
ข้ันตอนการสอบสัมภาษณอ์อนไลน ์(โดยส่งคลิปวดิีโอแนะน าตนเอง) วิทยาลยัเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยรังสิต 
รอบ 2/2564 

(หากผูม้ีสิทธิ์เขา้สอบสมัภาษณ ์ไม่ด าเนินการตามวนัเวลาที่ก าหนดไว ้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้สอบสมัภาษณ)์ 

กิจกรรม วนัที่ การด าเนินการ 
ตรวจสอบรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เขา้สอบสมัภาษณ ์ วนัที่ 8 มิถนุายน 2564 

 
ใหต้รวจสอบรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เขา้สอบสมัภาษณใ์นประกาศ 
มหาวิทยาลยัรงัสิต ที่เว็บไซต ์www.rsu.ac.th   

- จดัเตรียมระเบียนประวติั  
- จดัเตรียมคลิปวิดีโอแนะน าตนเอง 
- จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

 
QR Code แบบฟอรม์ระเบียนประวตั ิ

 
 
 

วนัที่ 8 – 9 มิถนุายน 2564 ใหผู้ม้ีสิทธิ์เขา้สอบสมัภาษณ ์ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ระเบียน
ประวติั และท าการกรอกรายละเอียดใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
พรอ้มทัง้เตรียมเอกสารหลกัฐานใหเ้รียบรอ้ยและถกูตอ้ง  
 
โดยเอกสารหลกัฐาน มีดงัต่อไปนี ้
1.ส าเนาทะเบียนบา้น 
2.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
3.ส าเนาแสดงผลการเรียน (ปพ1.) 
4.ส าเนาบตัรประจ าตวัผูส้อบ (ใบสีฟ้า) 
5.ส าเนาผลสอบ O-NET / GAT และ PAT2 
 
ใหผู้ม้ีสิทธิ์เขา้สอบสมัภาษณเ์ตรียมคลิปวิดีโอแนะน าตนเอง
โดยเตรียมเป็นไฟลท์ี่มีนามสกลุ MPEG-4 (.mp4) 

http://www.rsu.ac.th/


(รายละเอียดหวัขอ้ส าหรบัการเตรียมคลิปวิดีโอ ดไูดจ้าก
เอกสารแนบทา้ยประกาศนี)้ 

ท าการกรอกฟอรม์ และอพัโหลดระเบียนประวติั คลิป
วิดีโอแนะน าตนเอง และเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
 
QR Code ฟอรม์ส าหรบัส่งระเบยีนประวตัิ คลิปวดิีโอแนะน า

ตนเอง และเอกสารหลกัฐาน 

              
 

วนัที่ 8 – 9 มิถนุายน 2564 
 

ใหผู้ม้ีสิทธิ์เขา้สอบสมัภาษณต์อ้งท าดงันี ้
1. กรอกฟอรม์ส าหรบัสง่ระเบียนประวติั คลิปวิดีโอแนะน า
ตนเอง และเอกสารหลกัฐาน  
2. อพัโหลดระเบียนประวติั คลิปวิดีโอแนะน าตนเอง และ
เอกสารหลกัฐานต่างๆ  
 
ภายในวันพุธที ่9 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 15.00 น. 
 
 

ประกาศผลสอบสมัภาษณ ์ วนัที่ 14 มิถนุายน 2564 วนัจนัทรท์ี่ 14 มิถนุายน 2564 เวลา 17.00 น. 
ที่เวป็ไซต ์www.rsu.ac.th 

การลงทะเบียนเรียน (ตวัจรงิ) 
 

วนัที่ 15 -17 มิถนุายน 2564 วนัที่ 15 - 17 มิถนุายน 2564 ณ (ตกึ 4 ชัน้ 2) วิทยาลยั
เภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 

การลงทะเบียนเรียน (ตวัส ารอง) วนัที่ 18 – 19 มิถนุายน 2564 วนัที่ 18 - 19 มิถนุายน 2564 ณ (ตกึ 4 ชัน้ 2) วิทยาลยั
เภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 

