๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ประเภทรับตรง
.................................................
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ประเภทรับตรงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก
ดังนี้
๑. กําหนดการรับสมัคร
๑.๑ รับสมัครครั้งที่ ๑
รับสมัคร
วันอังคารที่ ๒๐ ธ.ค.๒๕๕๙ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันจันทรที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐
สอบขอเขียน
วันเสารที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๐
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประมวลผล วันจันทรที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ – วันอังคารที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพุธที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๐
สอบสัมภาษณ
วันเสารที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๐
คณะประมวลผล
วันอาทิตยที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๐ – วันจันทรที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๐
คณะสงผลสอบสัมภาษณถึงสํานักฯ วันจันทรที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๐
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประมวลผล วันอังคารที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๐ - วันพุธที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ วันศุกรที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๐
นักศึกษาใหมบันทึกขอมูลสวนตัว
วันศุกรที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๐ – วันเสารที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๐
รายงานตัว
วันเสารที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๐
เปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
วันจันทรที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑.๒ รับสมัครครั้งที่ ๒
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน
สอบขอเขียน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประมวลผล
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ

วันจันทรที่ ๑พ.ค. ๒๕๖๐ – วันพุธที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ – วันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐

๒
คณะประมวลผล
วันศุกรที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐
คณะสงผลสอบสัมภาษณถึงสํานักฯ วันอาทิตยที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๐
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประมวลผล วันจันทรที่ ๑๗ก.ค. ๒๕๖๐ - วันอังคารที่๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ วันพุธที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐
นักศึกษาใหมบันทึกขอมูลสวนตัว
วันพุธที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐
รายงานตัว
วันศุกรที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐
เปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
วันจันทรที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา หรื อ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท า ที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเทาระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
๒.๓ กรณีที่จบการศึกษาจากตางประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีใบเทียบ
ความรูจากสํานัก ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึก ษาธิการ เพื่อรับ รองวุฒิการศึกษาที่จ บนั้น เทียบเทาหลัก สูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกวา และใชประกอบการรับสมัครเรียนระดับปริญญาตรีได
๒.๔ ตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของสาขาวิชาที่สมัครเขาศึกษา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คณะที่
เปดรับสมัคร หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒.๕ เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
๒.๖ เปนผู มีค วามประพฤติเ รียบรอ ย และรับ รองตอมหาวิท ยาลั ยได วา จะตั้ง ใจศึ ก ษาเล าเรียนเต็ ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด
๒.๗ เปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
๒.๘ สําหรับสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ใหตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและความสามารถพิเศษของ
สาขาวิชาในตารางที่ ๒(ตารางแนบทาย)
๓. การสมัคร
ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๐ธันวาคม๒๕๕๙ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒ วันจันทรที่ ๑
พฤษภาคม๒๕๖๐ – วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน๒๕๖๐ โดยสมัครแบบออนไลน ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
๓.๑ กรอกใบสมัครผานเว็ปไซต http://eadmission.chandra.ac.th
๓.๒พิมพใบสมัครและใบชําระเงินคาสมัคร แลวนําไปชําระคาสมัคร ๒๐๐ บาท ณ เคาทเตอรธนาคารทหาร
ไทยทั่วประเทศ
๓.๓ นําหลักฐานการชําระเงินและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุไวดานลางใชเปนเอกสารในการสอบคัดเลือก
ขอเขียน และการสอบสัมภาษณ

