มาจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งการควบรวม 

มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งน้ีจะเป็นการปรับปรุงการดำาเนินการและเป็นการลดความซ้ำาซ้อนของ 

สถาบนัอดุมศกึษาทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดัเดยีวกนั  โดยใหบ้ทบาทหนา้ทีต่ามมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตั ิ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ว่าด้วยให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้ 

และความชำานาญในการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทาง 

วิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบำารุงศาสนา ศิลปะ  

วฒันธรรม และการกฬีา รวมทัง้สนบัสนนุกจิกรรมของรฐัและทอ้งถิน่และมสีว่นร่วมในการพฒันา 

ชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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พื้นที่นามน

พืน้ทีน่ามน ตัง้อยูท่ีบ่า้นหวังวั ตำาบลสงเปลือย 

อำาเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  

มีเนื้อที่ 2,119 ไร่ 30.8 ตารางวา

พื้นที่ในเมือง

พื้นที่ในเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรสมบูรณ์  

ตำาบลกาฬสินธุ์ อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เนื้อที่ 439 ไร่ 1 งาน 65.90 ตารางวา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ 

ศูนย์ วิ จั ยและฝึกอบรมภู สิงห์  ตั้ งอยู่ ที่  

ตำาบลภูดิน อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เนื้อที่ 1,155 ไร่

พื้นที่ในเขตอำาเภอกมลาไสย 

พืน้ทีใ่นเขตอำาเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์

เนื้อที่ 7 ไร่ 95.8 ตารางวา

สถานที่ตั้ง
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ จัดแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน รวมเน้ือที่จำานวนทั้งส้ิน  

3,800 ไร่ 2 งาน 92.5 ตารางวา ดังนี้
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ความหมายของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
 1. รูปยอดใบเสมา มีที่มาจากรูปทรง 3 รูป ได้แก่ 
  - ปลายยอดขององค์พระธาตุยาคู ซ่ึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด 
กาฬสินธุ์ สื่อความหมายถึง ปัญญาและคุณธรรมอันเป็นสองสิ่งที่ประเสริฐที่สุด
  - ใบเสมา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำาคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ สื่อความหมายถึง ความม ี
อารยธรรม ความยิ่งใหญ่ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง
  - เปลวเทียน สื่อความหมายถึง ความสว่างไสว ความรู้ ปัญญา และคุณธรรม
 2. รูปมือสองข้างประนมเข้าหากัน สื่อความหมายถึง การบูรณาการร่วมกันของ 
สองสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหลัก ในการก่อกำาเนิดของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 3. รูปหยดน้ำา สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์
 4. รปูเปลวเทยีน แบง่เป็น 3 ส่วน สือ่ความหมายถงึ การผนวกวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ซ่ึงเป็นปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ที่มุ่งใช้ เพื่อพัฒนาชุมชนและลังคม
 5. สีของตราสัญลักษณ์เป็นสีฟ้าคราม โดยสีฟ้าครามเข้ม สื่อความหมายถึง ความอุดม 
สมบูรณ์ ของความรู้และปัญญา ความเป็นอิสระ แรงบันดาลใจ และพลังความคิดสร้างสรรค์ และ 
สีฟ้าครามอ่อน สื่อความหมายถึง บัณฑิตผู้มีความอดทน มุ่งมั่น สงบ และอ่อนน้อม

 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นรูปยอดใบเสมาสีฟ้าคราม และมีลักษณะ 

เป็นรูปมือสองข้างประนมเข้าหากัน ภายในประกอบด้วย รูปหยดน้ำาอยู่ตรงกลาง ด้านล่าง 

เปน็รปูเปลวเทยีน ตดัเสน้โคง้รปูหยดน้ำา ดา้นใตเ้ปน็ชือ่มหาวทิยาลัยใช้อกัษรไทยวา่ “มหาวทิยาลัย 

กาฬสินธุ์” หรือใช้อักษร อังกฤษว่า “KALASIN UNIVERSITY”

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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สีประจำามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สีฟ้าคราม

ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ดอกพยับหมอก  (Plumbago auriculata)

ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ต้นมะหาด (Artocarpus lakoocha)
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ทำาเนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายพัฒนา พึ่งพันธุ์
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์

ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศิกร สุรมณี
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์
รองอธิการบดี
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ทำาเนียบ ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.ศักดิ์เกษม  ปานะลาด
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาตรา สหัสทัศน์
ผู้ช่วยอธิการบดี

นายอรรถพงษ์  ศิริสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.ลิขิต ศิริสันติเมธาคม
ผู้ช่วยอธิการบดี
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ทำาเนียบ คณบดี

ทำาเนียบ ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรินทร์  พงษ์สกุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อำาภาศรี  พ่อค้า

คณบดีคณะบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นวลใจ โคตรแสง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสุขภาพ

นางปฏิมา  บุษราคัม
รักษาราชการแทน

ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นฤชิต  แสนปากดี

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิยนันท์ ชมนาวัง

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อมร มะลาศรี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิภา นาสินพร้อม

ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
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ส่วนที่ 2

ปฏิทินการศึกษาและ

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

ประจำาปีการศึกษา 2563
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ส่วนที่ 3
การแต่งกายของนักศึกษา
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ส่วนที่ 4

การลงทะเบียนเรียนและ
การใช้ระบบบริการการศึกษา ESS
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- โครงสร้างหลักสูตร แสดงรายวิชาในหลักสูตร 

 ของนักศึกษา

- เรียกดูประวัต ิแสดงประวัติส่วนตัวนักศึกษา

- แผนการเรียน ตรวจสอบผลการเรียนตลอด 

 หลักสูตร

การบริการด้านการศึกษา

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(พื้นที่ในเมือง)

อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1

โทร. 086-4584365

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(พื้นที่นามน)

อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 1

โทร. 043-602053

เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (ESS) http://ess.ksu.ac.th/KSU/Registration

ระบบที่ให้บริการด้านการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS)

- แผนการเรียนประจำาตัวนักศึกษา แสดงรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา

- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเพิ่ม-ถอนรายวิชา เป็นต้น

ข้อมูลนักศึกษา

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียน

 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำาหนดตามปฏิทินการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำาหรับการลงทะเบียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำาแนะนำา ปรึกษา เกี่ยวกับ

แผนการเรียนและการลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษา ESS  ตามวันที่กำาหนด

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลการลงทะเบยีนเรียนของตนเองในใบลงทะเบยีน เชน่ รายวชิา

ที่ลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ระบบบริการการศึกษา ESS

และชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารตามวันที่กำาหนด
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- ลงทะเบียนเรียน เมื่อนักศึกษาเลือกรายวิชา 

 ลงทะเบียนแล้ว ให้ “ยืนยันการลงทะเบียน” 

 จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์

- การเพิม่รายวชิา เปน็การเพิม่รายวชิา ทีน่อกเหนอื 

 จากการลงทะเบียนเรียน

- ลด/ถอนรายวิชา เป็นการถอนรายวิชา ที่ไม่ 

 ต้องการเรียน

- แก้ไข/ตรวจสอบใบลงทะเบียน แสดงรายการที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน/เพิ่มรายวิชา/ 

 ถอนรายวิชา

- สรุปผลการลงทะเบียน สรุปรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา

- ย้ายกลุ่มเรียน เมื่อต้องการย้ายกลุ่มเรียน ในรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว

- ใบแจ้งชำาระเงิน/ค่าใช้จ่าย แสดงรายการชำาระเงินต่าง ๆ

- ตารางเรียนประจำาตัวนักศึกษา แสดงตารางเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 

- ตารางสอบสำาหรับนักศึกษา แสดง วัน - เวลาสอบ ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

- คำาร้องขอเอกสารออนไลน์ ใช้ในกรณีที่นักศึกษา 

 ต้องการขอเอกสารใบรับรองต่างๆ

คำาร้อง

ลงทะเบียนเรียน

ผลการศึกษา
- ผลการศึกษา ตรวจสอบผลการศึกษาประจำา 

 ภาคการศึกษา 

- จำาลองผลการศึกษา ใช้คำานวณประมาณการ 

 ผลการศึกษาในภาคการศึกษา

- รายวิชาเทียบโอน แสดงรายวิชาที่นักศึกษา 

 เทียบโอนผลการเรียน 
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- ขอสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นสำาเร็จ 

 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบ  

 ตามโครงสร้างหลักสูตร

- ตรวจสอบการสำาเร็จการศึกษา แสดงรายวิชา 

 ในโครงสรา้งหลกัสตูรท่ีนักศกึษาลงทะเบยีนรายวิชา 

- เปลีย่นรหสัผา่น สำาหรบันกัศกึษาทีต่อ้งการเปล่ียน 

 รหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย

การสำาเร็จการศึกษา

รหัสผ่าน
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การเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS)

ไปที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ www.ksu.ac.th 

1. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
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2. ลงทะเบียนเรียน -> ลงทะเบียนเรียน

 - เลือกกลุ่มเมนู ลงทะเบียนเรียน

 - เลือกเมนูลงทะเบียนเรียน
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- ลงทะเบียนรายวิชาแบบกระเช้า

- ลงทะเบียนรายวิชาแบบรายวิชา
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3. เพิ่มรายวิชา

- เลือกกลุ่มเมนู ลงทะเบียนเรียน

- เลือกเมนู เพิ่มรายวิชา
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4. ลงทะเบียนเรียน -> ลด/ถอนรายวิชา

 - เลือกเมนู ลด/ถอนรายวิชา
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5. อาจารย์ที่ปรึกษา -> อนุมัติใบขอลงทะเบียน

 - เลือกเมนู อนุมัติใบลงทะเบียนเรียน

อาจารย์ผู้สอนเลือกรหัสประจำาตัวของนักศึกษา แล้ว “กดปุ่ม อนุมัติ”
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 หลงัจากทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาอนมุตัแิลว้ใหน้กัศกึษาเขา้ระบบอกีรอบแลว้สัง่พมิพ์ใบเสรจ็ 

ค่าเพิ่ม-ถอนรายวิชาจากระบบแล้วนำาไปชำาระเงิน

นายสมชาย  รักเรียน

56xxxxxxxxxx-x
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6. สรุปผลการลงทะเบียน

 - เลือกกลุ่มเมนู ลงทะเบียนเรียน

 - เลือกเมนู สรุปผลการลงทะเบียน

7. พิมพ์ตารางเรียน
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8. จำาลองผลการศึกษา

 - เลือกกลุ่มเมนู ผลการศึกษา

 - เลือกเมนู จำาลองผลการศึกษา
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9. ผลการศึกษา

 - เลือกกลุ่มเมนู ผลการศึกษา
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นายสมชาย  รักเรียน

Mr. SOMCHAI  RAKRIAN  
56xxxxxxxxxx-x
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10. การสำาเร็จการศึกษา -> ตรวจสอบคำาขอสำาเร็จการศึกษา

 - เลือกกลุ่มเมนู ตรวจสอบคำาขอสำาเร็จการศึกษา

นายสมชาย  รักเรียน56xxxxxxxxxx-x
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ส่วนที่ 5
แนะนำาหน่วยงาน
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ข้อมูลหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา

 • ชื่อหน่วยงาน  กองกิจการนักศึกษา 
 • สถานที่ตั้ง
  กองกิจการนักศึกษา สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีสำานักงาน 2 แห่ง คือ
 • อาคารกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลัยกาฬสนิธ์ุ อำาเภอเมอืง จงัหวดักาฬสินธุ ์เลขที ่62/1 
ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำาบลกาฬสินธุ์ อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 
 • อาคารกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์อำาเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์เลขที ่13 
หมู่ 14 ตำาบลสงเปลือย อำาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

ที่ตั้งสำานักงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อาคารกิจการนักศึกษา (พื้นที่ในเมือง)        อาคารกิจการนักศึกษา (พื้นที่นามน)

3. ชื่อเว็บไซต์  https://www.dsa.ksu.ac.th
4. โทรศัพท์ 043-811128 ต่อ 4110 
5. ภารกิจหลักและการให้บริการ
 พันธกิจกองกิจการนักศึกษา
  1) ด้านบริการจัดการ ให้บริการแนะนำา สนับสนุน และส่งเสริม ช่วยเหลืองานของ 
งานกิจการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  2) ด้านกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำา กระตุ้นให้นักศึกษา 
องคก์รนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมขึน้ เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณเ์สรมิหลกัสตูรนอกชัน้เรยีน
  3) ด้านวินัยและพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแนะนำานักศึกษา 
ได้พัฒนาตนเองให้มีวินัย  เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี และสามารถปรับตนเองเข้ากับสังคมได้อย่าง 
มีความสุข
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    4) ดา้นบรกิารและสวัสดกิารนกัศกึษา สง่เสรมิ สนบัสนนุ ให้นกัศึกษามคีวามพรอ้ม 
ในการศึกษาเล่าเรียน  โดยการจัดบริการท่ีสำาคัญ คือ บริการแนะแนวและให้คำาปรึกษาพัฒนา 
นักศกึษาเพือ่เปน็ศนูยร์วมและบรกิารดา้นสารสนเทศ บรกิารใหค้ำาปรกึษา จดัหาแหล่งหรอืสถานที ่
ทำางาน ติดตามและประเมินผลนักศึกษา บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำาของ 
บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา
   5) ด้านบริการสุขภาพ  บริการด้านสุขอนามัย  มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพ 
สมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักใช้ชีวิตที่ปลอดภัย และห่างไกลยาเสพติด บริการด้านทุนการศึกษา บริการ 
ด้านแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยลดหรือขจัดปัญหาต่างๆ 
ให้กับนักศึกษา
   6) ดา้นกฬีาและนนัทนาการ สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหน้กัศกึษาไดอ้อกกำาลังกายและ 
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ งานส่งเสริมกีฬาเพื่อการแข่งขัน 
ภายใน งานส่งเสริมกีฬาเพ่ือการแข่งขันภายนอก งานส่งเสริมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย  งานเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย บริการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา  
บริการสนามกีฬา ห้องออกกำาลังกาย และงานนันทนาการ
   7) ด้านส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ทำานุ บำารุงศิลปวัฒนธรรม  และการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติไทย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   8) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด

