
๑ 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เรื่อง  การรับสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตร ีภาคปกติ              

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  

ประเภทรับตรง 

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

                 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทรับตรง ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔                 

โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังน้ี 
 

๑.  กําหนดการรับสมัคร 

 ๑.๑ รับสมัครครั้งท่ี ๑ 

รับสมัคร วันศุกรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ – วันพฤหัสบดีที ่

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน วันจันทรที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 

สอบขอเขียน    วันเสารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประมวลผล วันจันทรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ – วันอังคารที่  

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

สอบสัมภาษณ   วันเสารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

คณะประมวลผล   วันเสารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ –  

วันอาทิตยที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

คณะสงผลสอบสัมภาษณ  วันจันทรที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประมวลผล วันจันทรที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ - วันอังคารที่  

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ประกาศรายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณ วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

นักศึกษาใหมบันทึกขอมูลสวนตัว วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ –  วันเสารที่  

๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

รายงานตัว    วันเสารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ 



๒ 

 
๑.๒ รับสมัครครั้งท่ี ๒ 

รับสมัคร    วันจันทรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ – วันศุกรที่  

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน วันจันทรที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

สอบขอเขียน    วันเสารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประมวลผล วันจันทรที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ – วันอังคารที่  

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

สอบสัมภาษณ   วันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

คณะประมวลผล   วันจันทรที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙– วันอังคาร  

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

คณะสงผลสอบสัมภาษณ  วันอังคาร ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประมวลผล วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - วันพฤหัสบดีที่  

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ประกาศรายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

นักศึกษาใหมบันทึกขอมูลสวนตัว วันจันทรที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ –  วันศุกรที่  

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

รายงานตัว    วันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป 

๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (เทียบโอน) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูงหรือเทียบเทาระดับอนุปริญญา  (๓ ป) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี    

พ.ศ ๒๕๔๘ หรือตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

๒.๓ กรณีที่จบการศึกษาจากตางประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากตางประเทศ ตองมี  

ใบเทียบความรูจากสํานักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบน้ัน เทียบเทา

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกวา และใชประกอบการรับสมัครเรียนระดับปริญญาตรีได 

๒.๔ ตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของสาขาวิชาที่สมัครเขาศึกษา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

คณะที่เปดรับสมัคร หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒.๕ เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 



๓ 

 
๒.๖ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวา จะต้ังใจศึกษาเลาเรียนเต็ม

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 

๒.๗ เปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

๒.๘ สําหรับสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ใหตรวจสอบคุณสมบัติผผูสมัครเฉพาะสาขาวิชาในตาราง

ที่ ๒ (ตารางแนบทาย) 

 

๓.  การสมัคร 

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

วันจันทรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ – วันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  โดยสมัครแบบออนไลน ซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปน้ี  

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

๓.๒ พิมพใบสมัครและใบชําระเงินคาสมัคร แลวนําไปชําระคาสมัคร ๒๐๐ บาท ณ เคาทเตอรธนาคาร

ทหารไทยทั่วประเทศ  

๓.๓ นําหลักฐานการชําระเงินและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุไวดานลางใชเปนเอกสารในการสอบ

คัดเลือกขอเขียน และการสอบสัมภาษณ 

 

๔.  หลักฐานการสมัครท่ีตองนํามาในวันสอบคัดเลือก 

๔.๑ ใบเสร็จการชําระเงินคาสมัคร ผานธนาคารทหารไทย 

๔.๒ บัตรประจําตัวสอบ 

๔.๓ บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรนักศึกษา / ใบขับข่ี / บัตรทางราชการออกให 

หมายเหตุ : หลักฐานทั้งหมดนําไปใชประกอบการสอบคัดเลือกตามกําหนดการที่ประกาศ 
 

๕.  หลักฐานการสมัครท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

๕.๑ ใบเสร็จการชําระเงินคาสมัคร ผานธนาคารทหารไทย 

๕.๒ บัตรประจําตัวสอบ 

๕.๓ บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรนักศึกษา / ใบขับข่ี / บัตรทางราชการออกให พรอมสําเนา 

๕.๔ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา  (ร.บ.) พรอมสําเนา 

๕.๕ อื่น ๆ (ถามี) เชน แฟมสะสมงาน เปนตน 

 

 

 

 



๔ 

 
๖.  การสอบคัดเลือก 

๖.๑ วันและเวลาตามกําหนดการที่ประกาศขางตน 

๖.๒ วิธีการสอบคัดเลือก  

(๑) สอบคัดเลือกขอเขียน  (ความรูพื้นฐาน) 

 สอบวิชา ความรูพื้นฐาน ประกอบดวยความรูดาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร และ สังคมศึกษา 

(๒) สอบสัมภาษณ 

 เปนการสอบความรูเฉพาะสาขาวิชา โดยรูปแบบและวิธีการข้ึนอยูกับสาขาวิชาน้ัน 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 
ตารางท่ี ๑ ขอมูลสาขาวิชาท่ีรับสมัครประเภทรับตรง 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา/แขนงวิชา 

ศึกษาศาสตร ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) การศึกษาปฐมวัย 

ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) พลศึกษา 

ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป) จิตวิทยา  

คณะ

มนุษยศาสตร 

และ

สังคมศาสตร 

 

ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) ภาษาจีน  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป) ภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป) นาฎศิลปและศิลปการแสดง 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป) การบริหารและการพัฒนาชุมชน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป) ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป) ศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป) ศิลปกรรม แขนงวิชาออกนิเทศศิลป 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป) ดนตรีสากล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป) ภาษาญ่ีปุนธุรกิจ 

รัฐประศาสนศาสตร (๔ ป) รัฐประศาสนศาสตร 

นิติศาสตรบัณฑิต (๔ ป) นิติศาสตร 

วิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ป) วิทยาการคอมพิวเตอร  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ป) เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ป) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ป) วิทยาศาสตรการกีฬา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ป) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ป) วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (๔ ป) อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (๔ ป เทียบโอน) อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม  

เกษตรและ

ชีวภาพ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ป) วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ป) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

วิทยาการจัดการ 

 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (๔ ป) เศรษฐศาสตรธุรกิจ  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป) อุตสาหกรรมทองเที่ยว  

นิเทศศาสตรบัณฑิต (๔ ป) แขนงวิชาวารสารศาสตรดิจิทัล  

นิเทศศาสตรบัณฑิต (๔ ป) แขนงวิชาการประชาสัมพันธและการโฆษณา  

นิเทศศาสตรบัณฑิต (๔ ป) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและส่ือใหม 

 

 

  



๖ 

 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา/แขนงวิชา 

วิทยาการจัดการ 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ป) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ป) แขนงวิชาการจัดการ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ป) แขนงวิชาการตลาด 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ป) แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ป) แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ป เทียบโอน) แขนงวิชาการจัดการ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ป เทียบโอน) แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

บัญชีบัณฑิต (๔ ป) การบัญช ี 

 

หมายเหตุ (๑) หลักสูตรอาจมีการเปดรับเพิ่มเติม ขอใหตรวจสอบในวันที่สมัครเรียน 

  (๒) หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอใหตรวจสอบในวันที่สมัครเรียน  

 

ตารางท่ี ๒ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

 

คณะ หลักสูตรและสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป)  

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑) ผูสมัครตองเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผน

วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนที่เนน

คณิตศาสตร 

(๒) ผูสมัครตองเรียนรายวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา ๑๓.๕ หนวยกิต 

(๓) เกรดเฉล่ียรวมเฉพาะวิชาคณิตศาสตร ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

(๔) ใชผลสอบวิชาคณิตศาสตร PAT ๑ 

(๕) ใชผลสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT ๕ 

 

 

 

ศึกษาศาสตร ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) 

สาขาวิชาพลศึกษา 

(๑) เกรดเฉล่ียสะสม ไมต่ํากวา ๒.๐๐ 

(๒) ใชผลสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT๕ 

(๓) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือเทียบเทา 

(๔) ผูสมัครตองมีความสารถทางการกีฬาและกิจกรรม

นันทนาการ 

(๕) ผานการสอบ O-NET  

(๖) แฟมสะสมผลงาน 

 

   



๗ 

 
   

   

คณะ หลักสูตรและสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ศึกษาศาสตร ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพิวเตอร 

(๑) เกรดเฉล่ียสะสม ไมต่ํากวา ๒.๕๐ 

(๒) ใชผลสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT๕ 

(๓) ผูจบสายอาชีวศึกษา ตองมีคะแนนผลการสอบ V-NET 

(๔) ผานการสอบ O-NET 

 

ศึกษาศาสตร ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(๑) เกรดเฉล่ียสะสม ไมต่ํากวา ๒.๕๐ 

(๒) ใชผลสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT๕ 

(๓) ผูจบสายอาชีวศึกษา ตองมีคะแนนผลการสอบ V-NET 

(๔) ผานการสอบ O-NET 

(๕) ผูสมัครมีความสามารถดานกีฬา ดนตรี นาฎศิลปไทย 

หรือการแสดง 

 

ศึกษาศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป) 

สาขาวิชาจิตวิทยา 

(๑) เกรดเฉล่ียสะสม ไมต่ํากวา ๒.๐๐ 

(๒) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือ

เทียบเทา 

(๓) มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับการเปนนักจิตวิทยา 

(๔) แฟมสะสมผลงาน 

 

 

หมายเหตุ : กําหนดการดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ี ติดตามขอมูลไดที่  

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙  http://www.chandra.ac.th 

๒. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ตอ ๗๐๑๓-๗๐๑๗ 

     http://reg.chandra.ac.th 

๓. คณะศึกษาศาสตร   ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ตอ ๒๐๔๙ http://edu.chandra.ac.th 

๔. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ตอ ๓๐๕๘ http://humannet.chandra.ac.th 

๕. คณะวิทยาศาสตร   ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ตอ ๕๐๕๐ http://sci.chandra.ac.th 

๖. คณะวิทยาการจัดการ   ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ตอ ๔๐๐๙-๑๐ http://msci.chandra.ac.th 

๗. คณะเกษตรและชีวภาพ  ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ตอ ๖๐๐๑ http://kaset. chandra.ac.th 

๘. กองพัฒนานักศึกษา  ๐๒-๙๔๒๖๙๐๐-๙๙ ตอ ๑๓๐๓,๑๓๐๔    

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


