คู่มอื การสมัครเข้าศึกษา มหาวิ ทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2554
1. การรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต เปดรับสมัครนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 ตั้งแต 1 กันยายน
2553 เปนตนไป
2. หลักสูตรที่เปิ ดรับสมัคร
วิทยาลัยแพทยศาสตร
• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ป)
คณะทันตแพทยศาสตร
• หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ป, Bilingual)
คณะเภสัชศาสตร
• หลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ป)
คณะพยาบาลศาสตร
• หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
• หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bilingual)
คณะเทคนิคการแพทย
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
คณะกายภาพบําบัด
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะการแพทยแผนตะวันออก
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชวี การแพทย
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณชวี การแพทย
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต
คณะทัศนศาสตร
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสายตา
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
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• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน
สถาบันการบิน
• หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย
• หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
• หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
• หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
• หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
คณะศิลปะและการออกแบบ
• หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปภาพถาย
• หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
• หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป
• หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
• หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน
คณะดิจิทัลอารต
• หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต
คณะบริหารธุรกิจ
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
คณะบัญชี
• หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและการบริการ
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดานการบิน
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
คณะเศรษฐศาสตร
• หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
คณะนิเทศศาสตร
• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา
• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร
• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตรและวีดทิ ศั น
• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ สารการแสดง
• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ สารการตลาด
• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย
คณะนิตศิ าสตร
• หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยดนตรี
• หลักสูตรดนตรีบัณฑิต
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o แขนงวิชาการประพันธเพลง
o แขนงวิชาการแสดงดนตรี
o แขนงวิชาการแสดงดนตรีและการสอน
o แขนงวิชาดนตรีแจสศึกษา
o แขนงวิชาการผลิตดนตรี
o แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตรและมัลติมีเดีย
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
International College
• Bachelor of Business Administration (International Business)
• Bachelor of Business Administration (International Hospitality Management)
• Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
• Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics)
• Bachelor of Arts (International Relations and Development)
• Bachelor of Communications Arts
3. คุณสมบัติผสู้ มัครเข้าศึกษา
3. 1 คุณสมบัติทวไป
ั่
3.1.1 ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกใหออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ
เพราะความผิดทางวินยั
3.1.2 ไมเคยตองโทษจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดอัน
เปนลหุโทษ
3.1.3 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เปนอุปสรรคตอ
การศึกษาและการประกอบอาชีพ
3.2 คุณวุฒิทางการศึกษา
3.2.1 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเปนผูกําลังศึกษาและรอ
ผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรอืน่ ๆ
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือ
3.2.2 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเปนผูกําลัง
ศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทา
ในสาขาวิชาที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่
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กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได
3.3 คุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษาวิ ทยาลัยแพทยศาสตร์
3.3.1 เปน ผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
ที่เนนทางดานวิทยาศาสตร (ม.6 สายวิทยาศาสตรคณิตศาสตร) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ
3.3.2 นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเทาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