 งานด้านกีฬานักศึกษาและนันทนาการ
 งานดา้นกฬีานกัศกึษาและนนัทนาการ มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเกีย่วกบั งานวางแผน 
การส่งเสริมและพัฒนากีฬา งานส่งเสริมกีฬาเพื่อการแข่งขันภายใน งานส่งเสริมกีฬาเพื่อ 
การแข่งขันภายนอก งานส่งเสริมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย งานเสริมสร้าง 
และทดสอบสมรรถภาพทางกาย บริการยืมคืนอุปกรณ์กีฬาบริการสนามกีฬา ห้องออกกำาลังกาย  
และงานนันทนาการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณจรยุทธ  ภูกิ่งหิน  0817699453 (พื้นที่นามน)
สิบเอกธีรวัฒน์  หอมกลิ่น  0918373323 (พื้นที่ในเมือง)

 งานด้านวินัยนักศึกษา
 งานด้านวินัยนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานระเบียบ และ ข้อบังคับ 
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งานส่งเสริมวินัยและพัฒนาวินัยนักศึกษา งานสอบสวนวินัยนักศึกษา ประสานงานและไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณจรยุทธ  ภูกิ่งหิน  0817699453 (พื้นที่นามน)
สิบเอกธีรวัฒน์  หอมกลิ่น  0918373323 (พื้นที่ในเมือง)

 งานด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 งานด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานหอพัก 
นักศกึษา งานนกัศกึษาวชิาทหาร งานประกนัอุบตัเิหตกุลุม่นกัศึกษา งานบรกิารสุขภาพและอนามัย  
งานส่งเสรมิสวสัดิภาพและพทิกัษเ์ดก็ เยาวชนผูด้อ้ยโอกาสผูม้คีวามบกพรอ่งทางดา้นรา่งกายและ
จิตใจ งานตรวจสอบรับรองความประพฤติ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 043-811128 ต่อ 4110, 086-4584367
คุณกาญจนา  สุภีร์คำา 0650964232 (พื้นที่ในเมือง)
คุณชุติปภา  โคกลือชา 0880627785 (พื้นที่นามน)
คุณสรัญญา ศรีพุทธิรัตน์ 0883265254

 การให้บริการหอพักมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุให้บริการหอพักสวัสดิการนักศึกษาทั้งสองพื้นที่ โดยแยกเป็น 
หอพักชายและหอพักหญิงอย่างเป็นสัดส่วน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 
คุณนภัทรธิดา พรมดีราช 0969454936 (พื้นที่ในเมือง)
คุณเสถียร กาสารัง 0902165686 (พื้นที่นามน)

 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเกีย่วกับ งานฐานขอ้มลู 
นักศึกษาทุนกยศ.กองทุน กรอ. งานอบรม/ประชุม/สัมมนาทุนกยศ.ประจำาปี งานบริการ 
ให้คำาปรึกษาการขอกู้ยืม งานบริการระบบ e-Studentloan  งานบริการระบบ ICL งานพิจารณา 
คดัเลือกผูม้สีทิธิก์ูยื้ม งานสมัภาษณท์นุกยศ. งานทำาสญัญากูย้มื งานตรวจสญัญากูย้มืและเอกสาร 
ประกอบ งานจัดเก็บเอกสารสัญญาและแบบคำาขอกู้ งานระบบ e-Audit  งานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
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ผู้กู้ยืม งานปลูกจิตสำานึก กยศ. และงานติดตามและทวงหนี้ 
 ทุนการศึกษา
 1. ทนุท่ัวไป  เชน่  ทนุบรษิทัตา่งๆ  จะเปดิรบัสมคัรตามวนั เวลา  ทีเ่จา้ของทนุแจง้ความประสงค์
ทัง้นีน้กัศกึษาสามารถตดิตามขา่วสารการรบัสมคัร และประกาศผลการคัดเลือกทนุทางการศึกษา  
ประเภทตา่งๆ ไดท้ีบ่อรด์ประชาสมัพนัธ์กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิการนกัศึกษา และทีเ่วบ็ไซต ์ 
www.dsd.ksu.ac.th  งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งสองพื้นที่
 2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) กองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต   
นักศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะสมคัรขอกูท้นุ กยศ. หรอื กรอ. สามารถรบัรายละเอียดพรอ้มใบสมคัร 
เพื่อขอกู้พร้อมรายละเอียดได้ในวันรายงานตัว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 043-811128 ต่อ 4181, 086-4584367
คุณกาญจนา  สุภีร์คำา  0650964232 (พื้นที่ในเมือง)
คุณเสถียร  กาสารัง  0902165686 (พื้นที่นามน)
 
 งานแนะแนวและจัดหางาน
 งานแนะแนวและจดัหางาน  มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเกีย่วกบั   งานใหค้ำาปรกึษาและ 
แนะแนวการใช้ชีวิต งานบริการจิตวิทยาให้คำาปรึกษา งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ งานฐาน 
ข้อมูลศิษย์เก่า ข้อมูลภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณโชติกา  ขันธิรัตน์ 0636269356 (พื้นที่ในเมือง)

 การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
 สำาหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหารหรือผู้ที่เคยศึกษาแต่ไม่สำาเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3 จะต้อง 
ดำาเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกับทางมหาวิทยาลัย  ดังนี้

  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ แบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอน  คือ
 1. นักศึกษาที่มีอายุครบ  20  ปีบริบูรณ์  (อายุย่างเข้า 21 ปี)  ในปีการศึกษา 2563  
นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2543  จะต้องเขียนคำาร้องพร้อมแนบสำาเนาใบสำาคัญทหารกองเกิน (สด.9) 
และสำาเนาหมายเรียก (สด.35) โดยนักศึกษาติดต่อขอรับได้ ณ ที่ว่าการอำาเภอที่นักศึกษา 
ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน  อย่างละ 2 ฉบับ
 2. นักศึกษาขอรับใบคำาร้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ที่กองกิจการนักศึกษา 
โดยแนบเอกสาร อย่างละ 2 ฉบับ ดังนี้
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  - สำาเนาใบสำาคัญทหารกองเกิน (สด.9)
  - สำาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร  (สด.35)
  - บัตรประจำาตัวประชาชน
  - ทะเบียนบ้าน
  - ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
 3. หลังจากได้ดำาเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกกับทางมหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องไป 
แสดงตวัต่อคณะกรรมการตรวจเลอืกทกุปใีนวนั เวลา และสถานที ่ ทีร่ะบใุนหมายเรยีก แลว้แจง้ตอ่ 
คณะกรรมการตรวจเลอืกวา่ตนขอผอ่นผนัฯ  ไวใ้นฐานะนกัศกึษา  พรอ้มนำาเอกสารตอ่ไปนี ้แสดงตอ่ 
คณะกรรมการตรวจเลือก
  - บัตรประจำาตัวประชาชน
  - บัตรประจำาตัวนักศึกษา
  - ใบสำาคัญทหารกองเกิน (สด.9)
  - หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร  (สด.35)
  - ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องดำาเนินการส่งคำาร้องขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการ 
ทหาร  พร้อมหลักฐานมายังกองกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 หากม ี
เหตุขัดขอ้งไมส่ามารถส่งคำาร้องพรอ้มหลักฐานได้ภายในวันทีก่ำาหนด นักศึกษาต้องรีบดำาเนินการ 
ติดต่องานพัฒนานักศึกษาเพื่อดำาเนินการ และหากนักศึกษาไม่ยื่นคำาร้องพร้อมหลักฐานภายใน 
วันที่กำาหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณจรยุทธ  ภูกิ่งหิน  0817699453 (พื้นที่นามน)
สิบเอกคชพงษ์  หอมกลิ่น  0918373323 (พื้นที่ในเมือง)

 ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มีการจัดทำาประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา ที่ลงทะเบียนและ 
ชำาระเงินค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา เพื่อเน้นความคุ้มครองอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได ้
ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีความคุ้มครองตลอด  24  ชั่วโมง 
เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มคุ้มครอง ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 - 1 มิ.ย. 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณกาญจนา  สุภีร์คำา 0800112492 (พื้นที่ในเมือง) 
คุณเสถียร กาสารัง 0902165686 (พื้นที่นามน)
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หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สถานที่ตั้ง : ๖๒/๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ประกอบด้วยหน่วยงาน : สำานักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา
ชื่อเว็บไซต์ : http://dmt.ks.ksu.ac.th/
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๗๔๙๗๒๒
โทรสาร : ๐๔๓-๘๑๓๐๗๐
เวลาให้บริการ : ๐๘.๓๐-๐๖.๓๐ น.
กิจกรรมหลักๆ การให้บริการ :  ๑. ให้บริการห้องพักสวัสดิการนักศึกษาแก่นักศึกษา 
 ๒. ให้บริการห้องพักรายวันแก่บุคคลภายนอก
 ๓. จัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าสาธารณูปโภค 
  หอพัก
 ๔. จัดเก็บรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า และค่าสาธารณูปโภค 
  อาคารบริการกลาง โรงอาหารหอพักสวัสดิการนักศึกษา
 ๔. จัดโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม 
  นักศึกษาหอพักสวัสดิการนักศึกษา
 ๕. การดูแลการเข้า-ออกของนักศึกษาหอพัก
 ๖. คัดแยกขยะและรับซื้อขยะเพื่อจำาหน่ายต่อ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
ข้อ ๑ การเข้าพักอาศัย
 (๑) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์พักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา
  (ก) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จะพักอาศัย
  (ข) เป็นบุคลากรที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักตามความจำาเป็นชั่วคราว
  (ค) เป็นบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักอาศัยเป็นการชั่วคราว
 (๒) การเข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา
  (ก) ให้นักศึกษาปีแรกเข้าของทุกหลักสูตรทุกคน (เฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง) พักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
  (ข) สำาหรบันกัศกึษาช้ันปอีืน่ หรอืระดบัการศกึษาอืน่ทีป่ระสงคจ์ะพกัอาศยัในหอพกั 
สวัสดิการนักศึกษา ให้ยื่นเอกสารแสดงความจำานงต่อผู้จัดการหอพักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ตามประกาศของงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา
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  (ค) การพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์ในการพักอาศัยจะพิจาณาคราวละ ๑ ปีการศึกษา  
และถือสิทธิ์เฉพาะตัวจะโอนให้ผู้อื่นมิได้
  (ง) นกัศกึษาจะตอ้งพกัอาศยัในหอ้งพกัทีง่านหอพกัจดัใหโ้ดยหา้มยา้ยหอ้งกอ่นไดร้บั 
อนุญาต
  (จ) นักศึกษาต้องคืนห้องพักให้กับมหาวิทยาลัยตามประกาศของหอพัก ในกรณี 
ที่นักศึกษา มีความจำาเป็นต้องพักอาศัยต่อ ให้ยื่นความจำานงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน เมื่อได้รับ 
อนญุาตจากงานบรกิารหอพกัใหเ้ขา้พกัอาศยัได ้นกัศกึษาจะตอ้งชำาระคา่ธรรมเนยีมการพกัอาศยั  
และเข้าพักในห้องพักที่จัดให้
  (ฉ) ผูท้ีม่ไิดร้บัอนญุาตจากอธกิารบดหีรอืผูซ้ึง่อธกิารบดีมอบหมาย หา้มเขา้พักอาศัย 
ในหอพักนักศึกษาโดยเด็ดขาด
  (ช) กรณีนักศึกษาท่ีมีความจำาเป็นไม่อาจเข้าพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษาได้ 
จะตอ้งทำาหนงัสอืขออนญุาตผอ่นผนัไมเ่ขา้อยูห่อพกัเพือ่เสนอตอ่อธกิารบดไีดพ้จิารณาสัง่การตอ่ไป
ข้อ ๒ หน้าที่ของนักศึกษาและผู้พักอาศัย
 (๑) ตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืคำาส่ังของมหาวิทยาลัยโดยเครง่ครดั
 (๒) ดูแลรักษาอาคารสถานท่ี ทรัพย์สมบัติของหอพักมหาวิทยาลัย มิให้เกิดความ 
เสียหาย และให้เป็นไปด้วยความประหยัด
 (๓) ตอ้งรับผดิชอบ ชดใชค้า่เสยีหายของทรพัยส์นิภายในหอพกั และสว่นอ่ืนๆ ในหอพกั 
ที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งมิใช่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ ที่เกิดขึ้นตามอาย ุ
การใช้งานโดยปกติ
 (๔) ดูแล รักษาความสะอาดภายในห้องพักของตนเองและแจ้งความชำารุดเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นในห้องพักและในหอพัก
 (๕) นักศึกษามีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่งานหอพักจัดขึ้น 
เพื่อประโยชน์ในการช้ีแจงข้อมูลเก่ียวกับการดำาเนินงานหอพัก หรือเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้าน 
ต่างๆ
ข้อ ๓ ข้อปฏิบัติทั่วไป
 (๑) ห้ามเล่นการพนันในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
 (๒) ห้ามดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษทุกชนิด บริเวณหอพัก 
โดยเด็ดขาด
 (๓) หา้มนำาเอาอาวธุหรอืวตัถุระเบดิหรอืเชือ้เพลงิอนัอาจกอ่ใหเ้กดิอคัคภียัเขา้มาบรเิวณ 
หอพักโดยเด็ดขาด
 (๔) ห้ามนำาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในบริเวณหอพักและห้องพัก
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 (๕) ห้ามนำาเครื่องมือ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเข้ามาใช้ในหอพัก 
ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 (๖) ห้ามนำาเครื่องเรือน เครื่องใช้ที่หอพักจัดไว้ให้ใช้ส่วนกลางไปใช้เป็นการส่วนตัว
 
