แผนรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ)
คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรูจ้ ากสานักทดสอบทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรีได้
3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
5. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
จานวนรับ รอบที่ 1
Portfolio

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
(เพิ่มเติมจากสาขาวิชา)

คณะเกษตรและชีวภาพ
1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ

20

-

2. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

20

-

คณะศึกษาศาสตร์
1. ศศ.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา
2. ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)

35
20

3. ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)

10

4. ค.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5 ปี)

40

1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)
1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2 มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)
1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2 มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
1. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (5 ปี)

30

1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

คณะวิทยาศาสตร์
1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
5. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
6. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
7. ศศ.บ. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
8. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
9. อส.บ. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอ์อุตสาหกรรม

20
25
30
30
30
70
30
15
25

10. ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

20

11. ค.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)

10

12. ค.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)

30

1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)
1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2 มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)
1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2 มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)

แผนรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ)
คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรูจ้ ากสานักทดสอบทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรีได้
3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
5. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
จานวนรับ รอบที่ 1
Portfolio

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
(เพิ่มเติมจากสาขาวิชา)

คณะวิทยาการจัดการ
1. บช.บ. การบัญชี
2. นศ.บ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล
3. นศ.บ. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
4. นศ.บ. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่
5. ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6. บธ.บ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. บธ.บ. แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
8. บธ.บ. แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
9. บธ.บ. แขนงวิชาการตลาด
10. บธ.บ. แขนงวิชาการจัดการ
11. ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

40
40
50
50
25
60
50
40
50
80
60

-

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ศศ.บ. สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
2. ศศ.บ. สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
3. ศศ.บ. สาขาวิชานาฎศิลป์และศิลปการแสดง
5. ศศ.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงการท่องเที่ยว
6. ศศ.บ. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
7. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
8. น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร์
9. รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
10. ศศ.บ. สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน
11. ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย
12. ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีสากล
13. ค.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)

20
20
25
30
15
15
40
90
20
20
15
25

14. ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
15. ค.บ. สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (5 ปี)

25
10

1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
*** นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ค.บ. (5 ปี) ชั้นปีที่ 3
จะต้องไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน และจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1 ปี 2 ภาค
การศึกษา โดยประมาณ 100,000 บาท
1. มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)
1. มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)

