
  



 
 
 

 

 
 

 
ระเบียบรับสมัครคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

  



อธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มุ ่งเน้นเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความ
ช านาญในการปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูงให้สมกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่ว่า “ความรู้สร้างคุณค่า  ภูมิปัญญาสร้างสังคม” และมีนโยบายเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศ ภายในปี 2570  
รูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เน้นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
และนักศึกษา การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างนักศึกษา ชุมชนและบริบทการเปลี่ยนแปลง

ของโลก การส่งเสริมนักศึกษาให้ได้เต็มตามศักยภาพ และการประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เรามุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนประสบความส าเร็จในการศึกษาทั้งความรู้ทางวิชาการ มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
และมีคุณธรรม เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่ว่า “อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ” 

ในนามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผมขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังรายละเอียดที่ปรากฏ
ในระเบียบการรับสมัครฉบับนี ้ และหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าทุกท่านจะได้รับโอกาสการพัฒนาศักยภาพที่ดีจาก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน) 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

  



ค าน า 
 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2564 

เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หรือเทียบเท่า และผู้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 หรือผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับชั้นดังกล่าว จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2564 ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2, 3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และ

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 4 ปี ซึ่งมีจ านวนคณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เปิดรับสมัคร 14 สาขาวิชา จ านวน 305 คน คณะบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัคร 13 สาขาวิชา จ านวน 490 คน คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เปิดรับสมัคร 8 สาขาวิชา จ านวน 240 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร 18 สาขาวิชา จ านวน 560 คน คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัคร 18 สาขาวิชา 

จ านวน 420 คน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาเปิดรับสมัคร 9 สาขาวิชา จ านวน 420 คน 

เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 จึงจ าเป็นต้อง

ศึกษาข้อมูลในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เช้าใจก่อนการด าเนินการสมัคร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หวัง

เป็นอย่างยิ่งว่านักเรียน นักศึกษาจะได้โอกาสในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และ

ประเทศชาติต่อไป 

 

         มหาว ิทยาล ัยกาฬส ินธุ์  

                ธันวาคม 2563 
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ประวัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พุทธศักราช 2558 ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86 ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้ควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  ตาม

กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ

เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งการ

ควบรวมมหาวิทยาลัยทั ้งสองแห่งนี ้จะเป็นการปรับปรุงการด าเนินการ และเป็นการลดความซ ้าซ้อนของ

สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยให้บทบาทหน้าที่ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ว่าด้วยให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความช านาญในการปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์

ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบ ารุง

ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 

2558” มีผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุด

สถานะความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในวันถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา และเป็นการจัดตั้ง มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ขึ้นในวันเดียวกัน 

วีดีโอแนะน ามหาวิทยาลัย 

  

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย: https://www.ksu.ac.th 

Facebook:  facebook.com/Kalasin.university 

  

https://www.ksu.ac.th/
https://www.facebook.com/Kalasin.university
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ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ พันธกิจ อัตลักษณบ์ัณฑิต 

 

ปรัชญา 

 ความรู้สร้างคุณค่า  ภูมิปัญญาสร้างสังคม 

ปณิธาน 

 สร้างคนดี มีงานท า ชี้น าสังคม 

วิสัยทศัน ์

 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570 

พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมี

คุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ 

2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต ่ากว่าปริญญาและระดับปริญญา เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3) ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ  

4) ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

อัตลักษณ์บัณฑิต 

 อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชพี 
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แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

ssss 

 

คณะ/ระดับ ปวส. 
ป.ตรี 4 ปี 
(ภาคปกติ) 

ป.ตรี 4 ปี 
(ภาคพิเศษ) 

ป.ตรี 
2, 3 ปี 

รวมแผนรับ 
(คน) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 120 135  50 305 

คณะบริหารศาสตร์ 150 170  150 470 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ - 240  - 240 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

180 180  200 560 

คณะศิลปศาสตร์ - 270 60 30 360 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา 

- 420  - 420 

รวมทั้งสิ้น 450 1415 60 430 2,355 
 

 

 

  

แผนการรับภาพรวม 
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1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

รหัส ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้า (คน) คุณสมบัติ 
1101 ปวส. สัตวศาสตร์  30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

1102 ปวส. พืชศาสตร์  30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

1103 ปวส. ประมง  30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
1104 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร  30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

 

2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกต ิ

รหัส ชื่อสาขาวิชา แผนการ
รับเข้า (คน) 

คุณสมบัติ 

1201 วท.บ. พืชศาสตร์   20 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

1202 วท.บ. สัตวศาสตร์   15 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
1203 วท.บ. ประมง    15 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

1204 วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพทางการเกษตร   30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
1205 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์   15 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

1206 
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหาร
และการประกอบอาหาร) 

20 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

1207 
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (โภชนาการและ
การก าหนดอาหาร) 

20 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

แผนการรับเขา้แตล่ะรอบดูได้ในประกาศแนบนี้ และแตล่ะรอบอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.ksu.ac.th หรือ https://admission.ksu.ac.th หรือ Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล ksu 

 

3. ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 

รหัส ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้า (คน) คุณสมบัติ 

1301 วท.บ. พืชศาสตร์   20 ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 
1302 วท.บ. สัตวศาสตร์   15 ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

1303 วท.บ. ประมง    15 ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
KSU 
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1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

รหัส ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้า (คน) คุณสมบัติ 
2101 ปวส. การจัดการทั่วไป 30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

2102 ปวส. การตลาด  30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

2103 ปวส. การบัญชี  60 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
2104 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

 

2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 

รหัส ชื่อสาขาวิชา แผนการ
รับเข้า (คน) 

คุณสมบัติ 

2201 
บช.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ
ทั่วไป) 

30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

2202 
บช.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ
ตลาด) 

30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

2203 บช.บ. บัญชีบัณฑิต   60 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

2204 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  20 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
2205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

แผนการรับเขา้แตล่ะรอบดูได้ในประกาศแนบนี้ และแตล่ะรอบอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.ksu.ac.th หรือ https://admission.ksu.ac.th หรือ Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล ksu 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารศาสตร ์
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3. ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 

รหัส ชื่อสาขาวิชา 
แผนการ

รับเข้า (คน) 
คุณสมบัติ 

2301 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) 30 ปวส. ด้านบรหิารธรุกิจ ทุกสาขาวชิา 

2302 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) 30 ปวส. ด้านบรหิารธรุกิจ ทุกสาขาวชิา 

2303 บช.บ. บัญชีบัณฑิต   60 ปวส. สาขาวิชาการบญัช ี

2305 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   30 ปวส.ด้านคอมพิวเตอร์ ทุกสาขา 
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1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 

รหัส ชื่อสาขาวิชา แผนการ
รับเข้า (คน) 

คุณสมบัติ 

3201 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

3202 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
(กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) 

10 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

3203 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
(กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) 

10 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

3204 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
(กลุ่มเครือข่ายและไอโอที) 

10 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

3205 ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 90 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
3206 วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ 30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

3207 วท.บ. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม 30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

3208 
วท.บ. วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรม
ดิจิทัล 

30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

แผนการรับเขา้แตล่ะรอบดูได้ในประกาศแนบนี้ และแตล่ะรอบอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.ksu.ac.th หรือ https://admission.ksu.ac.th หรือ Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล ksu 
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1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

รหัส ชื่อสาขาวิชา 
แผนการ

รับเข้า (คน) 
คุณสมบัติ 

4101 ปวส. ช่างกลโรงงาน 60 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
4102 ปวส. เทคนิคเครื่องกล 30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

4103 ปวส. เทคโนโลยโีลจิสติกส์และการขนส่ง 30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