(๗) ห้ามปิดประกาศและโปสเตอร์ใดๆ ในบริเวณหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากงานบริการ 
หอพัก
 (๘) หา้มนำาบคุคลภายนอกท่ีมใิช่นกัศึกษาหอพกัมหาวทิยาลัยข้ึนบนหอ้งพกัหรอืค้างคนื 
ในห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 (๙) ห้ามส่งเสียงดังหรือกระทำาการใดๆ เป็นการรบกวนผู้อื่น
 (๑๐) ห้ามประกอบอาหารในห้องพักโดยเด็ดขาด
 (๑๑) ห้ามถอดถอน ดัดแปลง โยกย้าย หรือต่อเติมอุปกรณ์ในหอพักทุกชนิด
 (๑๒) หา้มกระทำาการใดๆ อนัก่อให้เกิดความเสยีหาย แกอ่าคารและทรพัยส์นิของหอพกั
 (๑๓) ห้ามจัดงานเลี้ยงรื่นเริงใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพักหรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมาย
 (๑๔) ห้ามสูบบุหรี่ บุหรี่อิเลคทรอนิคส์ ภายในห้องพักและบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
 (๑๕) หา้มเขา้-ออก หอพกัหลงัเวลา ๒๓.๐๐ น. หากมคีวามจำาเปน็จะตอ้งแจง้ให้ผูจ้ดัการ 
หอพักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบและได้รับอนุญาตก่อนโดยจะต้องลงชื่อทุกครั้ง 
ข้อ ๔ การลงโทษ
 (๑) นักศึกษาท่ีไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะได้รับการลงโทษตามระเบียบ 
ว่าด้วยระเบียบนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 (๒) การกระทำาผิดใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศน้ี ให้ผู้จัดการหอพักหรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายดำาเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโทษต่อไป

แนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาขอผ่อนผันไม่ เข้ าพักอาศัยหอพักสวัส ดิการนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 ๑. กรณีที่นักศึกษามีความจำาเป็นทางครอบครัวไม่สามารถเข้าพักอาศัยอยู่หอพัก 
ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา โดยนักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าพักอาศัยอยู่ในหอพัก 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
  ๑.๑ นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หรือทุพพลภาพ 
จนไม่สามารถดูแลตนเองได้



มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
67

Kalasin University

  ๑.๒ นกัศกึษาทีม่ปีญัหาอืน่ๆ ทีจ่ำาเปน็ ตามทีค่ณะกรรมการหอพกัไดพ้จิารณาจาก 
หลักฐานประกอบ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
  ๑.๓ นักศึกษามีภูมิลำาเนาใกล้กับมหาวิทยาลัยระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร
 ๒. ขัน้ตอนการดำาเนนิการยืน่แบบบนัทกึขอยกเวน้ไม่เขา้พกัอาศยัอยูใ่นหอพกันักศกึษา 
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  ๒.๑ นักศึกษาติดต่อขอรับแบบบันทึกขอยกเว้นไม่เข้าพักอาศัยอยู่ในหอพักฯ ได้ที่  
จดุรบัสมคัรนกัศกึษาใหม ่ สำานกังานสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน/ สำานกังานหอพกัสวัสดกิาร 
นักศึกษา  อาคารหอพักหญิงลีลาวดี  ในวันทำาการ
  ๒.๒ ยื่นแบบบันทึกขอยกเว้นไม่เข้าพักอาศัยอยู่ในหอพักฯ ที่สำานักงานหอพัก 
สวัสดิการนักศึกษา อาคารหอพักหญิงลีลาวดี โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้
   - แผนที่บ้านพักปัจจุบัน จำานวน ๑ ฉบับ
  - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของนักศึกษา จำานวน ๑ ชุด
  - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ปกครอง/เจ้าบ้าน จำานวน ๑ ชุด
  - ประวัติการรักษา/ใบรับรองแพทย์ (กรณีมีโรคประจำาตัว) จำานวน ๑ ฉบับ
  - เอกสารอื่นๆ (เพื่อประกอบการพิจารณา) จำานวน ๑ ฉบับ
  ๒.๓ นักศึกษาจะต้องติดตามข่าวประกาศเกี่ยวกับกำาหนดการนัดหมายเข้าร่วม 
ประชมุเพือ่ขอรบัการพจิารณา จากคณะกรรมการพจิารณาฯ ทีบ่อรด์ประชาสมัพนัธข์องทางคณะ 
ต้นสังกัดของนักศึกษา และ/หรือติดต่อสอบถามได้ท่ี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ หากไม่ไป 
ตามกำาหนดการที่ทางคณะกรรมการพิจารณาฯ นัดหมาย ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
  ๒.๔ เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็ในการออกสำารวจของทางคณะกรรมการ 
พิจารณาฯ กรุณาแนบเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบ
  ๒.๕ นักศึกษาที่ไม่ได้รับการยกเว้นไม่เข้าพักอาศัยอยู่ในหอพักฯ ให้ดำาเนินการ 
รายงานตวัเขา้หอพักตามระเบยีบ ของทางมหาวทิยาลยั หลงัจากได้รบัหนงัสอืแจง้ผลการพจิารณาฯ 
ณ สำานักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา
  ๒.๖ ก่อนส่งเอกสาร ให้สำาเนาเอกสาร ๑ ชุด (สำาหรับนักศึกษา) และให้เจ้าหน้าที ่
ลงลายมือชื่อรับเอกสารพร้อมลงวันที่ที่รับ ในชุดสำาเนาเพื่อเป็นหลักฐานการส่งเอกสาร

อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
 สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 ๑ ห้องพักประเภทห้องพัดลม ห้องน้ำาในตัว
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  (๑) พัก ๑ คนต่อห้อง  คนละ ๑๗,๖๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา 
  (๒) พัก ๒ คนต่อห้อง  คนละ ๘,๘๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา 
  (๓) พัก ๓ คนต่อห้อง  คนละ ๖,๖๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา 
  (๔) พัก ๔ คนต่อห้อง  คนละ ๕,๕๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา 
 ๒ ห้องพักประเภทห้องปรับอากาศ ห้องน้ำาในตัว
  (๑) พัก ๑ คนต่อห้อง  คนละ ๒๒,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา 
  (๒) พัก ๒ คนต่อห้อง  คนละ ๑๑,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา 
  (๓) พัก ๓ คนต่อห้อง  คนละ ๗,๕๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา 
  (๔) พัก ๔ คนต่อห้อง  คนละ ๖,๕๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา 

สำาหรับบุคคลภายนอก
 ๑  แบบรายวัน
  (๑) หอ้งพกัประเภทห้องพดัลม หอ้งน้ำาในตวั พกัไมเ่กนิ ๔ คนตอ่หอ้ง วนัละ ๒๐๐ บาท 
ต่อห้อง
  (๒) ห้องพักประเภทห้องปรับอากาศ ห้องน้ำาในตัว พักไม่เกิน ๔ คนต่อห้อง วันละ 
๔๐๐ บาทต่อห้อง
 ๒ แบบรายเดือน
  (๑) ห้องพักประเภทห้องพัดลม ห้องน้ำาในตัว พักไม่เกิน ๔ คนต่อห้อง เดือนละ  
๔,๐๐๐ บาทต่อห้อง
  (๒) หอ้งพกัประเภทหอ้งปรบัอากาศ หอ้งน้ำาในตวั พกัไมเ่กนิ ๔ คนตอ่หอ้ง เดอืนละ 
๖,๐๐๐ บาทต่อห้อง
 การเข้าพักระหว่างเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาที่เข้าพักอาศัยภายหลังเปิดหอพัก 
ไปแล้ว ๑๕ วัน ให้ชำาระค่าธรรมเนียมหอพักในอัตราวันละ ๖๐ บาท (โดยนับตามจำานวนวัน 
ที่เข้าพัก ท้ังนี้ ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมหอพักตามท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด) และต้องชำาระ 
ค่าธรรมเนียมหอพักภายใน ๕ วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เข้าพักหอพัก

 ๒. การชำาระค่าธรรมเนียมล่าช้าของนักศึกษา
  ๑. กรณีชำาระค่าธรรมเนียมหอพัก หลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ชำาระเงิน  
จะต้องชำาระค่าปรับในอัตราวันละ ๕๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท
  ๒. กรณเีขา้พกัในหอพกัระหวา่งเปดิภาคการศกึษา จะตอ้งชำาระเงนิภายในกำาหนด  
๕ วันทำาการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าพักในหอพัก หากพ้นกำาหนดจะต้องชำาระค่าปรับ 
ในอัตราวันละ ๕๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท



มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
69

Kalasin University

  ๓. นักศึกษาท่ีลาออกจากหอพักนักศึกษาโดยมิได้ชำาระค่าธรรมเนียมหอพัก หรือ 
นักศกึษาผูมี้สทิธเิขา้พกัอาศยัในหอพกันกัศกึษา และไดจ้องหอ้งพกัแล้วจนปรากฏช่ืออยูใ่นทะเบยีน 
หอพักนักศึกษา แต่ไม่มารายงานตัวเข้าพักตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย จะต้องชำาระ 
ค่าหอพักเต็มจำานวน
 ๓. อัตราค่าไฟฟ้าและค่าน้ำาของหอพักนักศึกษา
  ๑. ค่าไฟฟ้า จัดเก็บหน่วยละ ๘ บาท
  ๒. ค่าน้ำา จัดเก็บหน่วยละ ๒๓.๒๕ บาท
 ๔. อัตราค่าปรับทั่วไป
  ๑. นกัศกึษาผูม้สีทิธเิขา้พกัอาศยัในหอพกันกัศกึษา ยนิยอมใหผู้ท้ีไ่มไ่ดร้บัอนญุาต 
จากมหาวทิยาลยัเขา้พกัในหอพกั จะตอ้งชำาระคา่ปรบัในอตัราวนัละ ๕๐๐ บาทตอ่คนตอ่วนั และ 
ให้รับโทษทางวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  ๒. นักศึกษาท่ีเข้าพักหอพักของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง 
มหาวิทยาลัย จะต้องชำาระค่าปรับในอัตราวันละ ๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน และให้รับโทษทางวินัย 
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  ๓. นักศึกษาท่ีลืมกุญแจห้องพัก สามารถติดต่อขอรับกุญแจห้องพักสำารองกับ 
สำานักงานหอพักได้ โดยคิดค่ายืมหรือค่าปรับกรณีที่ทำากุญแจห้องพักหายต่อวัน วันละ ๕๐ บาท
 ๕. ค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษา 
  ใหช้ำาระครัง้เดียวจำานวน ๕๐๐ บาทตอ่คน นกัศกึษาทีเ่ขา้พกัอาศยัในหอพกัจะตอ้ง 
ชำาระคา่ประกนัของเสยีหายตามอตัราทีก่ำาหนด และจะไดร้บัคืนเม่ือนกัศึกษายืน่คำาร้องไมป่ระสงค์ 
จะพักอาศัยภายในหอพัก การขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย นักศึกษาจะได้รับคืนหลังจาก 
ที่ได้มีการตรวจสอบการค้างชำาระหรือไม่มีวัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องพักชำารุดเสียหายหรือสูญหาย
 ๖. ค่าวัสดุครุภัณฑ์ภายในหอพักชำารุดเสียหาย
  เมือ่วัสดคุรภุณัฑภ์ายในหอพกัชำารดุเสยีหายจากการใชผ้ดิวิธหีรอืการใชใ้นลกัษณะ 
ทีไ่มเ่หมาะสมกบัสภาพของวสัดคุรภัุณฑ ์นกัศกึษาตอ้งชำาระค่าซอ่มแซมหรอืค่าเสียหายตามอตัรา 
ที่ประกาศในประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
หอพักนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงการพิจารณาอัตราค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหาย ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกิจการนักศึกษา
 ๗. การคืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
  มหาวทิยาลยัจะคนืคา่ธรรมเนยีมหอพกันกัศกึษาใหเ้ฉพาะกรณนีกัศกึษาพกัการเรยีน 
เทา่นัน้ ทัง้นี ้ให้มหาวทิยาลยัคำานวณเงนิคา่ธรรมเนยีมหอพกันกัศกึษา จากวนัทีไ่ดร้บัอนมุตัใิหเ้ขา้พกั 
ในหอพักจนถึงวันที่นักศึกษาลาออกจากหอพัก ในอัตราวันละ ๕๐ บาท
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การดูแลการเข้า-ออกหอพักของนักศึกษา
 เนื่องจากหอพักเปิดเวลา ๐๖.๐๐ ปิดเวลา ๒๓.๐๐ น. จะมีนักศึกษาที่เข้าหอพักหลัง 
เวลา ๒๓.๐๐ น. เพือ่เปน็การตรวจสอบและดูแลความปลอดภยัของนกัศกึษา จงึใหน้กัศกึษาทีเ่ขา้ 
หอพักหลังเวลา ๒๓.๐๐ น. แสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรที่สามารถแสดงตัวตน 
ของนักศึกษาได้ แล้วลงช่ือเข้าหอพักทุกครั้ง หากมีนักศึกษาที่แอบอ้างชื่อคนอื่น หรือนำาบุคคล 
ภายนอกเข้าไปในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำาผิดระเบียบหอพัก ทางหอพักจะเชิญ 
มาพูดคุยและทำาความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตนขณะพักอาศัยอยู่ในหอพัก และให้ลงชื่อในใบ 
บันทึกการกระทำาผิดระเบียบหอพัก เพื่อเสนอต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณา 
สั่งการต่อไป