3.3.3 นักเรียน ที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองนําใบรับรองเทียบความรู
จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพรอมกับใบสมัคร
3.3.4 มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สําหรับนักเรียนที่สาํ เร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
คุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิ์สมัครดังนี้
• เปนผูที่มีความรูดานการพูด เขียน และอานภาษไทยไดเปนอยางดี
• มีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตร หรืออยางนอย 3 ปการศึกษา
• จบหลักสูตรเทียบเทาระดับ A-Level หรือ Grade 12 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
• มีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript of Report) หรือ หนังสือรับรองสถานภาพ
วาเสร็จสิน้ การเรียน การประเมินผล ภายใน 31 พฤษภาคม 2554 พรอมแนบผล
การเรียนตลอดหลักสูตร
• ใบรับรองเทียบความรูจ ากกระทรวงศึกษาธิการ
• มีจดหมายแนะนําตัว (Recommendation) จากสถาบันการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ
ออกโดยผูอ าํ นวยการสถาบัน จํานวน 1 ฉบับ และอาจารยประจําชัน้ จํานวน 1
ฉบับ (ถามี)
• มีหนังสือรับรอง (Certificate) จากสถาบันทดสอบความรูค วามสามารถ (ถามี)
4. การคัดเลือก
4.1 วิทยาลัยแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร คัดเลือกโดยวิธีการ
สอบขอเขียน (กําหนดการสอบดังตารางที่ 7.1)
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4.2 คณะทัศนศาสตร จะรับเขาศึกษา สําหรับผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 2.50 ขึ้นไป
(ไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ โดยไมตองสอบขอเขียน
4.3 คณะเทคนิคการแพทย จะรับเขาศึกษาสําหรับผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 3.00
ขึ้นไป (ไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ โดยไมตองสอบขอเขียน สวน
ผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 3.00 จะตองผานการพิจารณาจากการสัมภาษณ และ
พิจารณาจากรายวิชาวิทยาศาสตร ประวัตกิ ารศึกษา ความสามารถพิเศษ ความตัง้ ใจและความ
สนใจในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย โดยไมตองสอบขอเขียน
4.4 คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (สองภาษา) จะรับเขาศึกษาสําหรับผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 2.75 ขึ้นไป และ
มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ตั้งแต 2.50 ขึ้นไป (ไมนอยกวา 4 ภาค
การศึกษา)หรือมีผลการสอบ O-Net ไมต่ํากวา 5,000 คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ โดยไม
ตองสอบขอเขียน สวนผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 2.75 จะตองผานการพิจารณาจาก
การสัมภาษณ และพิจารณาจากรายวิชาวิทยาศาสตร ประวัตกิ ารศึกษา ความสามารถพิเศษ
ความตั้งใจและความสนใจในวิชาชีพพยาบาลศาสตร โดยไมตองสอบขอเขียน
4.5 คณะกายภาพบําบัด จะรับเขาศึกษา สําหรับผูสมัครที่มีสวนสูงไมต่ํากวา 1.50 เมตรและ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 2.50 ขึ้นไป (ไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ
โดยไมตองสอบขอเขียน สวนผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 2.50 จะตองผานการพิจารณา
จากการสัมภาษณ และพิจารณาจากรายวิชาวิทยาศาสตร ประวัตกิ ารศึกษา ความสามารถพิเศษ
ความตั้งใจและความสนใจในสาขาวิชากายภาพบําบัด โดยไมตองสอบขอเขียน
4.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน จะรับเขา
ศึกษา สําหรับผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 2.50 ขึ้นไป (ไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษา)
และมีการสอบคัดเลือกซึ่งจัดสอบโดยคณะ
4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชวี การแพทย จะรับเขาศึกษา
สําหรับผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 2.50 ขึ้นไป (ไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษา) พิจารณา
จากการสัมภาษณ โดยไมตองสอบขอเขียน
4.8 คณะดังตอไปนี้ รับเขาศึกษาโดยพิจารณาจากผลการเรียน จากการสัมภาษณ โดยไมตอง
สอบขอเขียน
• คณะการแพทยแผนตะวันออก
• คณะวิทยาศาสตร
• วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
• สถาบันการบิน
• คณะสถาปตยกรรมศาสตร
• คณะศิลปะและการออกแบบ
• คณะดิจิทัลอารต
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• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
• คณะบริหารธุรกิจ
• คณะบัญชี
• คณะศิลปศาสตร
• คณะนิเทศศาสตร
• คณะอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและการบริการ
• คณะเศรษฐศาสตร
• คณะนิตศิ าสตร
• วิทยาลัยดนตรี
• วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
• วิทยาลัยนานาชาติ
หมายเหตุ สําหรับผูสมัครวิทยาลัยดนตรี จะตองสอบปฏิบัติทางดนตรี ตามที่คณะ
กําหนดในตารางที่ 7.2
5. คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะตองมีสขุ ภาพสมบูรณ แข็งแรง และ ปราศจาคโรค อาการ
ของโรคดังตอไปนี้
1) มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและปฏิบตั งิ าน
2) มีปญหาทางจิตเวช ไดแก โรคจิต โรคประสาทรวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเปน
อุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3) โรคติดตอในระยะติดตออันตราย หรือสงผลใหเกิดความพิการอยางถาวร อันเปน