4104 
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัติ 

30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

4105 ปวส. ไฟฟ้าก าลัง 30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
 

2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 

รหัส ชื่อสาขาวิชา 
แผนการ

รับเข้า (คน) 
คุณสมบัติ 

4201 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
4202 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ  30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

4203 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์  30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

4204 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัติ 

30 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

4205 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
4206 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
แผนการรับเขา้แตล่ะรอบดูได้ในประกาศแนบนี้ และแตล่ะรอบอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.ksu.ac.th หรือ https://admission.ksu.ac.th หรือ Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล ksu 
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3. ระดับปริญญาตรี 2, 3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง  

รหัส ชื่อสาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

แผนการ
รับเข้า 
(คน) 

คุณสมบัติ 

4301 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน 30 
ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล ช่าง
เทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท่า 

4302 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบอัตโนมัติ 

เทียบโอน 30 
ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต 
เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบ
เครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 

4303 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทียบโอน 30 
ปวส. สาขาเทคโนโลยีโลจสิติกส์และ
การขนส่ง สาขาการจัดการโลจิสตกิส์ 
สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า  

4304 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัติ 

เทียบโอน 30 
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลย ี
สารสนเทศ หรือเทียบเท่า 

4305 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เทียบโอน 20 
ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครือ่งกล 
เครื่องจักรกลเกษตร ช่างอุตสาหกรรม 
หรือ เทียบเท่า 

4306 อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ต่อเนื่อง 30 
ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต 
เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบ
เครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 

4307 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ต่อเนื่อง 30 
ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล ช่าง
เทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท่า 
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1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

รหัส ชื่อสาขาวิชา 
แผนการ

รับเข้า (คน) 
คุณสมบัติ 

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
5201 กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

5202 กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น 20 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

5203 กลุ่มวิชาการบริหารงานต ารวจ 20 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
5204 นิติศาสตร์บัณฑิต 30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

5205 รัฐศาสตร์บัณฑิต 30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

5206 นศ.บ. นิเทศศาสตร์  30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
5207 ศศ.บ. ภาษาจีน 30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

5208 ศศ.บ. การท่องเที่ยว  30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

5209 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
ศศ.บ. นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

5210 ชุดวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน 6 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
5211 ชุดวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 6 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

5212 ชุดวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 6 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

5213 ชุดวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 6 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

5214 
ชุดวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้
ชุมชน 

6 
ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

แผนการรับเขา้แตล่ะรอบดูได้ในประกาศแนบนี้ และแตล่ะรอบอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.ksu.ac.th หรือ https://admission.ksu.ac.th หรือ Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล ksu 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร ์
KSU 
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2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 

รหัส ชื่อสาขาวิชา 
แผนการ

รับเข้า (คน) 
คุณสมบัติ 

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 

5501 กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
5502 กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น 20 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

5503 กลุ่มวิชาการบริหารงานต ารวจ 20 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

3. ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 

รหัส ชื่อสาขาวิชา 
แผนการ

รับเข้า (คน) 
คุณสมบัติ 

5301 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) 30 ปวส.การท่องเที่ยว การโรงแรม 

หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกียวข้อง 
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หห 

1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 

รหัส ชื่อสาขาวิชา 
แผนการ

รับเข้า (คน) 
คุณสมบัติ 

6201 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย)  

34 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

6202 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย (ครูรัก(ษ์)ถ่ิน)) 

26 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

6203 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอก
ภาษาไทย) 

60 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

6204 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอก
คณิตศาสตร)์ 

60 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

6205 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

60 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

6205 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอก
คอมพิวเตอร)์ 

30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

6207 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ) 

60 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

6208 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการ

ประถมศึกษา) 
30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

6209 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอก
เกษตรศาสตร์) 

30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

6210 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอก
สังคมศึกษา) 

30 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

แผนการรับเขา้แตล่ะรอบดูได้ในประกาศแนบนี้ และแตล่ะรอบอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.ksu.ac.th หรือ https://admission.ksu.ac.th หรือ Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล ksu 
คุณสมบัติเฉพาะ : สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป ต้องมีจ านวนหน่วยกิตรายวชิากลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิตและ วิชาเอกการศึกษา
ปฐมวัย (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) คุณสมบัตเิพิ่มเติมเป็นไปตามประกาศของโครงการ 

คณะศึกษาศาสตรแ์ละนวัตกรรมการศกึษา 
KSU 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ปกติ) 

กิจกรรม 

รอบท่ี 1 Portfolio 
รอบ 2 
Quota 

รอบ 3 Admission 
รอบ 4 
Direct 

Admission 

1.1 โควต้า
สถาบัน 

1.2 แฟ้ม
สะสม
ผลงาน 

1. สมัคร 5 ต.ค. – 20 
พ.ย. 63 

8 ธ.ค. 63 
– 8 ก.พ. 

64 

26 ก.พ. – 
30 เม.ย. 

64 

7 - 15 พ.ค. 64 
(ระบบกลาง) 

สมัครและ
รายงานตัว 
19 พ.ค. - 25 
มิ.ย. 64 
หรือ คณะ/
สาขาใดจัด
สอบ เป็นไป
ตามท่ีคณะ
ก าหนด 

2. ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

24 พ.ย. 63 10 ก.พ. 64 5 พ.ค. 64 ประกาศผลครั้งที่ 1 : 
26 พ.ค. 64 

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 : 
26 - 27 พ.ค. 64 

ประกาศผลครั้งที่ 2 : 1 
มิ.ย. 64 

3. สัมภาษณ์ / หรือ
ข้อเขียน 

30 พ.ย. 63 13 ก.พ. 64 7 พ.ค. 64 

4. ประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือก  

4 ธ.ค. 63 22 ก.พ. 64 10 พ.ค. 
64 

5. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 
TCAS 

22 – 23 ก.พ. 64 10 – 11 
พ.ค. 64 

6. ประกาศรายชื่อผู้
ยืนยันสิทธิ์ (รอบ 1.2 
รายชื่อรายงานตัว) 

27 ก.พ. 64 27 ก.พ. 64 15 พ.ค. 
64 

4 มิ.ย. 64 

7. รายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
(ออนไลน์) 

7 – 11 ธ.ค. 
63 

1 – 5 มี.ค. 
64 

17 – 21 
พ.ค. 64 

4 – 8 มิ.ย. 64 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

กิจกรรม 
รอบท่ี 1 

รอบ 2 Direct Admission 
1.1 โควต้าสถาบัน 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน 

1. สมัคร  5 ต.ค. – 20 พ.ย. 63 8 ธ.ค. 63 – 22 ก.พ. 64 สมัครและรายงานตัว 
26 ก.พ.  - 25 มิ.ย. 64 

 
2. ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์รายงานตัว 

4 ธ.ค. 63 27 ก.พ. 64 

3. รายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
(ออนไลน์) 

7 – 11 ธ.ค. 63 (กรณี
ออนไลน์) 

11 ธ.ค. 63 (กรณี
ออฟไลน์) 

1 – 5 มี.ค. 64 (กรณี
ออนไลน์) 

5 มี.ค. 64 (กรณี
ออฟไลน์) 
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รายละเอียดปฏิทินการด าเนินงานระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รอบ 1 Portfolio (5 ต.ค. 63 – 8 มี.ค. 64) 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที่ 
1.1 ส่งแผนจ านวนรับ และคุณสมบัติ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย คณะ/สาขา กันยายน 

1.2 กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสาขาในระบบ admission.ksu.ac.th  คณะ/สาขา ภายใน 30 กันยายน 
2564 

Portfolio 1.1 (โควต้าสถานศึกษา) 

1.3 เปิดระบบการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดช่วง
การรับสมัครได้ตามความเหมาะสม 

สวท. 5 ต.ค. – 20 พ.ย. 63 

1.4 สมัครผ่านระบบ admission.ksu.ac.th 
- แนบใบรับรองจากสถาบันผ่านระบบ 
- แนบแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบ 

