
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
62/1 ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46000 โทร. 086-4584365 , 043-602053 

รอบที่ 4 Admission 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

(1) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
(3) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการ

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
(4) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ 
(5) มีเจตคติท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(6) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงท่ีไม่สามารถเข้าศึกษาได้
(7) เป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีและมีความตั้งใจจริงท่ีจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาท่ีสมัคร

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019



คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา 02800000101 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จํานวนรับ   11   คน 
รหัสสาขา 02800000102 สาขาวิชาพืชศาสตร์   จํานวนรับ   9   คน 
รหัสสาขา 02800000103 สาขาวิชาประมง จํานวนรับ   19  คน 
รหัสสาขา 02800000105 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร จํานวนรับ   19  คน 
รหัสสาขา 02800000107 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร จํานวนรับ   20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
    ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา 02800000104 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จํานวนรับ   11   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า ปวช.สาขาวิชาอาหารและโภคชนาการ     
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือเทียบเท่า 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019



คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา 02800000106 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จํานวนรับ  14   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา 02800000108 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวนรับ   20   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า ปวช.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรหรือเทียบเท่า 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019



คณะบริหารศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000201 สาขาวิชาการจัดการ จํานวนรับ   7   คน 
รหัสสาขา 02800000202 สาขาวิชาการตลาด จํานวนรับ   13  คน 
รหัสสาขา 02800000203 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จํานวนรับ  11   คน 
รหัสสาขา 02800000206 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวนรับ  12   คน 
รหัสสาขา 02800000205 บัญชีบัณฑิต จํานวนรับ  10   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ     
รหัสสาขา 02800000301 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน จํานวนรับ   60   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
- ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์  
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางสาธารณสุข หรือทางการพยาบาลหรือประกาศนียบัตรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนซึ่งเทียบเท่าอนุปริญญา 
- หลักสูตรอนุปริญญาอ่ืน หรือปริญญาตรีในสาขาอ่ืนที่คณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาแล้ว  มีคุณสมบัติที่
สมควรที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรได้ 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  80 % ขึ้นไป 
 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ     
รหัสสาขา 02800000302 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จํานวนรับ   20   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ     
รหัสสาขา 02800000303 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จํานวนรับ  20   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลป์-
คํานวณ หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019



 

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000401 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จํานวนรับ   15   คน 
รหัสสาขา 02800000402 สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จํานวนรับ   20   คน 
รหัสสาขา 02800000403 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล จํานวนรับ   21   คน 
รหัสสาขา 02800000404 สาขาวิชาการท่องเที่ยว จํานวนรับ   12   คน 
รหัสสาขา 02800000406 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จํานวนรับ   21   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000405 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับ  20   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019



 

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000407 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ 
จํานวนรับ   25   คน 

รหัสสาขา 02800000408 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น 

จํานวนรับ   25   คน 

รหัสสาขา 02800000409 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาอาชญ
วิทยาและการบริหารงานตํารวจ 

จํานวนรับ   10   คน 

รหัสสาขา 02800000410 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

จํานวนรับ   10   คน 

รหัสสาขา 02800000411 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาการ
จัดการภาครัฐและเอกชน 

จํานวนรับ   10  คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
- ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
- ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการเทียบโอน 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000412 นิติศาสตร์บัณฑิต จํานวนรับ   40   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลป์-คํานวณ 
หรือเทียบเท่าท่ีสาขาวิชาได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019



 

คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000413 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จํานวนรับ   40   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรืออนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019



 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000501 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร จํานวนรับ   14   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000502 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวนรับ   6   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000503 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จํานวนรับ   10   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ แผนการเรียน ศิลป์-คํานวณ หรือ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000505 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ

อัตโนมัติ 
จํานวนรับ   18   คน 

รหัสสาขา 02800000504 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวนรับ   16   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000506 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
อัตโนมัติ 

จํานวนรับ   13   คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์ - 
คํานวณ หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 13/05/2019



 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา     
รหัสสาขา 02800000601 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวนรับ   6   คน 
รหัสสาขา 02800000602 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวนรับ   33  คน 
รหัสสาขา 02800000603 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับ   17  คน 
รหัสสาขา 02800000604 สาขาวิชาภาษาไทย จํานวนรับ   5   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
 
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
มีคะแนน O-NET  =  15 
มีคะแนน GPAX   =  2.00 
มีคะแนน PAT 5   =  20 
สอบสัมภาษณ์  รวม 100 คะแนน      ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา     
รหัสสาขา 02800000605 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวนรับ   18   คน 
รหัสสาขา 02800000606 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวนรับ   8   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
 
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
มีคะแนน O-NET  =  15 
มีคะแนน GPAX   =  2.00 
มีคะแนน PAT 5   =  20 
สอบสัมภาษณ์  รวม 100 คะแนน      ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    

    วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 

สอบสัมภาษณ ์   

    วันท่ี 4 มิถุนายน 2562 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์  

    เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานท่ี  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นท่ีในเมือง) 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง)  

    จํานวน 1 ฉบับ  

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนาม    

   รับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ  

3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ  

   ผู้สมคัรลงนามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    

   วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 
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