อุปสรรคตอการศึกษาและประกอบอาชีพ
4) โรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา และประกอบวิชาชีพ เชน
• โรคลมชักที่ยังไมสามารถควบคุมได
• โรคหัวใจระดับรุนแรง
• โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซอนจนทําใหเกิดพยาธิสภาพตอ
อวัยวะอยางถาวร
• ภาวะไตวายเรือ้ รัง
• โรคติดสารเสพติดใหโทษ
5) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง
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6) ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยางนอยขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
• สายตาไมปกติ เมื่อรักษาโดยใชแวนแลวยังมีสายตาต่ํากวา 6/24 ทั้งสองขาง
• สายตาขางดีต่ํากวา 6/12 เมื่อไดรับการแกไขอยางดีที่สุดแลว
• ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติ
7) หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการไดยินสูงกวา 40 dB) จากความผิดปกติทาง
ประสาทและการไดยิน ถาไดรับการรักษาแลวไมดีขึ้น
8) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิไดระบุไวที่คณะแพทยผูตรวจรางกายเห็นวาเปน
อุปสรรคตอการศึกษา ทั้งนี้คณบดีอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางราย
เพิ่มเติมได
5.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
1) สําเร็จการศึกษา Grade 12 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสม ไมต่ํากวา 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา และวิชาเคมี ไมต่ํากวา B ผล
การเรียนวิชาฟสิกส และวิชาคณิตศาสตร ไมต่ํากวา C+ หรือ
2) มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งตองประกอบไปดวยอยางนอย 3 วิชาหลักคือ
วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี มีผลการสอบอยูในสองเกรดแรก วิชาฟสิกส หรือวิชา
คณิตศาสตร มีผลการเรียนอยูใ นสามเกรดแรก นอกจากนัน้ ตองมีผลการสอบของวิชา
ชีววิทยา หรือวิชาเคมี ในระดับ AS Level โดยมีผลการสอบอยูในสองเกรดแรก หรือ
3) มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบดวยวิชา
ใน Group 4 Experimental Science คือ วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี มีผลการสอบอยู
ในสองเกรดแรก วิชาฟสิกส หรือวิชาใน Group 5 วิชาคณิตศาสตร มีผลการสอบอยู
ในสามเกรดแรก หรือ
4) มีผลสอบ SAT ไมต่ํากวา 1,000 จาก 1,600 หรือ 1,500 จาก 2,400 และมีผลการ
สอบ SAT Subjects ดังตอไปนี้คือ ชีววิทยา เคมี และฟสิกส หรือ คณิตศาสตร ไมต่ํา
กวา 525 หรือ
5) กําลังศึกษาอยูใ นระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร หรือ
วิทยาศาสตรชวี การแพทยอยางนอย 1 ปการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา วิชาเคมี ไมต่ํากวา B และวิชาฟสิกส หรือวิชา
คณิตศาสตร ไมต่ํากวา C+ หรือ
6) ไดรบั ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร หรือ
วิทยาศาสตรชีวการแพทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.75 และมีผลการเรียนวิชา
ชีววิทยา วิชาเคมี ไมต่ํากวา B และวิชาฟสิกส หรือวิชาคณิตศาสตร ไมต่ํากวา C+
7) ผูส มัครทุกคนตองมีความสามารถในการสือ่ สารและใชภาษาไทยในการพูด อานและ
เขียนอยูในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา
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6. กําหนดการและขัน้ ตอนในการสมัคร
6.1 กําหนดการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยรังสิต เปดรับสมัครนักศึกษาใหมดังนี้
ชวงการรับสมัคร
รอบที่ 1
1 กันยายน 2553 – 5 พฤศจิกายน 2553
(เวนวันที่ 16-25 ตุลาคม 2553)
รอบที่ 2
6 พฤศจิกายน 2553 – 7 พฤษภาคม 2554
สําหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และวิทยาลัยดนตรี
กําหนดการรับสมัครจะปรากฏในตารางที่ 7.1-7.2
6.2 วิธกี ารสมัคร
• ผูสมัครสามารถซื้อใบสมัครไดที่มหาวิทยาลัยรังสิต หรือที่ราน 7-ELEVEN ในราคา
300 บาท และยื่นใบสมัครโดยตรงที่หอง 1-103 อาคารอาทิตย อุไรรัตน มหาวิทยาลัย
รังสิต หรือ
• ผูส มัครสามารถสมัครทางเว็บไซต www.rsu.ac.th
• เอกสารประกอบการสมัครเขาศึกษา
1) ใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวนบริบูรณ
2) รูปถายขนาด 1 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
3) สําเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
สําหรับผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหใชหนังสือรับรองที่
ผูบริหารสถานศึกษาออกให เพื่อรับรองขอมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 4
ภาคการศึกษา และรับรองวากําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
(ผูที่สมัครทางเว็บไซต เมื่อสมัครเรียบรอยแลวใหพิมพใบสมัครพรอมแนบ
หลักฐานการสมัคร สงดวยตนเองที่สํานักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต)
6.3 ขัน้ ตอนการเข้าศึกษาวิ ทยาลัยแพทยศาสตร์
6.3.1 รอบมหาวิ ทยาลัยรังสิ ตจัดสอบ รอบที่ 1 และ 2
ขั้นตอนที่ 1 ผานการสอบขอเขียนของมหาวิทยาลัยรังสิต ตามทีค่ ณะกรรมการสอบ
สัมภาษณคัดเลือกผูเขาศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรกําหนด
ขั้นตอนที่ 2 ยืน่ คะแนนการวัดผล GPA / GPAX , O-NET และ GAT / PAT
ขั้นตอนที่ 3 ผานเกณฑการสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย และแบบทดสอบทาง
จิตวิทยา ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณคัดเลือกผูเขาศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตรกาํ หนด
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ขั้นตอนที่ 4

ผานการตรวจสอบสุขภาพ ตามทีค่ ณะกรรมการสอบสัมภาษณคดั เลือกผู
เขาศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรกาํ หนด
ขั้นตอนที่ 5 ผานการสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณคัดเลือกผูเขา
ศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร
6.3.2 รอบมหาวิ ทยาลัยรังสิ ต รอบที่ 1 นักเรียนที่สาํ เร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นผลการศึกษาตลอดหลักสูตร ใบ Recommendation ใบ Certificate จาก
สถาบันทดสอบความรูค วามสามารถ (ถามี)
ขั้นตอนที่ 2 ผานเกณฑการสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย และแบทดสอบทางจิตวิทยา
ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณคัดเลือกผูเขาศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร
กําหนด
ขั้นตอนที่ 3 ผานการตรวจสุขภาพ ตามทีค่ ณะกรรมการสอบสัมภาษณคดั เลือกผูเ ขาศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตรกาํ หนด
ขั้นตอนที่ 4 ผานการสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณคัดเลือกผูเขาศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร
6.3.3 รอบระบบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ระบบ Central
Admissions)
ขั้นตอนที่ 1 ผานการคัดเลือกตามระบบกลาง (Central Admissions) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ขั้นตอนที่ 2 ผานเกณฑการสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย และแบบทดสอบทาง
จิตวิทยา ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณคัดเลือกผูเขาศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตรกาํ หนด
ขั้นตอนที่ 3 ผานการตรวจสอบสุขภาพ ตามทีค่ ณะกรรมการสอบสัมภาษณคดั เลือกผู
เขาศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรกาํ หนด
ขั้นตอนที่ 4 ผานการสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณคัดเลือกผูเขา
ศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร
6.3.4 รอบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระบบ Direct
Admissions)
ขั้นตอนที่ 1 ผานการคัดเลือกตามระบบรับตรงของกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 2 ผานเกณฑการสอบตามแบบทดสอบทางจิตวิทยา ตามทีค่ ณะกรรมการ
สอบสัมภาษณคัดเลือกผูเขาศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรกําหนด
ขั้นตอนที่ 3 ผานการตรวจสอบสุขภาพ ตามทีค่ ณะกรรมการสอบสัมภาษณคดั เลือกผู
เขาศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรกาํ หนด