ผู้สมัคร 5 ต.ค. – 20 พ.ย. 63 

1.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สวท. 24 พ.ย. 63 
1.6 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณ์ และสรุปผล (มัธยมปิด
ภาคเรียน) 

คณะ/สาขา 
สวท. 
ผู้สมัคร 

30 พ.ย. 63 

1.7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1.1 
 

สวท. 4 ธ.ค. 63 

1.8 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
* ต้องไปลงทะเบียนในระบบ TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 
   และยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 22 - 23 ก.พ. 64 

มกส. 
ผู้สมัคร 

7 – 11 ธ.ค. 64 
 

Portfolio 1.2 (ผู้มีผลงานโดดเด่น) 

1.9 เปิดระบบการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดช่วง
การรับสมัครได้ตามความเหมาะสม 

สวท. 8 ธ.ค. 63 – 8 ก.พ. 64  

1.10 สมัครผ่านระบบ admission.ksu.ac.th 
- แนบแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบ 

ผู้สมัคร 8 ธ.ค. 63 – 8 ก.พ. 64  

1.11* ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS พร้อมตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน 
และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเองในระบบ TCAS 

ผู้สมัคร เริ่ม 5 ม.ค. 64 
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รอบ 1 Portfolio (5 ต.ค. 63 – 8 มี.ค. 64) 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที่ 
- ด าเนินการทั้งรอบ 1.1 และ 1.2 (ท าครั้งเดียวของปีการศึกษา เพื่อ
เข้ายืนยันสิทธิ์)  
1.12* ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าระบบ TCAS เพ่ือดึงข้อมูลคะแนน 
GPAX 5 ภาคและคะแนนกลุ่มสาระฯ ของผู้สมัคร 

สวท. 21 – 29 ม.ค. 64 

1.13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สวท. 10 ก.พ. 64 
1.14 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณ์ (ควรจัดสอบสัมภาษณ์
ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพ่ือไม่ให้กระทบการเรียนตามปกติของ
ผู้สมัคร) และสรุปผล 

คณะ/สาขา 
สวท. 
ผู้สมัคร 

13 ก.พ. 64 (วันเสาร์) 
 

1.15* ส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกรูปแบบที่ 1 เข้า
ระบบ TCAS (รอบ 1.1 และ 1.2) 

สวท. 19 – 20 ก.พ. 64 

1.16* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (มกส. รอบ 1.2)   ทปอ. มกส. 22 ก.พ. 64 
1.17* ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบ 1 ในระบบ TCAS โดยเลือกสาขาท่ี
ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทั้งหมด 3 ครั้ง) 
ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอใช้สิทธิ์
เข้าศึษาในภายหลังไม่ได้ 

ผู้สมัคร 22 – 23 ก.พ. 64 

1.18* สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 ส าหรับผู้ที่ได้
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 

ผู้สมัคร 24 – 25 ก.พ. 64 

1.19* ดึงรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 เพ่ือปรับแผนการ
รับของรอบถัดไป 

สวท. 26 ก.พ. 64 

1.20* ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 (มีสิทธิ์
รายงานตัว) 

สวท. 27 ก.พ. 64 

1.21 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษารอบที่ 1 (รอบ 1.2) มกส. 
ผู้สมัคร 

1 – 5 มี.ค. 64  
 

* คือช่วงเวลาที่ก าหนดโดยส่วนกลาง ทปอ. 
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รอบ 2 Quota (26 กพ - 21 พ.ค. 64) 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที่ 
2.1 เปิดระบบการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดช่วง
การรับสมัครได้ตามความเหมาะสม 

สวท. 26 ก.พ. – 30 เม.ย. 64  

2.2 สมัครผ่านระบบ admission.ksu.ac.th 
 

ผู้สมัคร 26 ก.พ. – 30 เม.ย. 64  

2.3* ประกาศผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT สทศ. 23 เม.ย. 64 
2.4* ประกาศผลคะแนนสอบวิชา O-NET  สทศ. 27 เม.ย. 64 

2.5* ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา สทศ. 29 เม.ย. 64 
2.6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ข้อเขียน (ถ้ามี) สวท. 5 พ.ค. 64 

2.7 จัดสอบสัมภาษณ์ หรือข้อเขียน และสรุปผล คณะ/สาขา 
สวท. 
ผู้สมัคร 

7 พ.ค. 64 

2.8* ส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกรูปแบบที่ 2 เข้าระบบ 
TCAS 

สวท. 8 พ.ค. 64 

2.9* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ทปอ. มกส. 10 พ.ค. 64 
2.10* ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 ในระบบ โดยเลือกสาขาที่ผ่าน
การคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทั้งหมด 3 ครั้ง) ถ้า
ไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอใช้สิทธิ์
เข้าศึษาในภายหลังไม่ได้ 

ผู้สมัคร 10 – 11 พ.ค. 64 

2.11* สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 2 ส าหรับผู้ยืนยัน
สิทธิ์ในรอบท่ี 1 หรือ รอบที่ 2 

ผู้สมัคร 12 – 13 พ.ค. 64 

2.12* ดึงรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 เพ่ือปรับแผนการ
รับของรอบถัดไป 

สวท. 14 พ.ค. 64 

2.13* ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 (มีสิทธิ์
รายงานตัว) 

สวท. 15 พ.ค. 64 

2.14 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษารอบที่ 2 มกส. 
ผู้สมัคร 

17 – 21 พ.ค. 64  
 

* คือช่วงเวลาที่ก าหนดโดยส่วนกลาง ทปอ. 
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รอบ 3 Admission (7 พ.ค. - 9 มิ.ย. 64) 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที่ 
3.1* ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS (ส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมา
ก่อน) และ เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงล าดับไม่เกิน 10 
อันดับ พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 
* สมัครผ่านส่วนกลางระบบของ TCAS 

ผู้สมัคร 7 - 15 พ.ค. 64 

3.2* ดึงข้อมูลผู้สมัครรูปแบบที่ 3 ไปด าเนินการคัดเลือก โดยเรียงล าดับผู้
ผ่านการคัดเลือก (Ranking) 

สวท. 17 พ.ค. 64 

3.3* สถาบันอุดมศึกษาประมวลผลผู้สมัครรูปแบบที่ 3 และ ทปอ. 
ประมวลผลผู้สมัครรูปแบบที่ 4 โดยเรียงล าดับผู้ผ่านการคัดเลือก 
(Ranking) ตามเกณฑ์ท่ีแต่ละสาขาวิชาก าหนด 

สวท. 17 - 20 พ.ค. 64 

3.4* ปรับเพ่ิมจ านวนเรียกรับของรูปแบบที่ 3 - 4 (Admission 1 & 
Admission 2) * ส่วนกลางจะไม่ให้ลดจ านวนการเรียกรับ 

สวท. 18 - 19 พ.ค. 64 

3.5* ส่งชื่อผู้สมัครรูปแบบที่ 3 ทุกคน พร้อมล าดับการคัดเลือก เข้าระบบ 
TCAS (ถ้าไม่ผ่านการคัดเลือก คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้
ระบุล าดับเป็น 0) 

สวท. 21 พ.ค. 64 

3.6* ประมวลผลการจัดล าดับผู้ผ่่านการคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา 
(Sorting) ครั้งที่ 1 

ทปอ 22 – 25 พ.ค. 64 

3.7* ประกาศผลการคัดเลือกรอบท่ี 3 ครั้งที่ 1 ทปอ./สวท. 26 พ.ค. 64 
3.8* ผู้สมัครทุกคนเข้าระบบเพ่ือยืนยันสิทธิ์ หรือ แสดงความจ านงในการ
ประมวลผลครั้งที่ 2 