๓
๔. หลักฐานการสมัครที่ตองนํามาในวันสอบคัดเลือกขอเขียน
๔.๑ ใบเสร็จการชําระเงินคาสมัคร ผานธนาคารทหารไทย
๔.๒ บัตรประจําตัวสอบ
๔.๓ บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรนักเรียน / ใบขับขี่ / บัตรที่มีรูปถายแสดงตนเองที่ทางราชการออกให
หมายเหตุ: หลักฐานทั้งหมดตองนํามาใชประกอบการสอบคัดเลือกตามกําหนดการที่ประกาศ
๕. หลักฐานการสมัครที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ
๕.๑ ใบเสร็จการชําระเงินคาสมัคร ผานธนาคารทหารไทย
๕.๒ บัตรประจําตัวสอบ
๕.๓ บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรนักเรียน/ ใบขับขี่ / บัตรที่มีรูปถายแสดงตนเองที่ทางราชการออกให
พรอมสําเนา
๕.๔ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พรอมสําเนา
๕.๕ อื่น ๆ (ถามี) เชน แฟมสะสมงาน เปนตน
หมายเหตุ สําเนาเอกสารใหมีขนาด A4 เทานั้น พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
๖. การสอบคัดเลือก
๖.๑ วันและเวลาตามกําหนดการที่ประกาศขางตน
๖.๒ วิธีการสอบคัดเลือก
(๑) สอบคัดเลือกขอเขียน (ความรูพื้นฐาน)
สอบวิชา ความรูพื้นฐาน ประกอบดวยความรูดาน ภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร และ สังคมศึกษา
(๒)สอบสัมภาษณ
เปนการสอบความรูเฉพาะสาขาวิชา โดยรูปแบบและวิธีการขึ้นอยูกับสาขาวิชานั้น และผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการของแตละสาขาวิชาถือเปนอันสิ้นสุด
๗. รายงานตัว
วันและเวลาตามกําหนดการที่ประกาศขางตน เอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้
๗.๑ ใบรายงานตัวติดรูปถาย ๑ ฉบับ
๗.๒ บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา ๑ ฉบับ
๗.๓ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พรอมสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ
๗.๔ ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล ในกรณีที่มีชื่อไมตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา พรอมสําเนา
จํานวน๒ ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาเอกสารใหมีขนาด A4 เทานั้น พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ

๔
ตารางที่ ๑ ขอมูลสาขาวิชาที่รับสมัครประเภทรับตรง
คณะ
หลักสูตร
ศึกษาศาสตร ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป)
ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ป)
มนุษยศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ป)
และ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ป)
สังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ป)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ป)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ป)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ป)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ป)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ป)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ป)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (๔ป)
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ป)
บัณฑิต (๔ป) วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ป)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ป)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ป)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ป)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ป)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ป)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (๔ป)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (๔ป)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (๔ป เทียบโอน)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ป)
เกษตรและ วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ป)
ชีวภาพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ป)
วิทยาการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (๔ป)
จัดการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ป)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (๔ป)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (๔ป)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (๔ป)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ป)

สาขาวิชา/แขนงวิชา
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
จิตวิทยา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ศิลปกรรม (แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป)
ศิลปกรรม (แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป)
ดนตรีสากล
นาฏศิลปและศิลปการแสดง
การบริหารและการพัฒนาชุมชน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว
รัฐประศาสนศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิทยาศาสตรการกีฬา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการผลิต
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
นิเทศศาสตร (วารสารศาสตรและสื่อดิจิทัล)
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธและการ
โฆษณา)
นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และสื่อใหม)
แขนงวิชาการจัดการ

๕
คณะ

หมายเหตุ

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ป)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ป)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ป)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ป)
บัญชีบัณฑิต (๔ป)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ป เทียบโอน)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ป เทียบโอน)

สาขาวิชา/แขนงวิชา
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
แขนงวิชาการตลาด
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
การบัญชี
แขนงวิชาการจัดการ
แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

(๑) หลักสูตรอาจมีการเปดรับเพิ่มเติม ขอใหตรวจสอบในวันที่สมัครเรียน
(๒) หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอใหตรวจสอบในวันที่สมัครเรียน

ตารางที่ ๒ คุณสมบัติเฉพาะและความสามารถพิเศษของสาขาวิชา
คณะ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

หลักสูตรและสาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ป)
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (๔ ป)
แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป)
สาขาวิชาดนตรีสากล

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป)
สาขาวิชานาฏศิลปและ
ศิลปการแสดง
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป)
สาขาวิชาการบริหารและการ
พัฒนาชุมชน
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป)
สาขาวิชาศิลปกรรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป)
สาขาวิชาจิตวิทยา