การรับซื้อขยะ
 หอพักดำาเนินการรับซ้ือขยะจากบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
เพือ่นำามาคดัแยกและจำาหนา่ยตอ่ โดยใชโ้รงคดัแยกขยะเปน็พ้ืนทีส่ำาหรบัจดัเกบ็ขยะ ซึง่เปดิรบัซือ้ 
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.30 – 17.00 น.
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หอพักสวัสดิการนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

ประวัติความเป็นมา
 อาคารหอพักสวัสดิการนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) ได้เปิดบริการ 
นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา
 ปัจจุบันมีอาคารหอพักหญิง 1 หลัง สูง 4 ชั้น  สามารถรองรับนักศึกษาได้ 210 คน 

วัตถุประสงค์ของการจัดหอพักสวัสดิการนักศึกษา  
 1. เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของนักศึกษาที่มีภูมิลำาเนาต่างจังหวัด 
 2. เพื่อให้บริการด้านที่พักที่สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย 
 3. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำานวยแก่นักศึกษา ทั้งด้านการเรียนและที่พักอาศัย 
 4. เพื่อจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ 
การพัฒนานักศึกษาหอพักในด้านต่าง ๆ 

กำาหนดเปิดปิดหอพักสวัสดิการนักศึกษา
 เวลา เปิด 05.00 น.  เวลาปิด 23.00 น. 

หลักเกณฑ์การเปิด-ปิด ประตูหอพัก และระเบียบการเข้าหอพัก 
 • ประตูใหญ่ด้านหน้าหอพักฯ  เปิด 05.00 น. ปิด 22.30 น.  นักศึกษาที่เข้า-ออก 
นอกเวลาทีก่ำาหนด ตอ้งแสดงบตัรประจำาตวันกัศกึษาเพือ่ให ้เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยับนัทกึ 
การเข้าออก 
 • ประตูเข้า - ออก  หอพัก จะปิด เวลา 23.00 น. สำาหรับนักศึกษาที่มีกิจกรรม/โครงการ 
ทีม่คีวามจำาเปน็ตอ้งเขา้หอพกัหลงัเวลา 23.00 น. ตอ้งทำาการบนัทกึขออนมัุตกิอ่นวนัทีม่กิีจกรรม/ 
โครงการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
 การผ่านเข้า-ออก อาคารหอพัก ต้องมีบัตรประจำาตัวนักศึกษา  และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าหอพักและขอรับคืนเม่ือออกจากหอพักทุกคร้ัง หากนักศึกษา 
ไม่แสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษาจะถือว่าผิดระเบียบหอพัก 
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กรณีที่นักศึกษาเข้าหอพักหลัง 23.00 น. มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการดังนี้ 
 1. เข้าหอพักหลังเวลาที่กำาหนด 1 ครั้ง /ภาคการศึกษา ตักเตือนโดยฝ่ายจัดการอาคาร 
และกองกิจการนักศึกษา
 2. เข้าหอพักหลังเวลาท่ีกำาหนด 2 ครั้ง /ภาคการศึกษา กองกิจการนักศึกษาทำาหนังสือ
แจ้งคณะที่นักศึกษาสังกัด 
 • เขา้หอพกัหลงัเวลาทีก่ำาหนด 3 ครัง้ /ภาคการศกึษา กองกจิการนกัศกึษาทำาหนงัสอืแจง้ 
ผู้ปกครอง
 • เข้าหอพักหลังเวลาที่กำาหนด 3 ครั้ง /ภาคการศึกษา กองกิจการนักศึกษาทำาหนังสือเชิญ
ผู้ปกครองมาพบ

การแจ้งซ่อม
 การแจ้งซ่อมของเสียหายภายในอาคาร 

แนวทางในการแจ้งซ่อม 
 1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะแจ้งการซ่อมแซมต่าง ๆ  ให้แจ้งที่เจ้าหน้าที่ประจำาอาคาร
 2. เจา้หนา้ทีจ่ะบนัทกึการแจง้ซอ่ม และแจง้ช่างประจำาอาคารเขา้มาตรวจสอบการแจง้ นัน้ ๆ  
เพื่อดำาเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมต่อไป 
 3. การแก้ไขหรือซ่อมแซมนั้นนักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย ในกรณีเกิดจาก 
การกระทำาของนักศึกษา
 4. ในการดำาเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซม นักศึกษาจะต้องอยู่ประจำาห้องเพื่อชี้แจงปัญหา 
จนกว่าจะดำาเนินการแก้ไขจนเสร็จ

การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย
 เจ็บป่วยในช่วง 8.00-16.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
 ติดต่อห้องพยาบาล ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

 *กรณีเจ็บป่วยในเวลา 24.00 - 8.00 น. 
 เจ็บป่วยเบื้องต้น ให้ขอรับยาสามัญได้ที่ห้องพยาบาล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
 เจ็บป่วยหนัก เพื่อนำาส่งโรงพยาบาล ติดต่อ ชมรมกู้ภัยอาสาฉุกเฉินชุมชน 

 กรณีฉุกเฉิน ให้ติดต่อรถพยาบาล  สายด่วน  1669
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ข้อห้าม
ข้อห้ามสำาหรับนักศึกษาหอพัก
 1. ห้ามส่งเสียงดัง และห้ามทะเลาะวิวาทภายในหอพัก
 2. ห้ามลักขโมย 
 3. ห้ามเสพอบายมุข 
 4. ไม่อนุญาตให้นักศึกษานำานักศึกษาหรือบุคคลภายนอกขึ้นหอพักก่อนได้รับอนุญาต
 5. นักศึกษาต้องรักษาความสะอาดห้องพัก
 6. ห้ามครอบครองวัตถุอันตราย 
 7. หา้มทำาลายทรพัยส์นิภายในหอพกั กรณทีรพัยส์นิเสียหาย จะตอ้งชำาระค่าปรบัตามราคา 
ของทรัพย์สินนั้น
 8. ห้ามโยนขว้างปา หรือทิ้งสิ่งของลงจากหอพัก 
 9. ห้ามประกอบอาหารภายในหอพัก 
 10. ห้ามนำาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงในหอพัก
 11. ห้ามนักศึกษาหอพักนอนค้างคืนนอกหอพัก ก่อนได้รับอนุญาต
 
การแจ้งซ่อม
 การแจ้งซ่อมของเสียหายภายในอาคาร 
 1. นกัศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะแจง้การซอ่มแซมตา่ง ๆ  ใหแ้จง้ทีเ่จา้หนา้ทีป่ระจำาอาคาร
 2. เจ้าหน้าที่จะบันทึกการแจ้งซ่อม และแจ้งช่างประจำาอาคารเข้ามาตรวจสอบการแจ้ง 
นั้น ๆ เพื่อดำาเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมต่อไป 
 3. การแก้ไขหรือซ่อมแซมนั้นนักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย ในกรณี 
เกิดจากการกระทำาของนักศึกษา
 4. ในการดำาเนนิการแกไ้ขหรือซอ่มแซม นกัศกึษาจะตอ้งอยูป่ระจำาห้องเพือ่ชีแ้จงปญัหา 
จนกว่าจะดำาเนินการแก้ไขจนเสร็จ

การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย
 1. เจ็บป่วยในช่วง เวลา 08.00 - 16.00 น. (จันทร์-ศุกร์) ติดต่อห้องพยาบาล ณ อาคาร 
ฟ้าแดดสงยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 2. กรณีเจ็บป่วยในเวลา 24.00 - 08.00 น. เจ็บป่วยเบื้องต้น ให้ขอรับยาสามัญได้ที ่
หอ้งพยาบาล  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีขุภาพเจบ็ปว่ยหนกั เพือ่นำาสง่โรงพยาบาล ตดิตอ่ 
ชมรมกู้ภัยอาสาฉุกเฉินชุมชน กรณีฉุกเฉิน ให้ติดต่อรถพยาบาล  สายด่วน  1669
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ข้อห้ามสำาหรับนักศึกษาหอพัก
 1. ห้ามส่งเสียงดัง และห้ามทะเลาะวิวาทภายในหอพัก
 2. ห้ามลักขโมย 
 3. ห้ามเสพอบายมุข 
 4. ไม่อนุญาตให้นักศึกษานำานักศึกษาหรือบุคคลภายนอกขึ้นหอพักก่อนได้รับอนุญาต
 5. นักศึกษาต้องรักษาความสะอาดห้องพัก
 6. ห้ามครอบครองวัตถุอันตราย 
 7. ห้ามทำาลายทรัพย์สินภายในหอพัก กรณีทรัพย์สินเสียหาย จะต้องชำาระค่าปรับ 
ตามราคาของทรัพย์สินนั้น
 8. ห้ามโยนขว้างปา หรือทิ้งสิ่งของลงจากหอพัก 
 9. ห้ามประกอบอาหารภายในหอพัก 
 10. ห้ามนำาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงในหอพัก
 11. ห้ามนักศึกษาหอพักนอนค้างคืนนอกหอพัก ก่อนได้รับอนุญาต
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การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

www.studentloan.or.th

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงินกองทุน
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

 2. กองทุนจะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ใน 2 ลักษณะดังต่อไปนี้

  2.1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี  

รายได้ต่อครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

      (1) รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณ ี

ที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำานาจปกครอง

          (2) รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณ ี

ที่ผู้ใช้อำานาจปกครองมิใช่บิดามารดา

       (3) รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีท่ี 

ผู้ขอกู้ยืมได้ทำาการสมรสแล้ว

  2.2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น 

ความตอ้งการหลกัซึง่มคีวามชดัเจนของการผลติกำาลงัคนและมคีวามจำาเป็นตอ่การพัฒนาประเทศ

 3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำาหนด ดังนี้

      3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

  3.2 มหีลกัฐานการเขา้รว่มโครงการทีมุ่ง่ประโยชนต์อ่สงัคมและสาธารณะไมน่อ้ยกวา่  

36 ชั่วโมง ในหนึ่งปีการศึกษาก่อนการกู้ยืม

      3.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง  

หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุรา 

เป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น

      3.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคล 
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เข้าศึกษาในสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกำากับดูแลของ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือส่วนราชการอื่นๆ ทบวง 

มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ

  3.5 ไม่เคยเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

  3.6 ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำาในหน่วยงานของรัฐหรือ 

เอกชนในลักษณะเต็มเวลา

      3.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

      3.8 ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูไ้ดร้บัโทษจำาคกุโดยคำาพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ำาคุก เวน้แตเ่ปน็ 

โทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

      3.9 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะ 

เวลาผ่อนชำาระหนี้อีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

 4. นกัศกึษาผูม้สีทิธิขอรบัทนุจะตอ้งศกึษาในระดบัการศกึษาและหลกัสตูร/ประเภทวชิา 

และสาขาสาวิชา ดังนี้

  4.1 ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรี

  4.2 หลกัสตูร/ประเภทวชิาและสาขาวชิา เปน็ไปตามประกาศคณะกรรมการกองทนุ 

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องกำาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืม 

เพื่อการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว 

แต่ผิดนัดชำาระหนี้ และได้ทำาสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคย 

ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายน้ันสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำาระหนี้ 

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือชำาระหนี้ตามคำาพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว

 รายการเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน

 1. แบบคำาขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.101

 2. แบบคำาขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan

 3. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน + สำาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ยืม