ผู้สมัคร 26 - 27 พ.ค. 64 

3.9* ประมวลผลการจัดล าดับ ครั้งที่ 2 ทปอ 28 - 31 พ.ค. 64 
3.10* ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2 ทปอ./สวท. 1 มิ.ย. 64 

3.11* ดึงข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (หรือรายงานตัว) สวท. 1 มิ.ย. 64 
3.12 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3 (มีสิทธิ์รายงานตัว) สวท. 4 มิ.ย. 64 

3.13 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และรอบที่ 3 มกส. 
ผู้สมัคร 

4 – 8 มิ.ย. 64   

3.14* ส่งผลการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS สวท. 9 มิ.ย. 64 
* คือช่วงเวลาที่ก าหนดโดยส่วนกลาง ทปอ. 
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รอบ 4 Direct Admission  
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที่ 

4.1 เปิดระบบการรับสมัคร และด าเนินการคัดเลือกภายในช่วงเวลา
ที่สาขาวิชาก าหนด โดยตรวจสอบสถานะของผู้สมัคร ซึ่งต้องไม่มี
สถานะเป็นผู้ที่มีชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาอยู่ในระบบหรือ ไม่เป็นผู้ที่
ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง 

สวท. 19 พ.ค. - 25 มิ.ย. 64 

4.2 สมัครผ่านระบบ admission.ksu.ac.th 
หรือสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล ทั้ง 2 พ้ืนที่ 
และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

สวท. 
ผู้สมัคร 

19 พ.ค. - 25 มิ.ย. 64 

4.3 กรณีคณะ/สาขาใดต้องการจัดสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ 
4.3.1 รับสมัคร 
4.3.2 สอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ 
4.3.3 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัว 
4.3.4 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

 
สวท. 
คณะ/สาขา 

 
19 พ.ค. - 5 มิ.ย. 64 
9 มิ.ย. 64 
14 มิ.ย. 64 
18-22 มิ.ย. 64  
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แนะน าคณะที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เว็บไซต์ https://ag.ksu.ac.th  
Facebook: facebook.com/ag.ksu1 

  

 

คณะบริหารศาสตร์ 
เว็บไซต์ https://as.ksu.ac.th/  
Facebook: facebook.com/ASKalasinU/ 

  

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
เว็บไซต์ http://www.sht.ksu.ac.th/  
Facebook: facebook.com/fshtksu/ 

  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เว็บไซต์ http://eng.ksu.ac.th/  
Facebook: facebook.com/EngineeringKSU/ 

  

 

คณะศิลปศาสตร์ 
เว็บไซต์ http://fla.ksu.ac.th/  
Facebook: facebook.com/flaksu/ 

  

 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
เว็บไซต์ https://ed.ksu.ac.th/  
Facebook: facebook.com/edu.ksu.ac.th/ 
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ล าดับ สาขาวิชา ระดับ 
ค่าเทอม 

(เหมาจ่ายต่อเทอม) 

1 ปวส. สัตวศาสตร์  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,650 
2 ปวส. พืชศาสตร์  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,650 

3 ปวส. ประมง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,650 

4 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,650 
5 วท.บ. พืชศาสตร์   ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,650 

6 วท.บ. สัตวศาสตร์   ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,650 
7 วท.บ. ประมง    ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,650 

8 วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพทางการเกษตร   ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,650 

9 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์   ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,650 

10 
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร  
(เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,650 

11 
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร  
(โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,650 

12 วท.บ. พืชศาสตร์   ปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 8,650 

13 วท.บ. สัตวศาสตร์   ปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 8,650 

14 วท.บ. ประมง    ปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 8,650 
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คณะบริหารศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวิชา ระดับ 
ค่าเทอม 

(เหมาจ่ายต่อเทอม) 
1 ปวส. การจัดการทั่วไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,650 

2 ปวส. การตลาด  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,650 
3 ปวส. การบัญชี  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,650 

4 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,650 

5 
บช.บ. บริหารธุรกิจ  
(วิชาเอกการจัดการทั่วไป) 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 

6 
บช.บ. บริหารธุรกิจ  
(วิชาเอกการจัดการตลาด) 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 

7 บช.บ. บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 

8 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 21,800 
9 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 

10 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ  
(วิชาเอกการจัดการทั่วไป) 

ปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 7,150 

11 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ  
(วิชาเอกการจัดการตลาด) 

ปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 7,150 

12 บช.บ. บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 7,150 

13 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 7,150 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

ล าดับ สาขาวิชา ระดับ 
ค่าเทอม 

(เหมาจ่ายต่อเทอม) 

1 
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,650 

2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,650 

3 ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 12,800 

4 วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,650 
5 วท.บ. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,650 

6 
วท.บ. วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรม
ดิจิทัล 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,650 

 

คณะศิลปศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวิชา ระดับ 
ค่าเทอม 

(เหมาจ่ายต่อเทอม) 

1 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 
2 นิติศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 

3 รัฐศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 

4 นศ.บ. นิเทศศาสตร์  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 10,800 
5 ศศ.บ. ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 

6 ศศ.บ. การท่องเที่ยว  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 
7 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 

8 ศศ.บ. นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 

9 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ 12,000 
10 ศศ.บ. การท่องเที่ยว  ปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 7,150 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ล าดับ สาขาวิชา ระดับ 
ค่าเทอม 

(เหมาจ่ายต่อเทอม) 
1 ปวส. ช่างกลโรงงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,650 

2 ปวส. เทคนิคเครื่องกล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,650 
3 ปวส. เทคโนโลยโีลจิสติกส์และการขนส่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,650 

4 
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัติ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,650 

5 ปวส. ไฟฟ้าก าลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,650 

6 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 10,150 

7 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
อัตโนมัติ  

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 10,150 

8 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 10,150 

9 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัติ 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 10,150 

10 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,650 

11 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 10,150 

12 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 3 ปี เทียบโอน 10,150 

13 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
อัตโนมัติ 

ปริญญาตรี 3 ปี เทียบโอน 10,150 

14 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 10,150 

15 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัติ 

ปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 10,150 

16 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 8,650 

17 อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง 8,650 
18 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง 8,650 
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คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

ล าดับ สาขาวิชา ระดับ 
ค่าเทอม 

(เหมาจ่ายต่อเทอม) 

1 
ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
(วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)  

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 

2 
ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
(วิชาเอกภาษาไทย) 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 

3 
ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
(วิชาเอกคณิตศาสตร์) 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 

4 
ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
(วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,150 

5 
ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
(วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 8,150 

6 
ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 7,150 

7 
ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
(วิชาเอกการประถมศึกษา) 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ (อยู่ระหว่างการ
ประกาศ) 

8 
ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
(วิชาเอกเกษตรศาสตร์) 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ (อยู่ระหว่างการ
ประกาศ) 

9 
ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
(วิชาเอกสังคมศึกษา) 

ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ (อยู่ระหว่างการ
ประกาศ) 

 



 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

.......................................................... 

          ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน              

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และผู้ส าเร็จ

การศึกษาจากสถานศึกษาทั ่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ ่มมากขึ ้นเพื ่อให้สอดคล้อง               

กับนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  

อาศัยอ านาจตามความในค าสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ 1233/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงออก

ประกาศไว้ดังนี้ 
  

ข้อ 1 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  รอบที่ 1.2 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสม

ผลงาน)  

(1) คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร มีดังนี ้
1) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชาระบุ 
2) มีความประพฤติเรียบร้อย 
3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
4) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการ                   

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
5) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
6) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ 
8) เป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีและมีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร 
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9) ถ้ามีจ านวนนักศึกษาสมัครเกินจ านวน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก 
 

(2) การรับสมัคร มีดังนี้ 
1) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทาง www.admission.ksu.ac.th ระหว่าง วันที่ 8 ธันวาคม 

2563 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 และด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ 
2) พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าสมัคร และช าระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรืองานคลัง 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ เงินน อก
งบประมาณ เลขที่บัญชี 404-3-19565-6 ประเภทออมทรัพย์ แล้วท าการอัพโหลดหลักฐานการช าระเงินใน
ระบบรับสมัคร 

 

(3) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์เข้าศึกษา ในวันที ่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 และนักศึกษา                   
ต้องมารายงานตัวด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่              
ใน เม ื อ ง  หร ื อพ ื ้ นท ี ่ น ามน  ( ในว ั น เ วลาราชการ )  หร ื อรายงานต ั วผ ่ าน ระบบออน ไลน ์ ท า ง
www.admission.ksu.ac.th ระหว่างวันที ่ 1 – 5 มีนาคม 2564 การรายงานตัวและเอกสารที่ ใช้ในการ
รายงานตัวตามที่ระบุในเว็บไซต์  www.admission.ksu.ac.th 

  
(4) จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ สาขาวิชา  

รหัส
สาขา 
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
แผนรับเข้า
ศึกษา(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ 

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ
การศึกษา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
1101 ปวส. สัตวศาสตร์ 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

ม.6 
1102 ปวส. พืชศาสตร์ 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

ม.6 

1103 ปวส. ประมง 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
ม.6 

1104 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
ม.6 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
แผนรับเข้า
ศึกษา(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ 

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ
การศึกษา) 

ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 

1301 วท.บ. พืชศาสตร์ 20 ไม่ก าหนด ป ว ส .  ท ุ ก ส า ข า ว ิ ช า  ห รื อ
เทียบเท่า 

1302 วท.บ. สัตวศาสตร์ 15 ไม่ก าหนด ป ว ส .  ท ุ ก ส า ข า ว ิ ช า  ห รื อ
เทียบเท่า 

1303 วท.บ. ประมง 15 ไม่ก าหนด ป ว ส .  ท ุ ก ส า ข า ว ิ ช า  ห รื อ
เทียบเท่า 

คณะบริหารศาสตร์ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
2101 ปวส. การจัดการทั่วไป 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

ม.6 
2102 ปวส. การตลาด 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 

ม.6 

2103 ปวส. การบัญชี 60 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
ม.6 

2104 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
ม.6 

ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 
2301 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอก

การจัดการทั่วไป) 
30 ไม่ก าหนด ปวส. ด ้านบร ิหารธ ุรก ิจ ทุก

สาขาวิชา 
2302 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอก

การจัดการตลาด) 
30 ไม่ก าหนด ปวส. ด ้านบร ิหารธ ุรก ิจ ทุก

สาขาวิชา 

2303 บธ.บ. บัญชีบัณฑิต 60 ไม่ก าหนด ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 
2305 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 ไม่ก าหนด ปวส.ด้านคอมพิวเตอร์ ทุกสาขา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

4101 ปวส. ช่างกลโรงงาน 60 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
ม.6 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
แผนรับเข้า
ศึกษา(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ 

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ
การศึกษา) 

4102 ปวส. เทคนิคเครื่องกล (ช่าง
ยนต์) 

30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
ม.6 

4103 ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และระบบอัตโนมัติ 

30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
ม.6 

4104 ปวส. เทคโนโลยีโลจิสติกส์
และการขนส่ง 

30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
ม.6 

4105 ปวส. ไฟฟ้าก าลัง 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
ม.6 

ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 

4301 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 30 2.00 ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล 
ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่าง
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 

4302 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบอัตโนมัติ 

30 2.00 ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิค
การผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม 
เข ียนแบบเคร ื ่องกล ช ่างกล
โรงงาน หรือเทียบเท่า 

4303 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 30 2.00 ปวส. สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
แ ล ะ ก า ร ข น ส ่ ง  ส า ข า ก า ร
จ ัดการโลจ ิสต ิกส ์  สาขาช ่าง
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 

4304 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบอัตโนมัติ 

30 2.00 ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ หรือเทียบเท่า 

4305 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร 

20 2.00 ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคนิค
เครื่องกล เครื่องจักรกลเกษตร 
ช่างอุตสาหกรรม หรือ เทียบเท่า 

4306 อส.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 2.00 ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิค
การผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 
แผนรับเข้า
ศึกษา(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ 

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ
การศึกษา) 

เข ียนแบบเคร ื ่องกล ช ่างกล
โรงงาน หรือเทียบเท่า 

4307 อส.บ.เทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

30 2.00 ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล 
ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่าง
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 

คณะศิลปศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 

5301 ศศ.บ. การท่องเที่ยว 30 2.00 ปวส.การท่องเที่ยว การโรงแรม 
หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกียวข้อง 

ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 

5501 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
( กล ุ ่ ม ว ิ ช า ร ั ฐประศาสน
ศาสตร์) 

20 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
ม.6 

5502 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
( ก ล ุ ่ ม ว ิ ช า ก า รปกครอ ง
ท้องถิ่น) 

20 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
ม.6 

5503 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
(กล ุ ่มว ิชาการบร ิหารงาน
ต ารวจ) 

20 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า 
ม.6 

 
(5) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษากรณีนักศึกษาขอสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ใช้สมัครจะถือว่าการเข้าศึกษาครั้งนี้เป็นโมฆะและจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลั ย
กาฬสินธุ์ 
(6) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ https://admission.ksu.ac.th  
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ข้อ 2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร เทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบท่ี 2 Direct Admission (รับตรง) 

(1) คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร มีดังนี ้
1) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชาระบุ 
2) มีความประพฤติเรียบร้อย 
3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
4) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการใน

ลักษณะเดียวกันมาแสดง 
5) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
6) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ 
8) เป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีและมีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร 
9) ถ้ามีจ านวนนักศึกษาสมัครเกินจ านวน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก 

(2) การรับสมัครและรายงานตัว มีดังนี้ 
1) สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่                 

ในเมือง หรือพื้นที่นามน หรือสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทาง www.admission.ksu.ac.th ระหว่าง 
วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2564 – 25 มิถุนายน 2564 โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ 

2) พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าสมัคร และช าระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรืองานคลัง 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ เงินนอก
งบประมาณ เลขที่บัญชี 404-3-19565-6 ประเภทออมทรัพย์ แล้วท าการอัพโหลดหลักฐานการช าระเงิน        
ในระบบรับสมัคร (กรณีสมัครออนไลน์) 

3) รายงานตัวด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                  
พ ื ้นท ี ่ ในเม ือง หร ือพ ื ้นท ี ่นามน (ในว ันเวลาราชการ) หร ือรายงานต ัวผ ่านระบบออนไลน ์ทาง 
www.admission.ksu.ac.th ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 – 25 มิถุนายน 2564 โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ 

4) เอกสารประกอบการสมัครและรายงานตัว 
1. ใบแสดงผลการเรียน 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. เอกสารใบประวัติจากระบบบริการการศึกษา (ESS) 
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(3) จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ สาขาวิชา   

รหัส
สาขา 
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ 

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

1101 ปวส. สัตวศาสตร์ 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
1102 ปวส. พืชศาสตร์ 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

1103 ปวส. ประมง 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

1104 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 

1301 วท.บ. พืชศาสตร์ 20 ไม่ก าหนด ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

1302 วท.บ. สัตวศาสตร์ 15 ไม่ก าหนด ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 
1303 วท.บ. ประมง 15 ไม่ก าหนด ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

คณะบริหารศาสตร์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

2101 ปวส. การจัดการทั่วไป 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

2102 ปวส. การตลาด 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
2103 ปวส. การบัญชี 60 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

2104 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 ไม่ก าหนด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 
2301 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอก

การจัดการทั่วไป) 
30 ไม่ก าหนด ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 

2302 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอก
การจัดการตลาด) 

