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ระเบยีบการรับสมัครเขาศึกษาตอมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ประจําปการศกึษา 2558 

ประเภทรับตรง 

 

กําหนดการรับสมัคร 

 

- รับสมัคร     วันพฤหัสบดีที่ 15 ม.ค. 58 – วันศุกรที่ 19 มิ.ย. 58 

- ประกาศรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบขอเขียน วันอังคารที่ 23 มิ.ย. 58 

- สอบขอเขียน    วันเสารที่ 27- วันอาทติยที่ 28 มิ.ย. 58 

- สํานักสงเสรมิวชิาการฯ ประมวลผล วันจันทรที่ 29 – วันอังคารที่ 30 มิ.ย. 58 

- ประกาศรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ วันพุธที่ 1 ก.ค. 58 

- สอบสัมภาษณ    วันศุกรที่ 3 ก.ค. 58 

- คณะประมวลผล    วันเสารที่ 4 – วันอาทติยที่ 5 ก.ค. 58 

- คณะสงผลสอบสัมภาษณถึงสํานัก วันจันทรที่ 6 ก.ค. 58 

- สํานักสงเสรมิวชิาการฯ ประมวลผล วันวันจันทรที่ 6 - วันพุธที่ 8 ก.ค. 58  

- ประกาศรายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณ วันอาทติยที่ 12 ก.ค. 58 

- นักศึกษาใหมบันทึกขอมูลสวนตัว  วันอาทติยที ่12  ก.ค. 58 –  วันเสารที่ 18 ก.ค. 58 

- รายงานตัว    วันเสารที่ 18 – วันอาทติยที่ 19  ก.ค. 58 

เปดภาคเรียน    วันจันทรท่ี 10  สงิหาคม 2558 

 

คุณสมบัตท่ัิวไป 

 1. เปนผูสํา เร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทาที่

กระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

 2. หลักสูตรปรญิญาตรี  (เทยีบโอน) จะตองเปนผูสําเร็จการศกึษาไมต่ํากวาประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง

หรือเทียบเทาระดับอนุปริญญา  (3 ป) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ 

2548 หรอืตามขอกําหนดของมหาวทิยาลัย 

 3. กรณทีี่จบการศึกษาจากตางประเทศ หรอื หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีใบเทยีบ

ความรูจากสํานักทดสอบทางการศกึษากระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อรับรองวุฒิการศกึษาที่จบนัน้ เทยีบเทาหลักสูตร

มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืสูงกวา และใชประกอบการรับสมัครเรยีนระดับปรญิญาตรไีด 

 4. ตองมีคุณสมบัตติามขอกําหนดของสาขาวชิาที่สมัครเขาศกึษา 

 5. เปนผูไมมีโรคตดิตอรายแรง หรอื มีความผิดปกตทิี่เปนอุปสรรคตอการศกึษา 
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 6. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม

ความสามารถและจะปฏิบัตติามระเบยีบขอบังคับของมหาวทิยาลัยอยางเครงครัด 

 7. เปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

หมายเหต ุ ในบางสาขาวชิาอาจมีการระบุคุณสมบัตเิพ่ิมเตมิ ศกึษารายละเอียดเพ่ิมเตมิไดที่คณะที่รับสมัคร 

 

การสมัคร 

โดยเลอืกชองทางการสมัครตอไปนี้ 

1. แบบออนไลน โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  

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

(2) พิมพใบชําระเงนิคาสมัคร แลวนําไปชําระคาสมัคร 200 บาท ผานธนาคารทหารไทยที่ระบุไว

ในใบชําระเงนิคาสมัคร  

(3) นําหลักฐานการชําระเงนิและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไวดานลางใชเปนเอกสารในการสอบ

สอบคัดเลอืกขอเขียน และการสอบสัมภาษณ 

2. สมัครดวยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดที่ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หรอืคณะที่สาขาวชิาที่ตองการสมัครสังกัด ดังแสดงในตารางที่ 1 ขอมูลสาขาวิชาที่รับสมัครนักศึกษาประจําป

การศกึษา 2558 ตัง้แต วันจันทร-วันศุกรเวลา 09.00 – 16.30 น. และวันอาทติย เวลา 10:00 น. – 14.00 น. 

 

หลักฐานการสมัครท่ีตองนํามาในวันสอบคัดเลอืก 

 1. ใบเสร็จการชําระเงนิคาสมัคร ผานธนาคารทหารไทย 

2. บัตรประจําตัวสอบ 

3. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรนักศกึษา / ใบขับข่ี / บัตรทางราชการออกให 

หมายเหต ุ: หลักฐานทัง้หมดนําไปใชประกอบการสอบคัดเลอืกตามกําหนดการที่ประกาศ 

 

หลักฐานการสมัครท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

 1. ใบเสร็จการชําระเงนิคาสมัคร ผานธนาคารทหารไทย 

2. บัตรประจําตัวสอบ 

3. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรนักศกึษา / ใบขับข่ี / บัตรทางราชการออกให พรอมสําเนา 

4. ใบระเบยีนแสดงผลการศกึษา  (ร.บ.) พรอมสําเนา 

5. อ่ืน ๆ (ถามี) เชน แฟมสะสมงาน เปนตน 
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การสอบคัดเลอืก 

 1. วันและเวลาตามกําหนดการที่ประกาศขางตน 

2. วธิกีารสอบคัดเลอืก  

(1) สอบคัดเลอืกขอเขียน  (ความรูพื้นฐาน) 