ฟอรม์ส่งระเบียนประวตัิ คลิปวิดีโอ และเอกสารหลกัฐาน 



(การเรียกตวัส ารองจะด าเนินการเรียกตามล าดบั โดยเรียก
เท่ากบัท่ีตวัจรงิสละสิทธิ์) 

การเตรียมเอกสารส าหรบัการลงทะเบียนเรียน 
 

QR Code ใบรบัรองแพทย ์

                  
 

วนัที่ 15 – 17 มิถนุายน 2564 
(ส าหรบัตวัจรงิ) 
วนัที่ 18 – 19 มิถนุายน 2564 
(ส าหรบัตวัส ารอง) 

ผูผ้่านการสอบสมัภาษณ ์และมีสิทธิ์เขา้ศกึษาวิทยาลยัเภสชั
ศาสตร ์จะตอ้งเตรียมเอกสารส าหรบัการลงทะเบียนเรียน 
ดงันี ้
1. ใบรบัรองแพทย ์(ตรวจโดยโรงพยาบาลเท่าน้ัน) 
2. ผลตรวจตาบอดสี (ถ้าตรวจพบว่ามีภาวะตาบอดสี 
จะต้องระบุระดับความรุนแรงของตาบอดสีให้ชัดเจน) 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดส าหรับการเตรียมคลิปวิดีโอแนะน าตนเอง 

1) ใหเ้ตรียมคลิปวิดีโอแนะน าตนเอง โดยเตรียมเป็นไฟลท์ี่มีนามสกลุ MPEG-4 (.mp4) 

2) คลิปวิดีโอควรมีความยาวไม่เกิน 5 นาท ี 

3) ใหอ้ธิบายขอ้มลูตามหวัขอ้ต่อไปนีอ้ย่างละเอียดและชดัเจน 

 3.1  ชื่อจรงิ นามสกลุ และ ชื่อเลน่ 

 3.2  วนั เดือน ปี ที่เกิด 

 3.3  สถานที่เกิด หรือจงัหวดั หรือประเทศที่เกิด 

3.4  สถานภาพทางครอบครวั เช่น 

 - สถานภาพสมรสของบิดาและมารดา 

  - อาชีพของ บิดา และ มารดา 

  - รายไดข้อง บิดา และ มารดา 

  - ผูท้ี่ท าหนา้ที่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเรียน (ถา้ไม่ใช่บิดา หรือ มารดา โปรดใหข้อ้มลูของผูท้ี่ท  าหนา้ที่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายดว้ย) 

  - สมาชิกในครอบครวั 

  - แนวทางการใชช้ีวิตของนกัศกึษา 

 3.5  มีธุรกิจรา้นยา โรงงานผลิตยา หรือ โรงพยาบาลหรือไม่ 

3.6  ขอ้มลูทางการศกึษา เช่น 

  - จบการศกึษาจากที่ไหน จงัหวดัอะไร 

  - เกรดเฉลี่ยสะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเกรดเฉลี่ยสะสมระดบัปรญิญาตรีเป็นเท่าไร 



 3.7  ทศันคติต่อวิชาชีพ เช่น 

  - เพราะเหตใุดจึงเลือกเรียนวิทยาลยัเภสชัศาสตร ์

  - คิดว่าเภสชักรมีบทบาทต่อสงัคมอย่างไรบา้ง 

 3.8  ทศันคติต่อสถาบนั เช่น 

  - เพราะเหตใุดจึงเลือกเรียนวิทยาลยัเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 

  - เลือกวิทยาลยัเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต เป็นอนัดบัที่เท่าไร 

  - เคยมาสอบเขา้ที่วิทยาลยัเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิตมาก่อนหรือไม่ โดยการสอบครัง้นีเ้ป็นครัง้ที่เท่าไร 

 3.9  สิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ หรือสิ่งที่ช  านาญ หรืองานอดิเรก ความสามารถพิเศษ 

 3.10  การบ าเพ็ญประโยชนต่์อสงัคม หรือการท ากิจกรรมในดา้นต่างๆ เช่น 

  - การมีสว่นรว่มในกิจกรรมของโรงเรียน 

  - การช่วยเหลือสงัคมในดา้นต่างๆ  

- การช่วยเหลือสงัคม (โดยความคิดรเิริ่มของตนเอง) 

   

 