30 ไม่ก าหนด ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 

2303 บธ.บ. บัญชีบัณฑิต 60 ไม่ก าหนด ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 

2305 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 ไม่ก าหนด ปวส.ด้านคอมพิวเตอร์ ทุกสาขา 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ 

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
4101 ปวส. ช่างกลโรงงาน 60 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

4102 ปวส. เทคน ิคเคร ื ่องกล 
(ช่างยนต์) 

30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

4103 ปวส. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัติ 

30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

4104 ปวส. เทคโนโลยีโลจิสติกส์
และการขนส่ง 

30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

4105 ปวส. ไฟฟ้าก าลัง 30 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 
ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 

4301 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 30 2.00 ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื ่องกล ช่าง
เทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท่า 

4302 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสา
หการและระบบอัตโนมัติ 

30 2.00 ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต 
เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล 
ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 

4303 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 30 2.00 ปวส. สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการ
ขนส่ง สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขา
ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 

4304 วศ.บ.วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัติ 

30 2.00 ปวส. เทคโนโลย ีคอมพิวเตอร ์  ช ่าง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ หรือเทียบเท่า 

4305 อส.บ.วิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 

20 2.00 ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกล 
เครื่องจักรกลเกษตร ช่างอุตสาหกรรม 
หรือ เทียบเท่า 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

เกรดเฉลี่ย 
คุณสมบัติ 

(ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา) 

4306 อส.บ.วิศวกรรมอุตสา
หการ 

30 2.00 ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต 
เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล 
ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 

4307 อส.บ.เทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

30 2.00 ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื ่องกล ช่าง
เทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท่า 

คณะศิลปศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 
5301 ศศ.บ. การท่องเที่ยว 30 2.00 ปวส.การท่องเที ่ยว การโรงแรม หรือ

สาขาอ่ืน ๆ ที่เกียวข้อง 
ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 

5501 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
(กลุ่มวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์) 

20 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

5502 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
(กลุ่มวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น) 

20 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

5503 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
(กลุ่มวิชาการบริหารงาน
ต ารวจ) 

20 2.00 ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

 
(4) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษากรณีนักศึกษาขอสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ใช้สมัครจะถือว่าการเข้าศึกษาครั้งนี้เป็นโมฆะและจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลั ย
กาฬสินธุ์ 
(5) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ https://admission.ksu.ac.th  
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ข้อ 3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  4 ปี ภาคปกติ รอบที่ 1.2 การรับด้วย 

Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 

(1) คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร มีดังนี ้
1) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ตามท่ีสาขาวิชาระบุ 
2) มีความประพฤติเรียบร้อย 
3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
4) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการ                  

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
5) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
6) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ 
8) เป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีและมีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร 
9) ถ้ามีจ านวนนักศึกษาสมัครเกินจ านวน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก 

(2) การรับสมัคร มีดังนี้ 
1) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทาง www.admission.ksu.ac.th ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 

2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2564 และด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ 
2) พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าสมัคร และช าระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรืองานคลัง 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ เงินนอก
งบประมาณ เลขที่บัญชี 404-3-19565-6 ประเภทออมทรัพย์ แล้วท าการอัพโหลดหลักฐานการช าระเงินใน
ระบบรับสมัคร 
(3) หลักฐานการสมัคร มีดังนี้ 

1) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ภายในแฟ้ม
ประกอบด้วย 

1. Resume (ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา) 
2. รางวัลเกียรติบัตรที่ได้รับ (ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
3. ผลงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือตามท่ีสาขาวิชาก าหนด (ถ้ามี) 

2) ใบแสดงผลการเรียน 
(4) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถ        
ดูรายชื่อ สถานที่สอบสัมภาษณ์ และวันเวลาสอบสัมภาษณ์ ทีเ่ว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th   
(5) ก าหนดการการสอบสัมภาษณ์และการรายงานตัว  

1. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 
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2. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที ่22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ www.ksu.ac.th และ  
www.admission.ksu.ac.th   

3. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com วันที ่22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที ่27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ www.ksu.ac.th และ  

www.admission.ksu.ac.th   
5. รายงานตัว วันที ่1 - 5 มีนาคม 2564 

(6) จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ สาขาวิชา  

รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา
(คน) 

เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 
ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 

1201 วท.บ. พืชศาสตร์ 5 ไม่ก าหนด 
1202 วท.บ. สัตวศาสตร์ 5 ไม่ก าหนด 

1203 วท.บ. ประมง 5 ไม่ก าหนด 

1204 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 10 ไม่ก าหนด 
1205 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ไม่ก าหนด 

1206 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบ
อาหาร) 

5 ไม่ก าหนด 

1207 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 5 ไม่ก าหนด 
คณะบริหารศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 

2201 บช.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) 10 ไม่ก าหนด 
2202 บช.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) 15 ไม่ก าหนด 

2203 บช.บ. บัญชีบัณฑิต 20 ไม่ก าหนด 

2204 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 13 ไม่ก าหนด 
2205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 ไม่ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 

3201 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5 2.00 

3202 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมข้อมูล) 

2 2.00 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา
(คน) 

เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 
ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 

3203 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
(กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) 

2 2.00 

3204 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอ
ที) 

2 2.00 

3205 ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 25 ไม่ก าหนด 

3206 วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ 10 ไม่ก าหนด 
3207 วท.บ. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม 5 2.00 

3208 วท.บ. วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล 5 2.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 
4201 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  10 2.00 

4202 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 10 2.00 

4203 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 10 2.00 
4204 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ 10 2.00 

4205 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 2.00 

4206 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 10 2.00 
คณะศิลปศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 

 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์   
5201 1) กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 2.00 

5202 2) กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น 5 2.00 
5203 3) กลุ่มวิชาการบริหารงานต ารวจ 5 2.00 

5204 นิติศาสตร์บัณฑิต    5 ไม่ก าหนด 

5205 รัฐศาสตร ์ 5 2.00 
5206 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 5 2.00 

5207 ศศ.บ.ภาษาจีน 5 ไม่ก าหนด 

5208 ศศ.บ.การท่องเที่ยว 5 2.00 
5209 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 5 2.00 

 ศศ.บ.นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
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รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา
(คน) 

เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 
ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 

5210 1) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน 2 ไม่ก าหนด 

5211 2) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 2 ไม่ก าหนด 
5212 3) กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 2 ไม่ก าหนด 

5213 4) กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ไม่ก าหนด 

5214 5) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 2 ไม่ก าหนด 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 

6201 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)  20 2.00 
6202 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

(ครูรัก(ษ์)ถ่ิน)) 
26 2.50 

6203 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาไทย) 30 2.00 

6204 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 30 2.00 

6205 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 30 2.00 
6205 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคอมพิวเตอร)์ 20 2.00 

6207 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 30 2.00 
6208 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการประถมศึกษา) 20 2.00 

6209 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกเกษตรศาสตร์) 20 2.00 

6210 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกสังคมศึกษา) 20 2.00 
คุณสมบัติเฉพาะ : สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 
หน่วยกิตและ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) คุณสมบัติเพิ่มเติมเป็นไปตามประกาศของโครงการ 

 
(7) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษากรณีนักศึกษาขอสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ใช้สมัครจะถือว่าการเข้าศึกษาครั้งนี้เป็นโมฆะและจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลั ย
กาฬสินธุ์ 
(8) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

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

(1) คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร มีดังนี ้

1) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ตามท่ีสาขาวิชาระบุ 
2) มีความประพฤติเรียบร้อย 
3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
4) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการ                     
ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
5) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
6) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ 
8) เป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีและมีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร 
9) ถ้ามีจ านวนนักศึกษาสมัครเกินจ านวน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก 