สอบวิชา ความรูพื้นฐาน ประกอบดวยความรูดาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 

วทิยาศาสตร คอมพิวเตอร และ สังคมศกึษา 

(2) สอบสัมภาษณ 

เปนการสอบความรูเฉพาะสาขาวชิา โดยรูปแบบและวธิกีารข้ึนอยูกับสาขาวชิานัน้ 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิ 

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

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

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

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

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

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

วทิยาลัยการแพทยทางเลอืก  02-9426900-99 ตอ 5155,5157 http://amc.chandra.ac.th 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลสาขาวชิาท่ีรับสมัครนักศึกษาประจําปการศกึษา 2558 ประเภทรับตรง  

คณะ 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา หลักสูตร จํานวนรับ 

เกษตรและ

ชีวภาพ 

11203 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 40 

11205 เกษตรศาสตร วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 30 

ศกึษาศาสตร 

 

12101 การศกึษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต (5ป) 30 

12104 เทคโนโลยีการศกึษาและคอมพวิเตอร 
 
 ครุศาสตรบัณฑิต (5ป) 30 

12105 พลศกึษา 
 
 ครุศาสตรบัณฑิต (5ป) 60 

12301 จิตวทิยา ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 40 

มนุษยศาสตร

และ 

สังคมศาสตร 

 

12103 ภาษาจีน 
 (3)

 ครุศาสตรบัณฑิต (5ป) 30 

13201 นติศิาสตร นติศิาสตรบัณฑิต (4ป) 80 

13301 ภูมิศาสตรและประวัตศิาสตรเชงิทองเที่ยว   ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 60 

13302 การบรหิารและการพัฒนาชุมชน   ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 60 

13305 ดนตรสีากล   ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 70 

13306 นาฏศลิปและศลิปการแสดง   ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 40 

13308 ภาษาจีนธุรกจิ  
 (2)

 ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 30 

13309 ภาษาญี่ปุนธุรกจิ ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 40 

13310 ภาษาไทย   ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 40 

13313 ภาษาอังกฤษ   ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 90 

13314 ภาษาอังกฤษธุรกจิ   ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 90 

13315 รัฐประศาสนศาสตร   ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 100 

13316 วัฒนธรรมศกึษา ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 40 

13317 ศลิปกรรม   (ออกแบบนเิทศศลิป)   ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 40 

13991 ศลิปกรรม   (ออกแบบประยุกตศลิป)   ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 40 

13318 สารสนเทศศาสตร   ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 30 

วิทยาการ

จัดการ 

 

14302 เศรษฐศาสตรธุรกจิ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (4ป) 40 

14303 อุตสาหกรรมทองเที่ยว ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 90 

14403 การเงนิการธนาคาร บรหิารธุรกจิบัณฑิต (4ป) 95 

14404 การจัดการ บรหิารธุรกจิบัณฑิต (4ป) 135 

14405 การตลาด บรหิารธุรกจิบัณฑิต (4ป) 100 

14406 การบรหิารทรัพยากรมนุษย บรหิารธุรกจิบัณฑิต (4ป) 100 

14408 คอมพวิเตอรธุรกจิ บรหิารธุรกจิบัณฑิต (4ป) 100 
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คณะ รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา หลักสูตร จํานวนรับ 

วิทยาการ

จัดการ 

 

14407 บัญชี   บัญชบีัณฑิต (4ป) 70 

14614 นเิทศศาสตร (วารสารศาสตรฯ) ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 50 

14615 นเิทศศาสตร (การประชาสัมพันธฯ) ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 100 

14616 นเิทศศาสตร (วทิยุโทรทัศนฯ) ศลิปศาสตรบัณฑิต (4ป) 100 

14704 การจัดการ  (เทยีบโอน) 
 (1)

 บรหิารธุรกจิบัณฑิต (4ป) 50 

14705 การตลาด  (เทยีบโอน) 
 (1)

 บรหิารธุรกจิบัณฑิต (4ป) 30 

วิทยาศาสตร 

 

12102 คณิตศาสตร 
 
 ครุศาสตรบัณฑิต (5ป) 60 

15201 การจัดการเทคโนโลยี วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 30 

15202 คณิตศาสตร วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 30 

15203 คหกรรมศาสตร วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 40 

15204 เคมี วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 30 

15205 ชวีวทิยา วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 30 

15207 เทคโนโลยีชวีภาพ วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 30 

15208 เทคโนโลยีโยธา วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 30 

15209 เทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 60 

15210 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 30 

15212 วทิยาการคอมพวิเตอร วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 50 

15213 วทิยาศาสตรการกฬีา วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 55 

15215 วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 30 

15216 สถติปิระยุกต วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 30 

15217 การออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 30 

15218 เทคโนโลยีมัลติมีเดยี วทิยาศาสตรบัณฑิต (4ป) 60 

หมายเหต ุ

(1) หลักสูตร  (เทยีบโอน) คอืหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 4 ป นักศึกษาสามารถเทยีบโอนรายวชิาได 

(2) หลักสูตรภาษาจนีธุรกิจ เรียนที่ประเทศไทย 3 ป และเรยีนที่สาธารณรัฐประชาชนจนี 1 ป 

(3) หลักสูตรภาษาจนี เรยีนที่ประเทศไทย 4 ป และเรยีนที่สาธารณรัฐประชาชนจนี 1 ป 

(4) จํานวนรับคอืจํานวนรับประเภทรับตรงเทานัน้ ไมรวมจํานวนรับ เรยีนด ีและ แอดมิชช่ันกลาง จํานวน

รับดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 