 4. สำาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุลผู้กู้ยืม (ถ้ามี)
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 5. สำาเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (เฉพาะผู้กู้ยืมที่มีบัญชีแล้ว)
 6. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน + สำาเนาทะเบียนบ้านบิดา และมารดา
 7. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน + สำาเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีมีการกรอก 
ข้อมูลข้อ 14 ในแบบ กยศ.101)
 8. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
  8.1 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรส ของผู้ขอกู้ยืมเงิน มีรายได้ประจำา 
ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หรือสำาเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบุคคลน้ัน 
แล้วแต่กรณี
  8.2 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรส ของผู้ยื่นคำาขอกู้ยืมเงิน ไม่มีรายได้ 
ประจำา ใหใ้ชห้นงัสอืรับรองรายไดค้รอบครวัของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และแนบสำาเนาบตัร 
ประจำาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ โดยผู้รับรองรายได้ต้องลงลายมือชื่อในเอกสาร กยศ. 
102 ให้ตรงกับลายมือชื่อในบัตรข้าราชการ
 9. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
 10. แผนผังแสดงท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือ 
ผู้ปกครอง
 11. ใบแสดงผลการศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือใบแสดงผล 
การศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา ก่อนยื่นขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2563
 12. เอกสารการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 
(จิตอาสา) พร้อมรูปถ่ายประกอบ  แต่ละโครงการ/กิจกรรม
  13. เอกสารอื่นๆ ตามที่สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำาเนาถูกต้อง โดยเจ้าของเอกสารเท่านั้น คือ สำาเนา 
เอกสารของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ผู้เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองต้องรับรอง 
สำาเนาด้วยตนเอง 
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รายการเอกสารประกอบการจัดทำาสัญญากู้ยืมหลังจากได้รับอนุมัติ

 1. ผู้กู้ยืมดำาเนินการกรอกสัญญาในระบบ e-Studentloan

 2. พิมพ์สัญญา จำานวน 2 ชุด (หน้า-หลัง แผ่นเดียวกัน)

 3. นำาผู้ค้ำาประกันมาลงนามที่มหาวิทยาลัยฯ (ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) 

(ผู้ค้ำาประกัน คือ บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมาย) 

 4. เอกสารแนบสัญญา ประกอบด้วย

  4.1 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนผู้กู้ จำานวน 2 ชุด

  4.2 สำาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ยืม จำานวน 2 ชุด

  4.3 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนผู้ค้ำา จำานวน 2 ชุด

  4.4 สำาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำาประกัน จำานวน 2 ชุด

  4.5 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน + สำาเนาทะเบียนบ้าน ผู้แทนโดยชอบธรรม  

จำานวน 2 ชุด (กรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภาวะ คือ อายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ ต้องใช้ผู้แทน 

โดยชอบธรรมด้วย ซึ่งสามารถใช้คนเดียวกันกับผู้ค้ำาประกันได้)

  4.6 สำาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ระบุชื่อผู้กู้ยืม จำานวน 2 ชุด

  4.7 สำาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

  4.8 ซองจดหมายจา่หนา้ถงึผูค้้ำาประกนั พรอ้มติดแสตมปใ์หเ้รยีบรอ้ย จำานวน 1 ซอง

  4.9 สำาเนาใบรายงานการลงทะเบียน/ใบแจ้งชำาระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด

 * หมายเหตุ : สำาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสารเท่านั้น เช่น  

สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของบิดา ผู้เป็นบิดาต้องเป็นผู้รับรองสำาเนาถูกต้องด้วยตนเอง  

เป็นต้น

การค้ำาประกัน

 - ผู้ค้ำาประกันต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ดังนี้

 1. บิดา มารดา หรือผู้ใช้อำานาจปกครอง หรือคู่สมรส หรือ

 2. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเช่ือถือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจำา 

สถานศึกษากำาหนดให้เป็นผู้ค้ำาประกัน
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หน้าที่ของผู้กู้ยืม

 หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมตรงกับความเป็นจริง

 2. ต้องดำาเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง และต้องเก็บ 

รักษารหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้บุคคลอื่นดำาเนินการเกี่ยวกับ 

การกู้ยืมเงินผ่านระบบแทนให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ดำาเนินการด้วยตนเอง

 3. ตอ้งแจง้การเปลีย่นชือ่ ยา้ยทีอ่ยู ่หรอืยา้ยสถานศกึษา และจบการศกึษาหรอืพน้สภาพ 

การเป็นนักเรียน/นักศึกษาภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปล่ียนช่ือ ย้ายท่ีอยู่ ย้ายสถานศึกษา 

จบการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษาต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

 4. ต้องแสดงตนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคละหนึ่งครั้ง

 5. ต้องแจ้งสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษาไปที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 

หากยังมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษาอยู่แต่ไม่ได้กู้ยืมเงินกองทุน

 6. ต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำางาน พร้อมจำานวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับให้ผู้บริหาร 

และจัดการเงินให้กู้ยืมทราบภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มทำางาน

 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำางาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

เกีย่วกบัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง ผูกู้ย้มืตอ้งแจง้ใหผู้บ้รหิารและจดัการเงนิใหกู้้ยมืทราบภายใน 30 วนั

ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2562

 1. สำาหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุนจะให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ไม่เกินขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษา  

และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามที่กำาหนดไว้ในแต่ละรายการ ดังนี้
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ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

บาท/ราย/ปี

ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี

รวม
บาท/ราย/ปี

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 21,600 35,600

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 21,000 36,000 57,000

3. ปวท./ปวส.หรือเทียบเท่า กองทุนจะให้กู้ยืมไม่เกินขอบเขตการให้เงิน 
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้
3.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว
3.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3.2.1 สาขาวิชาช่างอากาศยาน ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
การตรวจสอบโดยไม่ทำาลาย และการเดินเรือ
  3.2.2 สาขาอื่น ๆ นอกจาก 3.2.1

25,000

60,000

30,000

36,000

36,000

36,000

61,000

96,000

66,000

4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
     4.1.1 สาขาที่ขาดแคลนและ/หรือเป็นความต้องการของตลาด 
แรงงาน ได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ นิติศาสตร์ ภาษา 
ต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน
        4.1.2 สาขาอื่นๆ นอกจาก 4.1.1
4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
4.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.4 เกษตรศาสตร์
4.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์
4.6 แพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

60,000

50,000
70,000
70,000
70,000
90,000
200,000

36,000

36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000

96,000

86,000
106,000
106,000
106,000
126,000
236,000

หมายเหตุ : 1. เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนจะถูกจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา 

 2. เงินค่าครองชีพจะถูกจ่ายเข้าบัญชีของนักศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

 2. นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิต 

กำาลังคนและมีความจำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ กองทุนจะให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย 

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ไม่เกินขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือ 

ระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามที่กำาหนดไว้ในแต่ละรายการ  

ดังนี้
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ระดับการศึกษา/สาขาวิชา สาขาวิชา
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

บาท/ราย/ปี

1. ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่า
1.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ทุกสาขาวิชา 25,000

1.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.2.1 สาขาวิชาช่างอากาศยาน ช่างเทคนิค
ระบบขนส่งทางราง การตรวจสอบโดยไม่
ทำาลาย และการเดินเรือ
1.2.2 สาขาอื่น ๆ นอกจาก 1.2.1

60,000

30,000

2. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
2.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รายละเอียดสาขาวิชาให้เป็นไปตามบัญชี

แนบท้ายประกาศ
60,000

2.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดสาขาวิชาให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

70,000

2.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดสาขาวิชาให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

70,000

2.4 เกษตรศาสตร์ รายละเอียดสาขาวิชาให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

70,000

2.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ รายละเอียดสาขาวิชาให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

90,000

2.6 แพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดสาขาวิชาให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

200,000

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำาลังคนและมีความจำาเป็นต่อการ 

พัฒนาประเทศ ท่ีมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี นอกจากจะกู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

ตามข้อ 5 แล้ว อาจกู้ยืมเงินค่าครองชีพได้ในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน หรือ 36,000 บาทต่อปี
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กำาหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2562

ขั้นตอน กำาหนดเวลา

ภาคเรียนที่ 1

1. ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) โดยยังไม่ต้องระบุสถาน
ศึกษา (สำาหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาไม่ต้องดำาเนินการ
ขั้นตอนนี้)

1 เม.ย. - 31 ส.ค. 2563

2. ผู้ขอกู้ยืมยื่นแบบคำาขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2563

3. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินสถานศึกษา
ตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน 

ไม่เกิน 31 ต.ค. 2563

4. สถานศึกษาส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและแบบลงทะเบียนเรียนให้ผู้บริหารและจัดการเงิน
ให้กู้ยืม

ไม่เกิน 15 พ.ย. 2563

ภาคเรียนที่ 2

1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.2563

2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 มี.ค.2564

3. สถานศึกษาส่งเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 15 เม.ย.2564

ภาคเรียนที่ 3 *

1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ก.พ. - 31 มี.ค.2564

2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 30 เม.ย. 2564

3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 15 พ.ค.2564

* สำาหรับสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน และวงเงินจัดสรรเพียงพอ

เบอร์โทรติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 ในเมือง โทร. 043-811128 ต่อ 4110 หรือเบอร์มือถือ 08-6458-4367

 Facebook : กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ม.กาฬสินธุ์

 นามน โทร. 043-811128 ต่อ 4181,08-5206-8586

 Facebook :  พัฒนานักศึกษา

หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมสามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งสองพื้นที่
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การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 1. ต้องยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้งาน  ผ่านระบบที่ใช้แสดงตัวตนในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต 

ตาม พ.ร.บ. วา่ดว้ย การกระทำาความผดิทางคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 (Authentication) ซึง่นกัศกึษา, 

พนกังานและขา้ราชการสถาบนัฯทีจ่ะใช้งานเครอืขา่ยอินเทอรเ์นต็ ในสถาบนัฯ จะตอ้งม ีUser ID  

และ Password มิเช่นนั้น จะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดังนั้น ทุกครั้งที่เชื่อมต่อเข้าใช้งาน 

จึงต้องใช้ User ID และPassword

 2. สำาหรับนักศึกษา ให้ใช้รหัสนักศึกษาเป็น Username และให้ใช้เลขบัตรประจำาตัว 

ประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางเป็น Password

 3. สามารถตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ฝา่ยสารสนเทศ อาคารศนูยค์อมพวิเตอร ์ชัน้ 2 (พืน้ทีใ่นเมอืง) 

โทรศัพท์ 043-811128 ต่อ 7130
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ระเบียบการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (พื้นที่ในเมือง)  
อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โทร. 086-4584365

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (พื้นที่นามน)
อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 1 โทร. 043-602053

 งานทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การให้
บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ คณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนบุคคล
และหน่วยงานภายนอก  
ดังนี้
 - บริการนักศึกษา มีการบริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษา เช่น รับและติดตาม 
คำาร้องต่างๆ เช่น ขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษา ทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา ขอลงทะเบียนเรียน 
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ขอลงทะเบียนล่าช้า รวมถึงการให้คำาแนะนำาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา 
 - งานรบับคุคลเข้าศกึษา บรกิารใหค้ำาแนะนำา ประชาสมัพนัธแ์นะแนวการศกึษา ขอ้มลู 
การรับสมัครคัดเลือก และประสานงานการรับนักศึกษาใหม่ 
 - งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบการสำาเร็จการศึกษา ตรวจสอบ 
คุณวุฒิของบัณฑิต ออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษา (เช่น ใบรับรอง Transcript ฯลฯ) 

ข้อมูลการติดต่อ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา  08.15-16.30 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
โทรศัพท์ : พื้นที่ในเมือง  086-4584365
  : พื้นที่นามน  043-602053
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งานคลัง กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์

สถานที่ตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 1 (พื้นที่ในเมือง)  

 : อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 1 (พื้นที่นามน)

โทรศัพท์ : 043-811128 ต่อ 1120, 086-4584364 (พื้นที่ในเมือง)

 : 043-602054 (พื้นที่นามน)

เวลาให้บริการ : 08.30 น. - 15.30 น.

ขั้นตอนการชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาสามารถชำาระได้ 2 ช่องทางดังนี้

1.ชำาระเงินที่นาคารกรุงไทย ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 1. นกัศกึษาลงทะเบยีนผา่นระบบ Internet ตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้พมิพใ์บลงทะเบยีน 

 2. นำาใบลงทะเบียนที่ได้ไปชำาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ตามระยะเวลาที่กำาหนดในใบ 

ลงทะเบียนและเก็บหลักฐานการชำาระเงิน

 ในกรณีที่นักศึกษาเป็นบุตรข้าราชการสามารถนำาใบลงทะเบียนที่จ่ายเงินผ่านธนาคาร 

ไปทำาการเบิกได้เลย และต้องสำาเนาใบลงทะเบียนเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

2. ชำาระเงินที่ห้องการเงิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 1. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบ Internet ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิมพ์ใบ 

ลงทะเบียน

 2. นักศึกษานำาใบลงทะเบียนที่พิมพ์จากระบบมาชำาระเงินท่ี (ห้องการเงิน) งานคลัง 

อาคาร 1 ชั้น 1 (พื้นที่ในเมือง) หรือ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 1 (พื้นที่นามน) 

 3. นักศึกษาท่ีชำาระเงินค่าเกินระยะเวลาที่กำาหนด จะต้องชำาระเงินที่ (ห้องการเงิน) 

งานคลัง ทั้งสองพื้นที่เท่านั้น พร้อมเสียค่าปรับ ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ปรับวันละ 50 

ไม่เกิน 500 บาท
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หลักสูตรที่เปิดสอน 2563

คณะบริหารศาสตร์

หลักสูตร ใช้เวลาการศึกษา สาขาวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 การจัดการทั่วไป

การตลาด

การบัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 บริหารธุรกิจ
     - การจัดการ  
    = การตลาด

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ธุรกิจอัจฉริยะ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  4

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 2 การจัดการสำาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร ใช้เวลาการศึกษา สาขาวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 สัตวศาสตร์