(2) การรับสมัคร มีดังนี้ 
1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือก และคะแนนที่ใช้คัดเลือก ในแต่ละสาขา 
2) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทาง www.admission.ksu.ac.th ระหว่าง วันที ่26 กุมภาพันธ์ 

– 30 เมษายน 2564 และด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ 
3) พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าสมัคร และช าระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรืองานคลัง 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ เงินนอก
งบประมาณ เลขที่บัญชี 404-3-19565-6 ประเภทออมทรัพย์ แล้วท าการอัพโหลดหลักฐานการช าระเงิน         
ในระบบรับสมัคร 
(3) หลักฐานการสมัคร  ใบแสดงผลการเรียน 
(4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 
2564 ส ามา รถด ู ร า ยช ื ่ อ  ส ถ านท ี ่ ส อบส ั มภ าษณ ์  แ ล ะว ั น เ ว ล าสอบส ั มภ าษณ ์  ที่ เ ว ็ บ ไ ซต์  
www.admission.ksu.ac.th   
(5) ก าหนดการการสอบสัมภาษณ์และการรายงานตัว  

1. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
2. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที ่10 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ www.ksu.ac.th และ  

www.admission.ksu.ac.th   
3. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com วันที ่10 - 11 พฤษภาคม 2564 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที ่15 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ www.ksu.ac.th และ  

www.admission.ksu.ac.th   
5. รายงานตัว วันที ่17 - 21 พฤษภาคม 2564 



(6) จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ สาขาวิชา  

รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผนรับเข้า
ศึกษา(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 

ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 
คะแนน 
O-NET 

PAT 5 ความถนัดทาง
วิชาชีพครู 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   

1201 วท.บ. พืชศาสตร์ 5 ไม่ก าหนด - - 
1202 วท.บ. สัตวศาสตร์ 5 ไม่ก าหนด - - 

1203 วท.บ. ประมง 5 ไม่ก าหนด - - 

1204 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 5 ไม่ก าหนด - - 
1205 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ 3 ไม่ก าหนด - - 

1206 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) 5 ไม่ก าหนด - - 
1207 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 5 ไม่ก าหนด - - 

คณะบริหารศาสตร์   

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
2201 บช.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) 5 ไม่ก าหนด - - 

2202 บช.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) 5 ไม่ก าหนด - - 

2203 บช.บ. บัญชีบัณฑิต 15 ไม่ก าหนด - - 
2205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 ไม่ก าหนด - - 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผนรับเข้า
ศึกษา(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 
ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 

คะแนน 
O-NET 

PAT 5 ความถนัดทาง
วิชาชีพครู 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
3201 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5 2.00 - - 

3202 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) 2 2.00 - - 
3203 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) 2 2.00 - - 

3204 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที) 2 2.00 - - 

3205 ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 15 ไม่ก าหนด - - 
3206 วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ 10 ไม่ก าหนด - - 

3207 วท.บ. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม 10 2.00 - - 

3208 วท.บ. วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล 10 2.00 - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
4201 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  5 2.00 - - 

4202 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 5 2.00 - - 

4203 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 2.00 - - 
4204 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ 5 2.00 - - 

4205 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 2.00 - - 

4206 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 5 2.00 - - 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผนรับเข้า
ศึกษา(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 
ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 

คะแนน 
O-NET 

PAT 5 ความถนัดทาง
วิชาชีพครู 

คณะศิลปศาสตร์   

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์     

5201 1) กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 2.00 - - 
5202 2) กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น 5 2.00 - - 

5203 3) กลุ่มวิชาการบริหารงานต ารวจ 5 2.00 - - 

5204 นิติศาสตร์บัณฑิต    5 ไม่ก าหนด - - 
5205 รัฐศาสตร์ 10 2.00 - - 

5206 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 10 2.00 - - 

5207 ศศ.บ.ภาษาจีน 10 ไม่ก าหนด - - 
5208 ศศ.บ.การท่องเที่ยว 10 2.00 - - 

5209 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 10 2.00 - - 
 ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   - - 

5210 1) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน 1 ไม่ก าหนด - - 

5211 2) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 1 ไม่ก าหนด - - 
5212 3) กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 1 ไม่ก าหนด - - 

5213 4) กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 ไม่ก าหนด - - 

5214 5) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 1 ไม่ก าหนด - - 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผนรับเข้า
ศึกษา(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 
ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 

คะแนน 
O-NET 

PAT 5 ความถนัดทาง
วิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 
6201 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)  5 2.00 20 100 

6203 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาไทย) 15 2.00 20 100 
6204 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 15 2.00 20 100 

6205 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 15 2.00 20 100 

6205 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 5 2.00 20 100 
6207 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 15 2.00 20 100 

6208 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการประถมศึกษา) 5 2.00 20 100 

6209 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกเกษตรศาสตร์) 5 2.00 20 100 
6210 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกสังคมศึกษา) 5 2.00 20 100 

คุณสมบัติเฉพาะ : 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
* แผนการรับเข้ารอบที่ 2 จะมีการปรับเพ่ิมข้ึนบางสาขา สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ksu.ac.th/ 

 

https://admission.ksu.ac.th/
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(6) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษากรณีนักศึกษาขอสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า วันแรกของการเปิดภาคเรียนที ่ 1/2564 นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ใช้สมัครจะถือว่าการเข้าศึกษาครั้งนี้เป็นโมฆะและจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลั ย
กาฬสินธุ์ 
(7) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ https://admission.ksu.ac.th  
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ข้อ 5 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ รอบท่ี 3 Admission 

(1) คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร มีดังนี ้
1) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.  หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ตามท่ีสาขาวิชาระบุ 
2) มีความประพฤติเรียบร้อย 
3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
4) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะ

เดียวกันมาแสดง 
5) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
6) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ 
8) เป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีและมีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร 
9) ถ้ามีจ านวนนักศึกษาสมัครเกินจ านวน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก 

(2) การรับสมัคร ดังนี้ 
1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขาก่อนการสมัคร 
2) สมัครออนไลน์ทาง https://www.mytcas.com ระหว่าง วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564 และ

ด าเนินการตามข้ันตอนที่ระบุในเว็บไซต์ 
(3) การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   

1) ประกาศผลครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com   
2) ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com  
3) ประกาศผลครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com  
4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและข้อมูลส าหรับการรายงานตัว ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ทาง

เว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th และ เว็บไซต์ www.ksu.ac.th 
4) รายงานตัวด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่               

ในเมือง หรือพ้ืนที่นามน (ในวันเวลาราชการ) หรือรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ทาง www.admission.ksu.ac.th 
ในวันที ่ 4 – 8 มิถุนายน 2564 การรายงานตัวและเอกสารที ่ใช้ในการรายงานตัวตามที ่ระบุในเว็บไซต์ 
www.admission.ksu.ac.th 
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(4) จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ สาขาวิชา  

รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผนรับเข้า
ศึกษา(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 
ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 

คะแนน 
O-NET 

PAT 5 ความถนัดทาง
วิชาชีพครู 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   

1201 วท.บ. พืชศาสตร์ 5 ไม่ก าหนด - - 

1202 วท.บ. สัตวศาสตร์ 3 ไม่ก าหนด - - 
1203 วท.บ. ประมง 5 ไม่ก าหนด - - 

1204 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 5 ไม่ก าหนด - - 

1205 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ไม่ก าหนด - - 
1206 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) 5 ไม่ก าหนด - - 

1207 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 5 ไม่ก าหนด - - 
คณะบริหารศาสตร์   

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   

2201 บช.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) 5 ไม่ก าหนด - - 
2202 บช.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) 5 ไม่ก าหนด - - 

2203 บช.บ. บัญชีบัณฑิต 5 ไม่ก าหนด - - 

2205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 ไม่ก าหนด - - 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผนรับเข้า
ศึกษา(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 

ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 
คะแนน 
O-NET 

PAT 5 ความถนัดทาง
วิชาชีพครู 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   

3201 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5 2.00 - - 
3202 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) 2 2.00 - - 

3203 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) 2 2.00 - - 
3204 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที) 2 2.00 - - 

3205 ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 20 ไม่ก าหนด - - 

3206 วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ 10 ไม่ก าหนด - - 
3207 วท.บ. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม 5 2.00 - - 

3208 วท.บ. วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล 10 2.00 - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   

4201 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  5 2.00 - - 
4202 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 5 2.00 - - 

4203 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 2.00 - - 

4204 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ 5 2.00 - - 
4205 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 2.00 - - 

4206 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 5 2.00 - - 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผนรับเข้า
ศึกษา(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 

ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 
คะแนน 
O-NET 

PAT 5 ความถนัดทาง
วิชาชีพครู 

คณะศิลปศาสตร์   

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   

 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์     
5201 1) กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 2.00 - - 

5202 2) กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น 5 2.00 - - 
5203 3) กลุ่มวิชาการบริหารงานต ารวจ 5 2.00 - - 

5204 นิติศาสตร์บัณฑิต    7 ไม่ก าหนด - - 

5205 รัฐศาสตร์ 5 2.00 - - 
5206 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 5 2.00 - - 

5207 ศศ.บ.ภาษาจีน 5 ไม่ก าหนด - - 

5208 ศศ.บ.การท่องเที่ยว 5 2.00 - - 
5209 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 5 2.00 - - 

 ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   - - 
5210 1) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน 1 ไม่ก าหนด - - 

5211 2) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 1 ไม่ก าหนด - - 

5212 3) กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 1 ไม่ก าหนด - - 
5213 4) กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 ไม่ก าหนด - - 

5214 5) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 1 ไม่ก าหนด - - 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผนรับเข้า
ศึกษา(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 

ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 
คะแนน 
O-NET 

PAT 5 ความถนัดทาง
วิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 

6201 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)  5 2.00 20 100 
6203 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาไทย) 10 2.00 20 100 

6204 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 10 2.00 20 100 
6205 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 10 2.00 20 100 

6205 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 4 2.00 20 100 

6207 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 10 2.00 20 100 
6208 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการประถมศึกษา) 4 2.00 20 100 

6209 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกเกษตรศาสตร์) 4 2.00 20 100 

6210 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกสังคมศึกษา) 4 2.00 20 100 
คุณสมบัติเฉพาะ : 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
* แผนการรับเข้ารอบที่ 3 จะมีการปรับเพ่ิมข้ึนบางสาขา สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ksu.ac.th/ 

 

https://admission.ksu.ac.th/
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(5) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษากรณีนักศึกษาขอสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ที่ใช้สมัครจะถือว่าการเข้าศึกษาครั้งนี้เป็นโมฆะและจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(6) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ https://admission.ksu.ac.th  
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ข้อ 6 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ 

(1) คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร มีดังนี ้
1) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.  หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชาระบุ 
2) มีความประพฤติเรียบร้อย 
3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
4) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะ

เดียวกันมาแสดง 
5) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
6) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ 
8) เป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีและมีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร 
9) ถ้ามีจ านวนนักศึกษาสมัครเกินจ านวน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก 

(2) การรับสมัครและรายงานตัว มีดังนี้ 
1) สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่ในเมือง 

หรือพื ้นที ่นามน (วันเวลาราชการ) หรือสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทาง www.admission.ksu.ac.th 
ระหว่าง วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 – 25 มิถุนายน 2564 โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ 

2) พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าสมัคร และช าระเงินค่าสมัครได้ที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรืองานคลัง 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เงินนอกงบประมาณ 
เลขที่บัญชี 404-3-19565-6 ประเภทออมทรัพย์ แล้วท าการอัพโหลดหลักฐานการช าระเงินในระบบรับสมัคร 
(กรณีสมัครออนไลน์) 

3) รายงานตัวด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่ใน
เมือง หรือพื้นที่นามน (ในวันเวลาราชการ) หรือรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ทาง www.admission.ksu.ac.th 
ระหว่าง วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 – 25 มิถุนายน 2564 โดยด าเนินการตามข้ันตอนที่ระบุในเว็บไซต์ 

4) เอกสารประกอบการรับสมัครและรายงานตัว 
1. ใบแสดงผลการเรียน 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. เอกสารใบประวัติจากระบบบริการการศึกษา (ESS) 
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5) ส าหรับสาขาวิชาในคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา อาจจะมีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
ซึ่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง 
(3) จ านวนและคุณสมบัติที่จะรับสมัคร จ าแนกตามคณะ สาขาวิชา  

รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา
(คน) 

เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 
ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 

1201 วท.บ. พืชศาสตร์ 5 ไม่ก าหนด 

1202 วท.บ. สัตวศาสตร์ 5 ไม่ก าหนด 
1203 วท.บ. ประมง 5 ไม่ก าหนด 

1204 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 5 ไม่ก าหนด 

1205 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ไม่ก าหนด 
1206 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบ

อาหาร) 
5 ไม่ก าหนด 

1207 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 5 ไม่ก าหนด 

คณะบริหารศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 

2201 บช.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) 4 ไม่ก าหนด 

2202 บช.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) 1 ไม่ก าหนด 
2203 บช.บ. บัญชีบัณฑิต 20 ไม่ก าหนด 

2205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 ไม่ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 

3201 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10 2.00 
3202 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และ

นวัตกรรมข้อมูล) 
2 2.00 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา
(คน) 

เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 
ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 

3203 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
(กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) 

2 2.00 

3204 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอ
โอที) 

2 2.00 

3205 ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 5 ไม่ก าหนด 
3206 วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ 5 ไม่ก าหนด 

3207 วท.บ. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม 5 2.00 
3208 วท.บ. วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล 5 2.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 
4201 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  5 2.00 

4202 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 5 2.00 

4203 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 2.00 
4204 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ 5 2.00 

4205 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 2.00 
4206 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 5 2.00 

คณะศิลปศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 
 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์   

5201 1) กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 2.00 

5202 2) กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น 2 2.00 
5203 3) กลุ่มวิชาการบริหารงานต ารวจ 2 2.00 

5204 นิติศาสตร์บัณฑิต    6 ไม่ก าหนด 

5205 รัฐศาสตร์ 5 2.00 
5206 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 5 2.00 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

 
ชื่อสาขาวิชา 

แผน
รับเข้า
ศึกษา
(คน) 

เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 
ขั้นต ่า 5 ภาคเรียน 

5207 ศศ.บ.ภาษาจีน 5 ไม่ก าหนด 

5208 ศศ.บ.การท่องเที่ยว 5 2.00 

5209 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 5 2.00 
 ศศ.บ.นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   

5210 1) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน 1 ไม่ก าหนด 

5211 2) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 1 ไม่ก าหนด 
5212 3) กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 1 ไม่ก าหนด 

5213 4) กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 ไม่ก าหนด 
5214 5) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 1 ไม่ก าหนด 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 
6201 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)  4 2.00 

6203 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาไทย) 5 2.00 

6204 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 5 2.00 
6205 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 5 2.00 

6205 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 1 2.00 
6207 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 5 2.00 

6208 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการประถมศึกษา) 1 2.00 

6209 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกเกษตรศาสตร์) 1 2.00 
6210 ค.บ. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกสังคมศึกษา) 1 2.00 

คุณสมบัติเฉพาะ : สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 
หน่วยกิต * แผนการรับเข้ารอบที่ 4 จะมีการปรับเพิ่มข้ึนบางสาขา สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 
https://admission.ksu.ac.th/ 

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




 

 
 
 

 

 
 
 

ระเบียบรับสมัครคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
  