11
ขั้นตอนที่ 4

ผานการสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณคัดเลือกผูเขา
ศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร

7. การสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
ผูสมัครที่ตองการเขาศึกษาคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร คณะเทคนิคการแพทย สถาบันการบิน และวิทยาลัยดนตรี จะตองผานการ
สอบคัดเลือกตามกําหนดดังนี้
แทรกตาราง 7.1- 7.5
8. การรายงานตัวและลงทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ผูสมัครที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และไดรับการตอบรับเพื่อเขาศึกษา
จะตองรายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเปนนักศึกษา ณ สํานักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต
โดยผูสมัครตองนําหลักฐานประกอบการรายงานตัวดังตอไปนี้
1) บัตรประจําตัวผูสมัคร
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด
3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ชุด
4) สําเนาใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู หรือประกาศนียบัตร จํานวน 2 ชุด ในกรณี
ที่กําลังศึกษาชั้นปสุดทาย ใหใชใบรับรองวากําลังศึกษา และเมื่อจบการศึกษาใหสง
เอกสารดังกลาวขางตนทันที
5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูป กครอง หรือผูอ ปุ การะพรอมลายเซ็นเจาของ
บัตร จํานวน 2 ชุด
6) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา ขนาด 1 นิว้ จํานวน 4 รูป
9. ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาแกเยาวชนชองชาติ เพื่อให
นักเรียนที่เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ ไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น
ผูสมัครที่มีผลการเรียนดีเปนไปตามเกณฑที่กําหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาโดยใน
ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยรังสิตจะใหทุนการศึกษา จํานวน 340 ทุน ดังนี้
1) ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย อุไรรัตน จํานวน
100 ทุน
• ตองมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.50 ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม ไมตาํ่ กวา 3.75 ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํา
กวา 3.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
• การใหทนุ การศึกษานีใ้ หเปนคาหนวยกิตและคาบํารุงการศึกษา
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• ระยะเวลาใหทุนการศึกษา จะไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ไดรับทุน
2) ทุนประสิทธิ์- คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน จํานวน 200 ทุน
• ตองมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.00 ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม ไมตาํ่ กวา 3.25 ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํา
กวา 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
• การใหทุนการศึกษานี้ใหจํานวนครึ่งหนึ่งของคาหนวยกิตและคาบํารุง
การศึกษา
• ระยะเวลาใหทุนการศึกษา จะไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ไดรับทุน
3) ทุนความสามารถพิเศษทางดานกีฬา จํานวน
30 ทุน
• มีความสามารถทางดานกีฬา เปนนักกีฬาทีมชาติ หรือเปนนักกีฬาทีผ่ า นการ
แขงขันระดับนานาชาติ การแขงขันระดับชาติ การแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ การแขงขันกีฬาตางๆ ที่องคกรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกตอง
ตามกฎหมายจัดขึ้น และมีผลการแขงขันอยูในอันดับ 1, 2 หรือ 3 ยอนหลัง
ไมเกิน 3 ป
• ตองมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม ไมตาํ่ กวา
2.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา
• การใหทนุ การศึกษาจะพิจารณาปตอ ป และใหทนุ การศึกษาเปนคาหนวยกิต
และคาบํารุงการศึกษา
4) ทุนความสามารถพิเศษอืน่ ๆ จํานวน
10 ทุน
• มีความสามารถโดดเดนทางดานการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม หรือเปน
นักรอง หรือนักแสดง หรือมีผลงานทางดานดนตรีโดยมีผลงานอยางตอเนื่อง
หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การ
ประกวดระดับชาติ ระดับเยาวชนแหงชาติ และตองมีผลงานยอนหลังไมเกิน
3 ป
• ตองมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม ไมตาํ่ กวา
2.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา
• การใหทนุ การศึกษาจะพิจารณาปตอ ป และใหทนุ การศึกษาเปนคาหนวยกิต
และคาบํารุงการศึกษา
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10. กองทุนเงิ นให้ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ไดรับจากรัฐบาลโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย สามารถเขาศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยรังสิตไดจนสําเร็จการศึกษา โดยผูที่ประสงคจะขอกูยืม สามารถยื่นใบคําขอทุน ใน
วันที่สมัครเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิต
11. ที่ตงั ้ มหาวิ ทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยูที่
52/347 ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท 02-7915500-5510
โทรสาร 02-9972394
เว็บไซต http://www.rsu.ac.th
การเดินทาง
• ทางถนนพหลโยธิน โดยใชทางคูขนานจากจุดตัดถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดี และ
เลี้ยวเขาถนนทางเขาหมูบานเมืองเอก มีรถประจําทางผานคือ สาย 29, 34, 59, 95,
187, 188, ปอ.504, ปอ. 538, ปอ.520, ปอ.522, ปอ.503, ปอ.29, ปอ.39
• ทางถนนทหาร ซึ่งเปนถนนเชื่อมระหวางถนนติวานนทกับตลาดรังสิต แลวเลี้ยวเขา
ดานหลังหมูบานเมืองเอก
• ทางถนนสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี-นนทบุรี