พืชศาสตร์

ประมง

เทคโนโลยีการอาหาร

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 พืชศาสตร์

สัตวศาสตร์  

ประมง  

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  

เทคนิคการสัตวแพทย์  

นวัตกรรมเกษตร  

เทคโนโลยีการอาหาร  

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 เทคโนโลยีการเกษตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร ใช้เวลาการศึกษา สาขาวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ช่างกลโรงงาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ

เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง

ไฟฟ้ากำาลัง

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

วิศวกรรมโลจิสติกส์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 4 การออกแบบอุตสาหกรรม  

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 2 วิศวกรรมอุตสาหการ  (ต่อเนื่อง)

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  (ต่อเนื่อง)



มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
97

Kalasin University

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

หลักสูตร ใช้เวลาการศึกษา สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 การศึกษาปฐมวัย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  2 การบริหารการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

หลักสูตร ใช้เวลาการศึกษา สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 การจัดการอานามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) 2 การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
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คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตร ใช้เวลาการศึกษา สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  4 กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำารวจ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 นิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 การเมืองการปกครอง

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  4 นิเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ภาษาจีน

การท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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สถานที่ตั้ง : คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

ชื่อเว็บไซต์ : https://ag.ksu.ac.th

โทรศัพท์ :  08 6458 4361

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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สารจากคณบดี

 ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกคน

ด้วยความยินดียิ่ง ตามวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร “เป็นองค์กรชั้นนำา

ระดบัภมูภิาคในการพฒันาท้องถิน่  ชมุชน  ดา้นการวิจัย บรกิารวิชาการวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสู่สากล” 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาซึ่งมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน “เป็นองค์กรแห่งการสร้าง

อาชีพเฉพาะทาง ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน” ขอให้นักศึกษาภาคภูมิใจและเริ่มต้นชีวิตการ

เป็นนักศึกษาด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อก้าวไปสู่ความสำาเร็จที่รออยู่ข้างหน้าสง่างาม  โดยคณะฯ มุ่งเน้นการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพการเกษตรสมัยใหม่ นวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตรและเกษตรดิจิทัล ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและมีความเป็นเลิศด้านทักษะปฏิบัติ  ดังนั้น ขอให้นักศึกษามั่นใจ

ได้ว่าการจัดการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่คณะได้จัดขึ้น จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ การคิด การวิเคราะห์และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เพ่ือก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

 ในสถานการณป์จัจบุนัมกีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไดม้มีาตรการปอ้งกนัการ

แพรร่ะบาด ได้แก่ การเวน้ระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) การงดกจิกรรมรวมกลุ่มคน ส่งผลใหป้ระชาชนทุกอาชพี

เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว/การบรกิาร การศกึษา และการผลติสนิคา้ทางการเกษตรหรอืผลิตภณัฑ์ชมุชน ธรุกิจรบัเหมาก่อสรา้ง 

รวมทัง้การรบัจา้งทัว่ไปมกีารใชช้วีติทีเ่ปลีย่นไป ซึง่ขณะนีแ้มว้า่จะมกีารผอ่นปรนมาตรการตา่งๆ ใหป้ระชาชนสามารถดำารง

ชวิีตไดอ้ย่างปลอดภัยจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 กต็าม แตย่งัคงตอ้งปรบัตัวในการดำาเนนิชวีติและดำาเนนิธรุกจิให้

สอดคลอ้งกบัชวีติวถิใีหม ่(New Normal) หลงั COVID-๑๙ จงึเปน็ทัง้เรือ่งความเป็นอยู ่เศรษฐกิจ การบรโิภค การไปทำางาน 

การใช้บริการขนส่งสาธารณะ การเดินทาง การท่องเที่ยว แม้กระทั่งในสถานศึกษา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนจะต้องเปลี่ยนไป 

โดยมีผลกระทบกับทุกคนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 

 ในนามของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ขอให้นักศึกษาทุกคนใช้สถานศึกษาแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มพูนสติ

ปญัญา ประสบการณช์วีติ และเปน็จุดเร่ิมตน้ของชวิีตใหม ่พร้อมฝา่ฟนัอุปสรรคตา่งๆ ท่ีจะเกดิขึน้ดว้ยความอดทนและมคีวาม

มานะพยายาม  เชือ่มัน่วา่นกัศกึษาทกุคนจะมคีวามสขุและสนกุกบัการเรยีนตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาอยูใ่นมหาวทิยาลัยแหง่

นี้  และขอให้ปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาที่มีความสุภาพ อ่อนโยน สง่างามและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ในโอกาสนี้ ขออาราธนา

คณุพระศรรีตันตรยัและส่ิงศกัดิส์ทิธิโ์ปรดอำานวยพรใหน้กัศกึษาใหมทุ่กคน จงมแีตค่วามสุข ความเจรญิ มกีำาลังใจท่ีแขง็แกร่ง 

มีสติปัญญาที่เพิ่มพูน สำาเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ สร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่ ครู อาจารย์และตนเอง เป็นบัณฑิต

นักปฏิบัติที่มีความรู้คู่คุณธรรม และประสบความสำาเร็จในอนาคตตามที่มุ่งหวังไว้ เพื่อก้าวออกไปพัฒนาสังคมและประเทศ

ชาติสืบไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ทำาเนียบผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวหนูเดือน  สาระบุตร

รองคณบดีงานบริหารและวางแผน

อ.อ้อยทิพย์ สมานรส

ผู้ช่วยคณบดี

งานประกันคุณภาพการศึกษา

และบัณฑิตศึกษา

นางสาวสุภาภรณ์  ภูจิตทอง

หัวหน้าสำานักงานคณบดี

ดร.ณัฐพงษ์  ศรีสมุทร

รองคณบดีงานบริการการศึกษา

และวิจัย

ดร.เอกรินทร์  สารีพัว

รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

อ.ดร. นพรัตน์ ผกาเชิด

ผู้ช่วยคณบดี

งานวิเทศสมัพันธ์

และสารสนเทศ

อ.ดร. จักรินทร์ ตรีอินทอง

ผู้ช่วยคณบดี

งานกิจการนักศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาสัตวศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Animal Science

2.  ชื่อประกาศนียบัตร

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Animal Science

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Dip. in Animal Science

3. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต

  2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1.  ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Plant Science

2.  ชื่อประกาศนียบัตร

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Plant Science

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Dip. in Plant Science

3. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  83 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต

  2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาประมง

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Fisheries

2.  ชื่อประกาศนียบัตร

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ปวส. สาขาวิชาประมง

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Fisheries

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Dip. in Fisheries

3. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9  หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 57 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 13 หน่วยกิต

  2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Food Technology

2. ชื่อประกาศนียบัตร

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Food Technology

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Dip. in Food Technology

3. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต

  2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Animal Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (สัตวศาสตร์)

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Animal Science)

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Animal Science) 

3. วิชาเอก

 ไม่มี

4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต

5. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  3 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 92 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 27 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 35 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก

   2.3.1 หลักสูตรแบบฝึกงานทางสัตวศาสตร์  21  หน่วยกิต

   2.3.2 หลักสูตรแบบสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์  21  หน่วยกิต   

  2.3.3 หลักสูตรแบบเรียนรู้ร่วมกับการทำางาน  12  หน่วยกิต

         2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

   2.4.1 หลักสูตรแบบฝึกงานทางสัตวศาสตร์  9  หน่วยกิต

   2.4.2 หลักสูตรแบบสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์  9  หน่วยกิต

   2.4.3 หลักสูตรแบบเรียนรู้ร่วมกับการทำางาน  18  หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพืชศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Plant Science

2.  ชื่อปริญญา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ.(พืชศาสตร์)

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Plant Science)

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Plant Science)

3. วิชาเอก

 ไม่มี

4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

5. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต

            1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6  หน่วยกิต

  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  3 หน่วยกิต

       2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ   91  หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  57  หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก  24  หน่วยกิต 

  2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  6  หน่วยกิต 

  2.4 กลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์/โครงการ  3  หน่วยกิต

  2.5 กลุ่มวิชาสัมมนา  1  หน่วยกิต

       3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประมง

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Fisheries

2. ชื่อปริญญา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (ประมง)

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Fisheries)

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Fisheries)

3.  วิชาเอก

 ไม่มี 

4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต

5. โครงสร้างหลักสูตร 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  1.1   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     15  หน่วยกิต

  1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        3  หน่วยกิต 

  1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        3  หน่วยกิต 

  1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6  หน่วยกิต

  1.5   กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ       3  หน่วยกิต

       2.  หมวดวิชาชีพเฉพาะ       92  หน่วยกิต 

  2.1   กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน    30  หน่วยกิต

  2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับ          44  หน่วยกิต 

  2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือก          18  หน่วยกิต 

      3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Food Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Food Technology)  
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Food Technology) 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
 3.1  (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร)
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Food Technology and Cuisine)
 3.2 (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกำาหนดอาหาร)
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต
  4.1 โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร
   4.1.1 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต
   4.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ 88 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 25 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

  4.2 โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี  แขนงวิชาโภชนาการและการกำาหนดอาหาร

   4.2.1 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต

   4.2.2 โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 88 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 25 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ภาษาไทย หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Agricultural Biotechnology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Agricultural Biotechnology) 
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Agricultural Biotechnology)
3. วิชาเอก
 -
4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
     5.1.2  โครงสร้างหลักสูตร
   5.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตรแบบที่ 1 (สหกิจศึกษา)
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 89 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 25 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 27 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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    5.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตรแบบที่ 2 (ปฏิงานภาคสนามเทคโนโลยี 
ชีวภาพทางการเกษตร)
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 89 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 25 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 46 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Veterinary Technology

2. ชื่อปริญญา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Veterinary Technology)

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Veterinary Technology)

3. วิชาเอก

 ไม่มี

4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

5. โครงสร้างหลักสูตร

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  1.1   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         15  หน่วยกิต 

  1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        3  หน่วยกิต

  1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         3  หน่วยกิต

  1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6  หน่วยกิต 

  1.5   กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ               3  หน่วยกิต    

 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 101 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 14 หน่วยกิต 

  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 75 หน่วยกิต 

  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

 1.1 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร  

 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Agricultural Innovation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร) 

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.บ. (นวัตกรรมเกษตร) 

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Agricultural Innovation) 

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Agricultural Innovation) 

3. วิชาเอก

 นวัตกรรมเกษตร

4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต

3.1 โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี

 3.1.1 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 87 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต

  1) กลุ่มวิชาชีพบังคับการเป็นผู้ประกอบการ  9 หน่วยกิต



มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
116

Kalasin University

  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำางาน 36 หน่วยกิต

          3) กลุ่มวิชาชีพบังคับการปฏิบัติงาน 15 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
   การเกษตร  
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Agricultural Technology 
2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วท.ม. (เทคโนโลยีการเกษตร)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Agricultural Technology)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Agricultural Technology)   
3. วิชาเอก
 ไม่มี
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา
จำานวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข

หมวดรายวิชา (Course Work) 26 32

1.1 หมวดรายวิชาพื้นฐาน  5 5

1.2 หมวดรายวิชาชีพบังคับ 6 6

1.3 หมวดรายวิชาชีพเลือก 15 21

หมวดรายวชิาวทิยานพินธ ์และการศึกษาคน้ควา้ อสิระ 12 6

หมวดรายวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 3 3

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38 38
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สถานที่ตั้ง : คณะบริหารศาสตร์ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

ชื่อเว็บไซต์ : https://as.ksu.ac.th/

โทรศัพท์ : 086-4584362

คณะบริหารศาสตร์
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สารจากคณบดี

 ในนามคณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอ

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในปีการศึกษา 2563 นี้ ด้วยความยินดีอย่าง

ยิ่ง 

 “คณะบริหารศาสตร์ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพและ

ความเปน็เลศิเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ินและสงัคม เปน็ทีย่อมรับของชาติและประชาคมอาเซยีน” จาก

วิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะบริหารศาสตร์ จึงเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้มีความรู้ทางศาสตร์

บรหิารธรุกจิและนวตักรรมทางธรุกจิทีท่นัสมยั มคีวามอดทน มสีำานกึดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม  

เปน็บณัฑติทีมี่ความเกง่งานรวมทัง้เปน็คนด ีมคีวามสามารถในการปรบัตวัเมือ่ตอ้งเผชญิกับปญัหา

และอุปสรรคต่างๆในชีวิต  สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้โดยมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความ

มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและสังคม

 จงึมัน่ใจไดว้า่นกัศกึษาของคณะบรหิารศาสตร ์จะไดรั้บการถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นหลกั

การบรหิารธรุกจิทีเ่ปน็สากล ควบคูก่บัการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั จากคณาจารยท์ี่

มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ นอกจากนี้การจัดการเรียนการ สอนของคณะบริหารศาสตร์ ยังมุ่ง

เนน้จดักจิกรรมใหน้กัศกึษาในอนัทีจ่ะสรา้งเสรมิความคดิ สรา้งสรรค์ควบคู่กบัการเปน็ผู้มคุีณธรรม 

จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อตอบสนองความ ต้องการของสถานประกอบการ 

และการเติบโตที่ยั่งยืนภายใต้สังคมที่สงบสุขของประเทศ

 ขา้พเจา้ขอใหน้กัศกึษาทกุคนใช้เวลาในการเรยีนรูแ้ละมคีวามเพยีรพยายามอยา่งตอ่เนือ่ง 

รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษาเอง 

  ทา้ยทีส่ดุนีข้ออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศักดิสิ์ทธิใ์นสากลโลกทีน่กัศึกษาเคารพ

