
๑ 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เรื่อง  การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี ภาคปกติ              

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ประเภทรับตรง 

................................................. 
                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทรับตรง ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔                 
โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังนี้ 
 

๑.  ก าหนดการรับสมัคร 
 ๑.๑ รับสมัครครั้งที่ ๑ 

รับสมัคร วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ – วันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
สอบข้อเขียน    วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประมวลผล วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ – วันอังคารที่  

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
สอบสัมภาษณ์   วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
คณะประมวลผล   วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ –  

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
คณะส่งผลสอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประมวลผล วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ - วันอังคารที่  

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
นักศึกษาใหม่บันทึกข้อมูลส่วนตัว วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ –  วันเสาร์ที่  

๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
รายงานตัว    วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ 



๒ 

 

๑.๒ รับสมัครครั้งที่ ๒ 
รับสมัคร    วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ – วันศุกร์ที่  

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
สอบข้อเขียน    วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประมวลผล วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ – วันอังคารที่  

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
สอบสัมภาษณ์   วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
คณะประมวลผล   วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙– วันอังคาร  

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
คณะส่งผลสอบสัมภาษณ์  วันอังคาร ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประมวลผล วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - วันพฤหัสบดีที่  

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
นักศึกษาใหม่บันทึกข้อมูลส่วนตัว วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ –  วันศุกร์ที่  

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
รายงานตัว    วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป 

๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (เทียบโอน) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงหรือเทียบเท่าระดับอนุปริญญา  (๓ ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี    

พ.ศ ๒๕๔๘ หรือตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 

๒.๓ กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมี   

ใบเทียบความรู้จากส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่า

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า และใช้ประกอบการรับสมัครเรียนระดับปริญญาตรีได้ 

๒.๔ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่

คณะที่เปิดรับสมัคร หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒.๕ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 



๓ 

 

๒.๖ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

๒.๗ เป็นผู้ทีอ่ยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

๒.๘ ส าหรับสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ให้ตรวจสอบคุณสมบัติผผู้สมัครเฉพาะสาขาวิชาในตาราง
ที่ ๒ (ตารางแนบท้าย) 

 
๓.  การสมัคร 

ครั้งที่ ๑  วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙  และครั้งที่ ๒        

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ – วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  โดยสมัครแบบออนไลน์ ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

๓.๑ กรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ http://eadmission.chandra.ac.th   

๓.๒ พิมพ์ใบสมัครและใบช าระเงินค่าสมัคร แล้วน าไปช าระค่าสมัคร ๒๐๐ บาท ณ เคาท์เตอร์ธนาคาร

ทหารไทยทั่วประเทศ  

๓.๓ น าหลักฐานการช าระเงินและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างใช้เป็นเอกสารในการสอบ

คัดเลือกข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 

 
๔.  หลักฐานการสมัครที่ต้องน ามาในวันสอบคัดเลือก 

๔.๑ ใบเสร็จการช าระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารทหารไทย 

๔.๒ บัตรประจ าตัวสอบ 

๔.๓ บัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรนักศึกษา / ใบขับขี่ / บัตรทางราชการออกให้ 

หมายเหตุ : หลักฐานทั้งหมดน าไปใช้ประกอบการสอบคัดเลือกตามก าหนดการที่ประกาศ 
 

๕.  หลักฐานการสมัครที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

๕.๑ ใบเสร็จการช าระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารทหารไทย 

๕.๒ บัตรประจ าตัวสอบ 

๕.๓ บัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรนักศึกษา / ใบขับข่ี / บัตรทางราชการออกให้ พร้อมส าเนา 

๕.๔ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา  (ร.บ.) พร้อมส าเนา 

๕.๕ อ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 

 

 

 



๔ 

 

๖.  การสอบคัดเลือก 
๖.๑ วันและเวลาตามก าหนดการที่ประกาศข้างต้น 
๖.๒ วธิีการสอบคัดเลือก  

(๑) สอบคัดเลือกข้อเขียน  (ความรู้พ้ืนฐาน) 
 สอบวิชา ความรู้พ้ืนฐาน ประกอบด้วยความรู้ด้าน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ สังคมศึกษา 

(๒) สอบสัมภาษณ์ 

 เป็นการสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชา โดยรูปแบบและวิธีการข้ึนอยู่กับสาขาวิชานั้น 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ตารางที่ ๑ ข้อมูลสาขาวิชาที่รับสมัครประเภทรับตรง 
 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) การศึกษาปฐมวัย 

ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์  
ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) พลศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) จิตวิทยา  

คณะ
มนุษยศาสตร์ 

และ
สังคมศาสตร์ 

 

ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) ภาษาจีน  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) ภาษาไทย  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) ภาษาอังกฤษ  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) ศิลปกรรม แขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) ศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) ดนตรีสากล 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
นิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) นิติศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) รัฐประศาสนศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) วิทยาศาสตร์การกีฬา  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (๔ ปี 
เทียบโอน) 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  

เกษตรและ
ชีวภาพ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 
 
 



๖ 

 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
วิทยาการ
จัดการ 

 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (๔ ปี) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
นิเทศศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล  
นิเทศศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) แขนงการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  
นิเทศศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) แขนงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่  
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ปี) แขนงการจัดการ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ปี) แขนงการเงินการธนาคาร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ปี) แขนงการตลาด 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ปี) แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ปี) แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บัญชีบัณฑิต (๔ ปี) การบัญชี  
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ปี เทียบโอน) แขนงการจัดการ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ปี เทียบโอน) แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หมายเหตุ (๑) หลักสูตรอาจมีการเปิดรับเพ่ิมเติม ขอให้ตรวจสอบในวันที่สมัครเรียน 
  (๒) หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ตรวจสอบในวันที่สมัครเรียน  
 
ตารางท่ี ๒ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
 

คณะ หลักสูตรและสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี)  

สาขาคณิตศาสตร์ 
(๑) ผู้สมัครต้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน

แผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่
เน้นคณิตศาสตร์ 

(๒) ผู้สมัครต้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ 
หน่วยกิต 

(๓) เกรดเฉลี่ยรวมเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ 

(๔) ใช้ผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ PAT ๑ 
(๕) ใช้ผลสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT ๕ 

 
 
 



๗ 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลได้ที่  
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙  http://www.chandra.ac.th 
๒. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๗๐๑๓-๗๐๑๗ 
     http://reg.chandra.ac.th 
๓. คณะศึกษาศาสตร์   ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๒๐๔๙ http://edu.chandra.ac.th 
๔. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๓๐๕๘ http://humannet.chandra.ac.th 
๕. คณะวิทยาศาสตร ์   ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๕๐๕๐ http://sci.chandra.ac.th 
๖. คณะวิทยาการจดัการ   ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๔๐๐๙-๑๐ http://msci.chandra.ac.th 
๗. คณะเกษตรและชีวภาพ  ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๖๐๐๑ http://kaset. chandra.ac.th 
๘. กองพัฒนานักศึกษา  ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๑๓๐๓,๑๓๐๔    

http://mult.chandra.ac.th/cw/student 