1
2
3
4

วิทยาลัยแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร

1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร

สอบวิชาเฉพาะ

สอบขอเขียน

ไมกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา
2.00 สัมภาษณเพื่อจัดชั้นเรียน

สาขาวิชา

คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 2.00
ขึ้น ไปรับเขาศึกษาทันที

คณะ/วิทยาลัย

รหัสคณะ
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2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (Bilingual)
 
0501 สาขาวิชาเภสัชศาสตร
 
0301 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
ดูหมายเหตุทา ยตาราง
0302 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (Bilingual)
ดูหมายเหตุทา ยตาราง
0801 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
5 คณะเทคนิคการแพทย
ดูหมายเหตุทา ยตาราง
0802 เจาพนักงานวิทยาศาสตร
ดูหมายเหตุทา ยตาราง
0701 สาขาวิชากายภาพบําบัด
6 คณะกายภาพบําบัด
ดูหมายเหตุทา ยตาราง
2501 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสายตา
7 คณะทัศนศาสตร
ดูหมายเหตุทา ยตาราง
1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย
8 คณะวิทยาศาสตร


1302 สาขาวิชาอุปกรณชวี การแพทย


1303 สาขาวิชาเคมีประยุกต


1304 สาขาวิชาอุปกรณชวี การแพทย (ผูจบ ปวส.)


9 คณะการแพทยแผนตะวันออก 1901 สาขาวิชาการแพทยแผนตะวันออก


10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร 1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา


1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี


1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


1106 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม


1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร


1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต


1134 สาขาวิชาวิศวกรรมการซอมบํารุงอากาศยาน
ดูหมายเหตุทา ยตาราง
1125 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ผูจ บ ปวส.)


หมายเหตุ คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาลศาสตร คณะทัศนศาสตร และคณะกายภาพบําบัด รับผูส มัครเขาศึกษา
สําหรับผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 3.00, 2.75, 2.50 และ 2.50 ขึ้นไปตามลําดับ (ไมนอ ยกวา 4 ภาคการศึกษา)
พิจารณาจากการสัมภาษณ โดยไมตองสอบขอเขียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุง
อากาศยาน รับสมัครผูเขาศึกษา สําหรับผูที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร (ตอ)

1126 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ผูจ บ ปวส.)
1127 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ผูจบ ปวส.)
1128 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ผูจบ ปวส.)
1129 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ผูจบ ปวส.)
1130 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ผูจบ ปวส.)
1132 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ผูจบ ปวส.)
1136 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต (ผูจบ ปวส.)
1143

11
12

สถาบันการบิน

2601 สาขาวิชานักบินพาณิชย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย
1405 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
1406 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 0902 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
0903 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
0904 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ผูจบ ปวส.)
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0604 สาขาวิชาศิลปภาพถาย

สอบวิชาเฉพาะ

สอบขอเขียน









ไมกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม









สาขาวิชาวิศวกรรมการซอมบํารุงอากาศยาน (ผูจ บ
ปวส.)