นับถือ จงดลบันดาลให้นักศึกษาทุกคนรวมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่ว

หน้ากันเทอญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำาภาศรี พ่อค้า  

       คณบดีคณะบริหารศาสตร์



มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
121

Kalasin University

ทำาเนียบผู้บริหาร

คณะบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำาภาศรี  พ่อค้า

คณบดีคณะบริหารศาสตร์

นางเพ็ญสิริ  ภูวรกิจ
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน

ดร.ธรรมรัตน์  บุญรอด
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

นางสุพัตรา  โสระธิวา
ผู้ช่วยคณบดี

ดร.กรกนก  ดลโสภณ
ผู้ช่วยคณบดี

นางสาวภัทราพร  ภาระนาค
ผู้ช่วยคณบดี

นางเพ็ญรดี  ไชยคำามี
หัวหน้าสำานักงานคณบดี

นายนันทพัทธ์  โนนศรีเมือง
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลกัสตูรประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in General Management

2. ชื่อประกาศนียบัตร

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in General Management

 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Dip. in General Management

3. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต

  2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Marketing

2. ชื่อประกาศนียบัตร
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ปวส. สาขาวิชาการตลาด
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Marketing
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Dip. in Marketing
3. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
4. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21  หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
  2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Accounting

2. ชื่อประกาศนียบัตร
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Accounting
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Dip. in Accounting

3. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21 หน่วยกิต

  1.1  กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต

  2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ 
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Business Computer 

2. ชื่อประกาศนียบัตร
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Business Computer
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Dip. in Business Computer

3. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต

  2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business 
   Administration
2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Business Ad-
ministration) 
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Business Administration)
3. วิชาเอก
 3.1 การจัดการทั่วไป 
 3.2 การจัดการการตลาด   
4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 88 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 33 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาเอกการจัดการทั่วไป 39 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาเอกการจัดการการตลาด    39 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 16 หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business 
   Intelligence
2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจอัจฉริยะ)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (ธุรกิจอัจฉริยะ)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration
    (Business Intelligence)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Business Intelligence)
3. วิชาเอก -
4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต   
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  .1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 88 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 33 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 24 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 ชื่อภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business  
   Computer
2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration
   (Business Computer)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Business Computer)
3. วิชาเอก 
 ไม่มี
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเอก 55 หน่วยกิต
   2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 49 หน่วยกิต
   2.2.2 วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor  of Business Administration

   Program in Modern Trade Business Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration

   (Modern Trade Business Management)

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Modern Trade Business Management)

3. วิชาเอก 

 ไม่มี

4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

 หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

 3.1 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

  3.1.1 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต    

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6  หน่วยกิต

 1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ  97 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 36 หน่วยกิต

             2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 43 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy

2. ชื่อปริญญา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย บัญชีบัณฑิต 

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  บช.บ.

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Acc.

3. วิชาเอก

 ไม่มี

4.  จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต

5. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

โปรแกรมฝึกประสบการณ์ โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 ไม่น้อยกว่า 94

   กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 33 33

   กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 39

   กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 15

   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและสหกิจ

4 7

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสำาหรับการเป็นผู้ประกอบการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร 
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    (การจัดการสำาหรับการเป็นผู้ประกอบการ) 
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program in 
    Entrepreneurship Management       
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    (การจัดการสำาหรับการเป็นผู้ประกอบการ) 
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย บธ.ม.(การจัดการสำาหรับการเป็นผู้ประกอบการ) 
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business Administration
    (Entrepreneurship Management)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.B.A. (Entrepreneurship Management) 
3. วิชาเอก 
 การจัดการสำาหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
5. โครงสร้างหลักสูตร
 แผน ก แบบ ก 2 
 1. กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน (9) ไม่นับหน่วยกิต 
 2. กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
 3. กลุ่มวิชาเอก 9 หน่วยกิต 
 4. กลุ่มวิชาเลือก - หน่วยกิต 
 5. กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  รวม  36 หน่วยกิต 
 แผน ข 
 1. กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน (9) ไม่นับหน่วยกิต 
 2. กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
 3. กลุ่มวิชาเอก 9 หน่วยกิต 
 4. กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 5. กลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
  รวม  36 หน่วยกิต
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถานที่ตั้ง : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 4

   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พื้นที่ในเมือง  

ชื่อเว็บไซต์ : http://eng.ksu.ac.th

โทรศัพท์ : 043  811128 ต่อ 3260 โทร 08 - 8574 - 2199
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สารจากคณบดี

 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่  ประจำาปีการศึกษา 2563 ทุกท่านด้วย

ความยินดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ทำาหน้าที่

ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  ว่านักศึกษาของเรามีความรู้  ความ

สามารถทักษะ  ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติเป็นอย่างดี จากการดูแล

เอาใจใส่ของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด ซึ่งท่านทั้งหลายต้องผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า  เรียนรู้  

ฝึกปฏิบัติ  ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามอัตลักษณ์ คือ “รู้ทฤษฎี  เก่งปฏิบัติ  ซื่อสัตย์  อดทน”

 ขอเป็นตัวแทนคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อวยพร

ใหท้กุทา่นศกึษาเลา่เรยีนอยา่งมคีวามสขุ  ประสบความสำาเรจ็ในการเรยีน  และขอเปน็กำาลงัใจให้

ทุกท่าน  ขอให้เชื่อมั่นว่าทาง   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จะดูแลท่านให้

ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ถูกต้อง  เหมาะสม  อย่างแน่นอน  สวัสดีครับ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  พงษ์สกุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ทำาเนียบผู้บริหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  พงษ์สกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.วิริยะ  แดงทน
รองคณบดีงานบริหาร

และวางแผน

ดร.โกศล  เรืองแสน
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

นายอภิชัย  สารทอง
ผู้ช่วยคณบดี

ดร.อาจารี  แสงเสถียร
ผู้ช่วยคณบดี

ดร.สถิตพงศ์  เสงี่ยมศักดิ์
ผู้ช่วยคณบดี

นางนคร  สุดสนธิ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำานักงานคณบดี

ดร.เกยูร  ดวงอุปมา
รองคณบดีงานบริการ

การศึกษาและวิจัย



มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
137

Kalasin University



มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
138

Kalasin University

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Machine Tool Technology

2. ชื่อประกาศนียบัตร

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Machine Tool Technology

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Dip. in Machine Tool Technology

3. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต

  2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สูง สาขาวชิาเทคนคิเครือ่งกล

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Mechanical Technique  

2. ชื่อประกาศนียบัตร

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Mechanical Technique

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Dip. in Mechanical Technique

3. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต

  2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาไฟฟ้ากำาลัง

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำาลัง

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Electrical Power

2. ชื่อประกาศนียบัตร

 2.1 ชื่อภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำาลัง

 2.2 ชื่อย่อ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำาลัง

 2.3 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Electrical Power

 2.4 ชื่อย่อ Dip. in Electrical Power

3. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต 

4. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21 หน่วยกิต 

  1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาทักษะชีพ 59 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 18 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หนว่ยกิต

  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต

  2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ 4 หนว่ยกิต

  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพ 4 หนว่ยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Computer and Automation Technology 
2. ชื่อประกาศนียบัตร
 2.1 ชื่อภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
 2.2 ชื่อย่อ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
 2.3 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Computer and Automation Technology
 2.4 ชื่อย่อ Dip. In Computer and Automation Technology
3. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
4. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 59 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 18 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
  2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Logistics and Transportation Technology
2. ชื่อประกาศนียบัตร
 2.1 ชื่อภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง
 2.2 ชื่อย่อ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง
 2.3 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Logistics and Transportation Technology
 2.4 ชื่อย่อ Dip. In Logistics and Transportation Technology 
3. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
4. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
  2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical  
   Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Mechanical Engineering)
3. วิชาเอก
 ไม่มี
4.  จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
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ฝึกงาน สหกิจศึกษา

2 หมวดวิชาเฉพาะ 108 108

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 21

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 30 30

2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 35 35

2.4 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา

การฝึกงาน 3 -

การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรรม - 1

สหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรรมเครื่องกล - 6

2.5 กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 15

3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย     หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology Program in 

   Agricultural Machinery Engineering

2. ชื่อปริญญา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ  (วิศวกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย อส.บ. (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Industrial Technology 

   (Agricultural Machinery Engineering)

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ind.Tech. (Agricultural Machinery Engineering)

3. วิชาเอก - 

4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

5. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 84 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 13 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 34 หน่วยกิต

  2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต

  2.5 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต



มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
146

Kalasin University

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering 
2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์)  
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Logistics Engineering)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Logistics Engineering)
3. วิชาเอก 
 ไม่มี
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 27 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต
  2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ภาษาไทย หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

   และระบบอัตโนมัติ

 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Computer and 

   Automation Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

   (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ)  

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Computer and Automation 

   Engineering)

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Computer and Automation Engineering)

3. วิชาเอก 

 ไม่มี

4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

5. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 20 หน่วยกิต
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  2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต

  2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต

  2.5 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 8 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

   และระบบอัตโนมัติ 

 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Industrial 

   Engineering and Automation System  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

   (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ)

 2.3 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Industrial Engineering and   

   Automation System)

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Industrial Engineering and  Automation System)

3. วิชาเอก 

 ไม่มี

4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต 

5. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 46 หน่วยกิต

   2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
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   2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 25 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 61 หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 หน่วยกิต

   2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต

   2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
   อุตสาหกรรม 
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Architecture Program in Industrial Design
2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย สถ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Architecture (Industrial Design)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Arch. (Industrial Design) 
3. วิชาเอก
 -
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 108 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 71 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
  2.4 กลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์/โครงการ 6 หน่วยกิต
  2.5 กลุ่มวิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (ต่อเนื่อง)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology
   Program in Industrial Engineering (Continuing Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology 
   (Industrial Engineering) 
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ind.Tech. (Industrial Engineering)
3.  วิชาเอก
 ไม่มี
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 80 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  6 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 14 หน่วยกิต
   2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม  2  หน่วยกิต   
   2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางอุตสาหกรรมศาสตร์  12  หน่วยกิต  
  2.2 กลุ่มวิชาชีพ 42 หน่วยกิต
   2.2.1  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 21 หน่วยกิต 
   2.2.2  กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
   2.2.3  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  (ต่อเนื่อง)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology Program in Mechanical 
   Engineering Technology (Continuing Program)
2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology
   (Mechanical Engineering Technology)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ind.ME.Tech.. (Mechanical Engineering Technology)
3. วิชาเอก
 ไม่มี
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 81 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  6 หน่วยกิต
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 60 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 24 หน่วยกิต
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 24 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in 
   Mechatronics Engineering
2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering 
   (Mechatronics Engineering)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Mechatronics Engineering)
3. วิชาเอก
 ไม่มี
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

 1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 60 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  21  หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์  15  หน่วยกิต
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 2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  40  หน่วยกิต
 2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก  12  หน่วยกิต
 2.5 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  7  หน่วยกิต
   การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรรม  1  หน่วยกิต
   สหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์       6  หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
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สถานที่ตั้ง : คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา อาคารเรียนรวม
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)
ชื่อเว็บไซต์ : ed.ksu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-602-037
โทรสาร : 043-602-037

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
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สารจากคณบดี

 ช่วงต้นภาคการศึกษา 1/2563 ภายใต้สถานการณ์ การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมสำาคัญ ต่างๆ ไม่สามารถดำาเนิน

การได้ตามปกติ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563 

ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ต้องดำาเนินการผ่านสื่อออนไลน์ อย่างไรก็ตามคณะ

ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการ

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทุกคนเข้าสู่อ้อมกอดของพวกเราชาวคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการ

ศึกษา

 ในนามตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ขอต้อนรับลูกๆ นักศึกษาใหม่

ทุกคน      และขอขอบพระคุณพ่อ แม่ และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจเราในการ

ดูแลบุตรหลานในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า เราจะนำาพานักศึกษาทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายที่ทุกคน

ตัง้ใจและใฝฝ่นั โดยเราจะหลอ่หลอมใหท้กุคนเปน็ครมูอือาชพี เกง่ ด ีมสุีข มจีติวญิญาณความเปน็

ครู เพื่อก้าวไปรับใช้สังคม ได้อย่างมีคุณภาพสืบไป

นายอมร มะลาศรี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
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ทำาเนียบผู้บริหาร

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

ดร.อมร มะลาศรี

คณบดคีณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา

ผศ.อนุชา พิมศักดิ์

รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย

นายปัญญา เถาว์ชาลี

รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

นางสาวสุพรรษา ผาสุข

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำานักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน

รองคณบดีงานบริหารและวางแผน
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรสี่ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Early Childhood  Education 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
 2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
 2.3 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Early Childhood Education)
 2.4 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Ed. (Early Childhood Education)
3. วิชาเอก 
 การศึกษาปฐมวัย
4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
  2.1 วิชาชีพครู 34 หน่วยกิต
   2.1.1 วิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 22 หน่วยกิต
   2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเอก 62 หน่วยกิต
   2.2.1 วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
   2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสี่ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1.  ชื่อหลักสูตร
 1.1 ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Computer 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ค.บ. (คอมพิวเตอร์)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Computer)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed. (Computer)
3.  วิชาเอก 
 คอมพิวเตอร์
4.  จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
  2.1 วิชาชีพครู 34 หน่วยกิต
   2.1.1 วิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 22 หน่วยกิต
   2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
   2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
   2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรสี่ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                
 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาองักฤษ)                                                           
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)                                                                     
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (English)                                                                    
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed. (English)
3. วิชาเอก
 ภาษาอังกฤษ
4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 34 หน่วยกิต
   2.1.1  วิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 22 หน่วยกิต
   2.1.2  วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
  2.2  กลุ่มวิชาเอก 64 หน่วยกิต
   2.2.1  วิชาเอกบังคับ 43 หน่วยกิต
   2.2.2  วิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรสี่ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Thai  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  ค.บ. (ภาษาไทย)

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Thai)

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed. (Thai)

3. วิชาเอก 

 ภาษาไทย

4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 

5. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต

  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 34 หน่วยกิต

   2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 22 หน่วยกิต

   2.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาเอก 62 หน่วยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
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 1) กลุ่มวิชาหลักภาษา 6 หน่วยกิต

 2) กลุ่มวิชาวรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย 9 หน่วยกิต

 3) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษาไทย 18 หน่วยกิต

 4) กลุ่มการจัดการเรียนรู้วิชาเอก 9 หน่วยกิต

   2.2.2 วิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรสี่ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in General Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (General Science)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed. (General Science)
3. วิชาเอก 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
  2.1 วิชาชีพครู 34 หน่วยกิต
   2.1.1 วิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 22 หน่วยกิต
   2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเอก 60 หน่วยกิต
   2.2.1 วิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต
   2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Mathematics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  ค.บ. (คณิตศาสตร์)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Mathematics)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed. (Mathematics)
3. วิชาเอก 
 คณิตศาสตร์
4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
  2.1 วิชาชีพครู 34 หน่วยกิต
           2.1.1 วิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 22 หน่วยกิต
   2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเอก 62 หน่วยกิต
            2.2.1 วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
            2.2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Educational

   Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Administration)

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Ed (Educational Administration)

3. วิชาเอก

 การบริหารการศึกษา

4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

5. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต

  2.1 วิชาเอก 18 หน่วยกิต

  2.2 วิชาฝึกปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต

  2.3 วิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต

 4. หมวดวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 6 หน่วยกิต

 5. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
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คณะศิลปศาสตร์

สถานที่ตั้ง : คณะศิลปศาสตร์ อาคารฟ้าแดดสงยาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
ชื่อเว็บไซต์ : http://fla.ksu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-602057
โทรสาร : 043-602057
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สารคณบดี

 ในนามคณบดี และคณาจารย์ทุกคนของคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่คณะศิลปศาสตร์ 

เป็นครอบครัว F L A ด้วยความยินดียิ่ง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนับได้

ว่าเป็นก้าวสำาคัญก้าวหน่ึงของชีวิตของนักศึกษาทุกคนเพราะต่อแต่นี้ไป

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ทุกคนได้เลือกแล้ว 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายของ

ศาสตรว์ชิาตา่ง ๆ  จดัตัง้ขึน้เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามเชีย่วชาญวชิาชีพดว้ยการลงมอืปฏิบติัจรงิ ภาย

ใต้ปรัชญา “นำาศาสตร์ ปราชญ์ศิลป์” คณะมีความมุ่งมั่นในปณิธานการจัดการศึกษา และพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคม และมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน ถึง

แมใ้นสถานการณท์ีย่ากลำาบากทีม่กีารระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 การเรยีนการสอนทีเ่ขม้ขน้ยงั

เปน็ภารกจิหลกัของคณะมาโดยตลอด ขอใหน้กัศกึษาและผูป้กครองวางใจวา่การจดัการศกึษาจะ

ดำาเนนิไปอยา่งราบรืน่ภายใตม้าตรการตา่ง ๆ  ซ่ึงคณะใชน้วตักรรมทางการศึกษารวมทัง้เทคโนโลยี

มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

 ขอให้นักศึกษาทุกคนจงตั้งใจ มุ่งมั่น ศึกษาเรียนรู้ แบ่งปัน และสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน 

เพื่อก้าวไปเป็นบัณฑิตคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

          สดุทา้ยนี ้ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั หลวงพอ่องคด์ำา สิง่ศกัดิสิ์ทธิใ์นสากลโลก และ

พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงดลบันดาลให้นักศึกษาใหม่ทุกคนสำาเร็จตามเป้า

หมายตามท่ีประสงคไ์ว้ รวมทัง้ขอใหน้กัศึกษาและครอบครวัจงประสบแตค่วามสขุความเจรญิโดย

ทั่วกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต  แสนปากดี

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
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ทำาเนียบผู้บริหาร

คณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต  แสนปากดี

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร  นรภาร

รองคณบดีงานบริหารและวางแผน

ดร.พิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม

รองคณบดีงานพัฒนาการศึกษา

ดร.มัลลิกา  นาจันทอง

รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย

นายเด่นทนง  ภูนาโคก

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำานักงานคณบดี
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Chinese

2. ชื่อปริญญา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีน)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts  (Chinese)

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Chinese)

3. วิชาเอก

 -

4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

5. โครงสร้างหลักสูตร

 1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต

 2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต

  1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต

  2) กลุ่มวิชาชีพเลือก 27 หน่วยกิต

  4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย ศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิานวตักรรมเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่ 
 1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Innovation for Local 
   Development
2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ. (นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Innovation for Local Development)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Innovation for Local Development)
3. วิชาเอก
 -
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ  96 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 69 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
   2.2.1 วิชาเลือกบังคับ 15 หน่วยกิต
   2.2.2 วิชาเลือก  6 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6  หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต
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หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English for International  

   Communication

2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
     2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
     2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English for International Communication) 
     2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (English for International Communication) 

3. วิชาเอก

      ไม่มี

4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

5. โครงสร้างหลักสูตร 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

  1.3 กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 

  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 96 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 30 หน่วยกิต 

  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51 หน่วยกิต 

  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism
2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Tourism) 
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Tourism)
3. วิชาเอก 
 ไม่มี
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 84 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 24 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 30 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาชีพชีพเลือก  30 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts
   Program in Communication Arts
2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts (Communication Arts) 
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Com.Arts (Communication Arts)
3. วิชาเอก
 -
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 10 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  91 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
  2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 7 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย  หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public  
   Administration
2. ชื่อปริญญา 
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration
    (Public Administration)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.P.A. (Public Administration)
3. วิชาเอก
 ไม่มี
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง) 12 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
  2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต     
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of  Laws  Program

2. ชื่อปริญญา 

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย  นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of  Laws

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ LL.B. (Bachelor of  Laws)

3. วิชาเอก

 ไม่มี

4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต   

5. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 10 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 100 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Political Science

   Program in Politics and Governance 
2.  ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of  Political Science (Politics and Governance)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Pol.Sc. (Politics and Governance)
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี
4. จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ  99 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 66 หน่วยกิต
   2.2.1 วิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต
      2.2.2 วิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
          2.2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

สถานที่ตั้ง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

ชื่อเว็บไซต์ : http://sht.ksu.ac.th/

โทรศัพท์ : 043-602058

โทรสาร : 043-602058
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สารจากคณบดี

 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่ครอบครัววิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และขอขอบคุณผู้

ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจส่งลูกหลานมาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้สำาหรับ

รองรบัการเรยีนการสอน ไม่วา่จะเปน็บคุลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ

ศาสตร ์ทัง้ทางดา้นวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน วทิยาศาสตรป์ระยกุต ์ตลอดจนวทิยาศาสตรส์ขุภาพ และ

มหีอ้งปฏบิตักิารทีทั่นสมยั มสีือ่การเรยีนการสอนท่ีหลากหลาย มเีครือ่งมอืวิเคราะหช์ัน้สงูสำาหรบั

รองรับการเรียนการสอน การทำาวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา 

 การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยน้ัน นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากน้ันน้องใหม่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยและของคณะฯ ที่จัดให้ ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรม 

เพือ่เปน็การพฒันาตนเองและการปรบัตวัใหเ้ข้ากบัเพือ่นใหมแ่ละสถานทีใ่หม ่ขอใหน้กัศกึษาใหม่

ทุกคนมีความขยัน อดทน และตั้งใจเรียน เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และนำา

ความรู้ความสามารถทีไ่ดน้ีไ้ปประกอบอาชพีเพือ่ความม่ันคงในชวีติของตนเองและครอบครวัต่อไป 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ค่ะ

ดร.นวลใจ โคตรแสง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
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ทำาเนียบผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ดร.นวลใจ โคตรแสง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำารงค์ ก่องดวง
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย

นายพงศกร ชาวเชียงตุง
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน

นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

นางสาวศิริพร จรรยา
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัน นามตะคุ
ผู้ช่วยคณบดี

นายเกษมศักดิ์ ทองตัน 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำานักงานคณบดี
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ 
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Elderly Care Science
2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต   
   สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (วิทยาการการดูแลผู้สูงอาย)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Elderly Care Science) 

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Elderly Care Science)
3.  วิชาเอก 
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาการดูแลผู้สูงอายุ  64  หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health
   Program in Local and Community Health Management
2. ชื่อปริญญา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ส.บ. (การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health Program in Local and  
   Community Health Management 
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.P.H. (Local and Community Health Management)
3.  วิชาเอก 
 สาธารณสุขชุมชน/อนามัยชุมชน
4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 30 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
   2.3.1 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
   2.3.2 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
   2.3.3 กลุ่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ชื่อหลักสูตร  

 1.1 ภาษาไทย หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

   สิ่งแวดล้อม

 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Environmental Science and  

   Technology

2. ชื่อปริญญา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Environmental Science and  

   Technology)

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Environmental Science and Technology)

3. วิชาเอก 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

4. จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  139 หน่วยกิต

5. โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต

  2.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 44 หน่วยกิต

   2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 26 หน่วยกิต

   2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
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  2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 43 หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 9 หน่วยกิต

   2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 15 หน่วยกิต

   2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 14 หน่วยกิต

   2.2.4 กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม 5 หน่วยกิต

  2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 350 ชั่วโมง
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร

 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

 1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Information and 

   Digital Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล)

 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล)

 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science 

   (Information and Digital Technology)

 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Information and Digital Technology)

3. วิชาเอก 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

  3.1 โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี

   3.1.1 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต

 1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต

 2) กลุ่มประเด็นเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกิต

 3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต

 4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต

  2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1.  ชื่อหลักสูตร
 1.1 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
 1.2 ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Community and 
   Environmental Health Management
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอนามัย 
    สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.ม. (สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
    ชุมชน)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Community and Environmental  
    Health Management)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Community and Environmental Health
    Management)
3.  วิชาเอก 
 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
4.  จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
     แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
  5.1 แผน ก แบบ ก 1
  หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต
นกัศกึษาอาจตอ้งเรยีนรายวิชาอืน่ๆ โดยไมน่บัหนว่ยกติ ตามมตขิองคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  5.2 แผน ก แบบ ก 2
  หมวดรายวิชาพื้นฐาน  6 หน่วยกิต
  หมวดรายวิชาชีพบังคับ  15 หน่วยกิต
  หมวดรายวิชาชีพเลือก  9 หน่วยกิต
  หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
 1.1 ชื่อภาษาไทย  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Public Health Program in Local and Community 
    Health Management  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
   (การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน)
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ส.ม. (การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน)
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of  Public Health (Local and Community
   Health Management)
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.P.H. (Local and Community Health Management)
3. วิชาเอก (ถ้้ามี)
 ไม่มี
4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
5. โครงสร้างหลักสูตร

1. จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

2. องค์ประกอบของหลักสูตร

   2.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

        2.1.1 กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต

        2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

   2.2 หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

   2.3 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

   2.4 หมวดวิชาเสริมเสริมหลักสูตร (ไม่นับหน่วยกิต)

        2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
- หน่วยกิต

   2.5 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
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ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ 
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ข้อบังคับ

 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง ปี พ.ศ.2559

 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปี พ.ศ.2559

 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ.2559

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ที่ www.ksu.ac.th  

--> ข้อบังคับ/ประกาศ --> ข้อบังคับ  

ระเบียบ

 - ระเบยีบมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์วา่ดว้ยการโอนผลการเรยีน การเทยีบโอนผลการเรยีน  

และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ว่าด้วยการบริหารเงินค่าบำารุงกิจกรรมและกีฬา 

นักศึกษา ปี พ.ศ.2560

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ปี พ.ศ.2560

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ที่ www.ksu.ac.th  

--> ข้อบังคับ/ประกาศ --> ระเบียบ

ประกาศ

 - ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี พ.ศ.2560

 - ประกาศมหาวิทยาลัยการฬสินธ์ุ เรื่อง อัตรการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ.2560
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 - ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตนักศึกษา ปี พ.ศ.2560

 - ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

หอพักนักศึกษา ปี พ.ศ.2560

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ที่ www.ksu.ac.th  

--> ข้อบังคับ/ประกาศ --> ประกาศ
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แผนผังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
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แผนผังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน