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ศึกษาศาสตร

คุณสมบัตเิ ฉพาะหรือความสามารถพิเศษของสาขาวิชา
(๑) มีความสามารถพิเศษและทักษะดานภาษาตางประเทศ
คอมพิวเตอร (Microsoft Office) จะไดรับการ
พิจารณาพิเศษ
(๑) มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศและสามารถใชงานไดเบื้องตน เชน การใช
โปรแกรมสํานักงานการพัฒนาเว็บไซต การใชงาน
อินเตอรเน็ตระบบเครือขาย
(๑) มีความสามารถดาน การเลนเครื่องดนตรีหรือการขับ
รองไดดี
(๒) มีความรูดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
(๑) มีความสามารถพิเศษดานนาฏศิลปและศิลปการแสดง
(๒) เปนผูสนใจและมีความตั้งใจเรียนในวิชาชีพนาฏศิลป
และศิลปการแสดง
(๑) เคยเขารวมกิจกรรม, ชมรม, หองสมุดหรือ
ที่เกี่ยวของ
(๑) มีความสามารถพิเศษดานศิลปะและการออกแบบ
(๑) เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายใน และ/หรือ
ภายนอกโรงเรียน

๖
คณะ

หลักสูตรและสาขาวิชา

ศึกษาศาสตร

ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป)
สาขาวิชาพลศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ศึกษาศาสตร

วิทยาศาสตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (๔ ป)
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ป)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

วิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ป)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

วิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ป)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
เกษตรและชีวภาพ วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ป)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
เกษตรและชีวภาพ วิทยาศาสตรบัณฑิต (๔ ป)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร
และการประกอบการ

คุณสมบัตเิ ฉพาะหรือความสามารถพิเศษของสาขาวิชา
(๒) ผลการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวา ๒.๐๐
(๑) มีความสามารถพิเศษดานกีฬา
(๒) ผลการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวา ๒.๐๐
(๑) มีความสามารถพิเศษดานการแสดง, การเลนดนตรี
รองเพลงกลอมเด็ก, รําไทย และแจสแดนส
(๒) มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาตางประเทศ (อาเซียน)
(๓) ผลการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวา ๒.๕๐
(๑) มีความสามารถพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
(๒) มีความสามารถพิเศษดานศิลปะในการประดิษฐ,
ดานดอกไม ใบตอง, ดานการแกะสลัก
(๑) มีความสามารถพิเศษดานกีฬา จะตองเปนผูมี
ความสามารถทางดานกีฬาเปนที่ยอมรับ เชน นักกีฬา
ทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยไดรับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือสองในรายการ
ระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือมีใบประกาศนียบัตร
หรือเกียรติบัตรความสามารถพิเศษดานกีฬา
(๒) มีความสามารถพิเศษดานการเปนผูนําการออกกําลัง
กาย เชน สอนแอโรบิคดานซสอนโยคะ และสอนการ
ออกกําลังกายแบบกลุม
(๑) หากผูสมัครจบการศึกษาจากแผนการเรียนสายอื่น
นอกเหนือจากแผนการเรียนสายวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และ แผนการเรียนสายศิลปคํานวณ ตอง
มีเกรดเฉลี่ยรวม (GPA) ไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษา สายวิทย - คณิต หรือ
สายศิลป - คํานวณ
(๑) มีผลงานทางวิชาการจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
(๑) มีผลงานทางวิชาการ จะไดรับการพิจาณาเปนพิเศษ

หมายเหตุ :กําหนดการดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ติดตามขอมูลไดที่

๗
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๒. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๓. คณะศึกษาศาสตร
๔. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๕. คณะวิทยาศาสตร
๖. คณะวิทยาการจัดการ
๗. คณะเกษตรและชีวภาพ
๘. กองพัฒนานักศึกษา

๐๒-๙๔๒๖๘๐๐-๙๙
http://www.chandra.ac.th
๐๒-๙๔๒๖๘๐๐-๙๙ ตอ ๗๐๑๓-๗๐๑๗
http://reg.chandra.ac.th
๐๒-๙๔๒๖๘๐๐-๙๙ ตอ๒๐๔๙
http://edu.chandra.ac.th
๐๒-๙๔๒๖๘๐๐-๙๙ ตอ๓๐๕๘
http://humannet.chandra.ac.th
๐๒-๙๔๒๖๘๐๐-๙๙ ตอ๕๐๕๐
http://sci.chandra.ac.th
๐๒-๙๔๒๖๘๐๐-๙๙ ตอ๔๐๐๙-๑๐ http://msci.chandra.ac.th
๐๒-๙๔๒๖๘๐๐-๙๙ ตอ ๖๐๐๑
http://kaset.chandra.ac.th
๐๒-๙๔๒๖๘๐๐-๙๙ ตอ ๑๓๐๓,๑๓๐๔
http://mult.chandra.ac.th/cw/student

