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ระเบียบการรับสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ประจําปการศึกษา 2557 

ประเภทรับตรง ภาคปกติ ครั้งที่ 2 

กําหนดการรับสมัคร 

 

ภาคปกติ ครั้งท่ี 2 

รับสมัคร     วันพุธที่ 16 เม.ย. 57 – วันพุธที่ 2 ก.ค. 57 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ   วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ค. 57 

สอบคัดเลือกขอเขียน (ความรูพื้นฐาน) วันเสารที่ 5 ก.ค. 57 

ประกาศผลสอบคัดเลือกขอเขียน  วันจันทรที่ 7 ก.ค. 57 

สอบสัมภาษณ    วันพุธที่ 9 ก.ค. 57 

คณะประมวลผลและสงผลภายใน  วันพุธที่ 9 ก.ค. 57  

สํานักประมวลผล    วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ค. 57  

ประกาศรายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 15 ก.ค. 57 

นักศึกษาใหมบันทึกขอมูลสวนตัว  จันทรที่ 15 ก.ค. 57 – วันเสารที่ 19 ก.ค. 57 

รายงานตัว     วันเสารที่ 19 ก.ค. 57 

เปดภาคเรียน    วันศุกรท่ี 15 สิงหาคม 2557 

หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ Admissions กลาง วันจันทรที ่7 กรกฏาคม 2557 เวลา 8.30 น.เปนตนไป 
 

คุณสมบัติท่ัวไป 

 1. เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทาที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

 2. หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ

เทียบเทาระดับอนุปริญญา (3 ป) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ 2548 หรือตาม

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

 3. กรณีที่จบการศึกษาจากตางประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีใบเทียบความรู

จากสํานักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบน้ัน เทียบเทาหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือสูงกวา และใชประกอบการรับสมัครเรียนระดับปริญญาตรีได 

 4. ตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของสาขาวิชาที่สมัครเขาศึกษา 

 5. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 6. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวา จะต้ังใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ

และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 
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 7. เปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

หมายเหตุ  ในบางสาขาวิชาอาจมีการระบุคุณสมบัติเพิ่มเติม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คณะที่รับสมัคร 
 

การสมัคร 

รับสมัครต้ังแต วันพุธที่ 16 เม.ย.57 – วันพุธที่ 2 ก.ค. 57 

โดยเลือกชองทางการสมัครตอไปน้ี 

1. แบบออนไลน โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี  

1) กรอกใบสมัครผานเว็ปไซต http://eadmission.chandra.ac.th   

2) พิมพใบชําระเงินคาสมัคร แลวนําไปชําระคาสมัคร 200 บาท ผานธนาคารทหารไทยที่ระบุไวในใบ

ชําระเงินคาสมัคร  

3) นําหลักฐานการชําระเงินและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุไวดานลางใชเปนเอกสารในการสอบสอบ

คัดเลือกขอเขียน และการสอบสัมภาษณ (ภาคนอกเวลาไมมีการสอบขอเขียน) 

2. สมัครดวยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดที่ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือคณะที่

สาขาวิชาที่ตองการสมัครสังกัด ดังแสดงในตารางที่ 1 ขอมูลสาขาวิชาที่รับสมัครนักศึกษาประจําปการศึกษา 2557 ต้ังแต 

วันจันทร-วันศุกรเวลา 09.00 – 16.30 น.  และวันอาทิตย เวลา 10:00 น. – 14.00 น. 
 

หลักฐานการสมัครท่ีตองนํามาในวันสอบคัดเลือก 

 1. ใบเสร็จการชําระเงินคาสมัคร ผานธนาคารทหารไทย 

2. บัตรประจําตัวสอบ 

3. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรนักศึกษา / ใบขับข่ี / บัตรทางราชการออกให 

หมายเหตุ : หลักฐานทั้งหมดนําไปใชประกอบการสอบคัดเลือกตามกําหนดการที่ประกาศ 

 

หลักฐานการสมัครท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบเสร็จการชําระเงินคาสมัคร ผานธนาคารทหารไทย 

2. บัตรประจําตัวสอบ 

3. บัตรประจําตัวประชาชน / ใบขับข่ี / บัตรทางราชการออกให 

4. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.)  

หมายเหตุ : หลักฐานทั้งหมดนําไปใชประกอบการสอบสัมภาษณตามกําหนดการที่ประกาศ 
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การสอบคัดเลือก 

 วิธีการสอบคัดเลือก  

1. สอบคัดเลือกขอเขียน (ความรูพื้นฐาน)  วันเสารที่ 5 กรกฏาคม 2557 

สอบวิชา ความรูพื้นฐาน ประกอบดวยความรูดาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

คอมพิวเตอร และ สังคมศึกษา 

2. สอบสัมภาษณ วันพุธที่ 9 กรกฏาคม 2557 

เปนการสอบความรูเฉพาะสาขาวิชา โดยรูปแบบและวิธีการข้ึนอยูกับสาขาวิชาน้ัน 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  02-9426900-99 ตอ 7013-7017 http://reg.chandra.ac.th 

คณะศึกษาศาสตร   02-9426900-99 ตอ 2049 http://edu.chandra.ac.th 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 02-9426900-99 ตอ 3058 http://humannet.chandra.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร   02-9426900-99 ตอ 5050 http://sci.chandra.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ   02-9426900-99 ตอ 4009-10 http://msci.chandra.ac.th 

คณะเกษตรและชีวภาพ   02-9426900-99 ตอ 6001 http://kaset. chandra.ac.th 

วิทยาลัยการแพทยทางเลือก  02-9426900-99 ตอ 5155,5157 http://amc.chandra.ac.th 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลสาขาวิชาท่ีรับสมัครนักศึกษาประจําปการศึกษา 2557 (แผนรับทุกประเภท) 

คณะ รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา หลักสูตร จํานวนรับ 

เกษตรและ

ชีวภาพ 
11203 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 40 

11205 เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 40 

ศึกษาศาสตร 12105 พลศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต(5 ป) 60 

12301 จิตวิทยา  ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 40 

มนุษยศาสตร

และ 

สังคมศาสตร 

 

12103 ภาษาจีน 
(2)

 ครุศาสตรบัณฑิต(5 ป) 50 

13201 นิติศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต(4 ป) 120 

13301 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว   ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 40 

13302 การบริหารและการพัฒนาชุมชน   ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 60 

13304 ดนตรีไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 20 

13305 ดนตรีสากล   ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 80 

13306 นาฏศิลปและศิลปการแสดง   ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 40 

13308 ภาษาจีนธุรกิจ  
(3)

 ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 40 

13309 ภาษาญ่ีปุนธุรกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 30 

13310 ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 30 

13313 ภาษาอังกฤษ   ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 100 

13314 ภาษาอังกฤษธุรกิจ   ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 100 

13315 รัฐประศาสนศาสตร   ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 120 

13316 วัฒนธรรมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 30 

13317 ศิลปกรรม  (ออกแบบนิเทศศิลป)   ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 40 

13991 ศิลปกรรม  (ออกแบบประยุกตศิลป)   ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 40 

13318 สารสนเทศศาสตร   ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 40 

วิทยาการ

จัดการ 

 

14302 เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตรบัณฑิต(4 ป) 60 

14303 อุตสาหกรรมทองเที่ยว ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 120 

14403 การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจบัณฑิต(4 ป) 100 

14404 การจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต(4 ป) 150 

14405 การตลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต(4 ป) 120 

14406 การบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจบัณฑิต(4 ป) 100 

14408 คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต(4 ป) 120 

 14407 บัญช ี บัญชีบัณฑิต(4 ป) 120 
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คณะ รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา หลักสูตร จํานวนรับ 

วิทยาการ

จัดการ 

 

14614 นิเทศศาสตร(วารสารศาสตรฯ) ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 40 

14615 นิเทศศาสตร(การประชาสัมพันธฯ) ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 120 

14616 นิเทศศาสตร(วิทยุโทรทัศนฯ) ศิลปศาสตรบัณฑิต(4 ป) 120 

14704 การจัดการ (เทียบโอน) 
(1)

 บริหารธุรกิจบัณฑิต(4 ป) 30 

14705 การตลาด (เทียบโอน) 
(1)

 บริหารธุรกิจบัณฑิต(4 ป) 30 

14708 คอมพิวเตอรธุรกิจ 
(1)

 บริหารธุรกิจบัณฑิต(4 ป) 30 

วิทยาศาสตร 

 
12102 คณิตศาสตร ครุศาสตรบัณฑิต(5 ป) 60 

15201 การจัดการเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 50 

15202 คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 30 

15203 คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 50 

15204 เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 20 

15205 ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 25 

15207 เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 30 

15208 เทคโนโลยีโยธา วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 20 

15209 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 80 

15210 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 30 

15212 วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 85 

15213 วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 80 

15215 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 40 

15216 สถิติประยุกต วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 25 

15218 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 70 

15701 การจัดการเทคโนโลยี (เทียบโอน) 
(1)

 วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 30 

15710 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (เทียบโอน) 
(1)

 วิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป) 25 

หมายเหตุ 

(1) หลักสูตร (เทียบโอน) คือหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาได 

(2) หลักสูตรภาษาจีน เรียนที่ประเทศไทย 4 ป และเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ป 

(3) หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ เรียนที่ประเทศไทย 3 ป และเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ป 

(4) จํานวนรับคือจํานวนที่รวมการรับสมัครทุกประเภท และจํานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับจํานวน

นักศึกษา                                                                                                                                                                                                                                               