1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา
2.00 สัมภาษณเพื่อจัดชั้นเรียน

10

สาขาวิชา

คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 2.00
ขึ้นไป รับเขาศึกษาทันที

คณะ/วิทยาลัย

รหัสคณะ
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ดูหมายเหตุทา ยตาราง











0605 สาขาวิชาออกแบบภายใน

0606 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป

0607 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ

0611 สาขาวิชาแฟชัน
่ ดีไซน

3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต
15 คณะดิจิทัลอารต

หมายเหตุ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน รับสมัครผูเขาศึกษา สําหรับผู
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป
คณะศิลปะและการออกแบบ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

1001 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
1002 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

16

คณะบัญชี

2201 หลักสูตรการบัญชี
2202 หลักสูตรการบัญชี (ผูจบ ปวส.)

17

คณะบริหารธุรกิจ

0202 สาขาวิชาการจัดการ
0203 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
0204 สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
0206 สาขาวิชาการตลาด
0207 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
0231 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
0222 สาขาวิชาการตลาด (ผูจบ ปวส.)
0223 สาขาวิชาการจัดการ (ผูจบ ปวส.)
0224 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ผูจบ ปวส.)
0225

สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร (ผูจบ
ปวส.)

0226 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ผูจบ ปวส.)

สอบวิชาเฉพาะ






สอบขอเขียน






ไมกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา
2.00 สัมภาษณเพื่อจัดชั้นเรียน

15

สาขาวิชา

คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 2.00
ขึ้นไป รับเขาศึกษาทันที

คณะ/วิทยาลัย

รหัสคณะ
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0227 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (ผูจบ ปวส.)

0239 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ผูจบ ปวส.)

18 คณะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวฯ 1602 สาขาวิชาการทองเทีย่ ว

1604 สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร

1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดานการบิน

หมายเหตุ คณะบัญชี พิจารณารับผูสมัครเขาศึกษา ถามีคะแนนเฉลี่ยสะสม และคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ไมต่ํา
กวา 2.00 (ไมต่ํากวา 4 ภาคการศึกษา) ถาผูสมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสม และคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ต่ํากวา 2.00
คณะจะพิจารณารับเขาศึกษาจากการสัมภาษณ

19

คณะศิลปศาสตร

0102 สาขาวิชาภาษาญีป
่ นุ
0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0105 สาขาวิชาภาษาจีน
0106 สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศส
0107 สาขาวิชาอิสลามศึกษา

20

คณะนิเทศศาสตร

0401 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
0405 สาขาวิชาการโฆษณา
0406 สาขาวิชาการภาพยนตรและวีดิทัศน
0408 สาขาวิชาวารสารศาสตร
0409 สาขาวิชาสือ่ สารการแสดง
0410 สาขาวิชาสือ่ สารการตลาด
0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย

21

คณะนิติศาสตร

1702 สาขาวิชานิตศิ าสตร (ทางไกลทางอินเทอรเน็ต)
1703 สาขาวิชานิตศิ าสตร

22
23
24
23

คณะเศรษฐศาสตร

1801 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

2102 สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

วิทยาลัยดนตรี
International College

2001 สาขาวิชาดนตรี
1514 Philosophy, Politics and Economics
1515 International Business
1516 Information and Communication Technology
1517 Communication Arts
1518 International Relations and Development
3101 International Hospitality Management

หมายเหตุ วิทยาลัยดนตรี จะพิจารณาเขาศึกษาจากการสอบปฏิบตั ิ



























สอบวิชาเฉพาะ

สอบขอเขียน

ไมกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา
2.00 สัมภาษณเพื่อจัดชั้นเรียน

สาขาวิชา

คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 2.00
ขึ้นไป รับเขาศึกษาทันที

คณะ/วิทยาลัย

รหัสคณะ
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