
คู่มือการสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558  
1. การรับสมัครนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่ 15 กันยายน 
2557 เป็นต้นไป 
2. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) 
คณะทันตแพทยศาสตร์  

 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี, Bilingual) 
คณะเภสัชศาสตร ์

 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ (หลักสูตร 6 ปี) 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bilingual) 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

คณะกายภาพบ าบัด 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  

คณะการแพทย์แผนตะวันออก 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 
 หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
 หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร์  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

คณะทัศนมาตรศาสตร ์
 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สถาบันการบิน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะเทคโนโลยีอาหาร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

คณะนวัตกรรมเกษตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 

คณะศิลปะและการออกแบบ 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 
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คณะดิจิทลัอาร์ต 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค 

คณะบริหารธุรกิจ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

คณะบัญช ี
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

คณะศิลปศาสตร์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 

คณะนิเทศศาสตร์ 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
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 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย 
 หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 

คณะนิติศาสตร์ 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

วิทยาลัยดนตรี 
 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

o แขนงวิชาการประพันธ์เพลง 
o แขนงวิชาการแสดงดนตรี 
o แขนงวิชาการสอนดนตร ี
o แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา 
o แขนงวิชาการผลิตดนตรี 
o แขนงวิชาการแสดงขับร้อง 
o แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร ์
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

International College (online register : http://www.rsu.ac.th/international) 
 Bachelor of Business Administration (International Business) 
 Bachelor of Science (Information and Communication Technology) 
 Bachelor of Arts (International Relations and Development) 
 Bachelor of Communications Arts 
 Bachelor of Accountancy 
 Bachelor of Arts (International Hospitality and Tourism) 

International Chinese College 
 Bachelor of Business Administration  
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3.   คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา 
3. 1  คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ 
เพราะความผิดทางวินัย 

3.1.2 ไม่เคยต้องโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดอัน
เป็นลหุโทษ 

3.1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบอาชีพ 

 
 3.2 คุณวุฒิทางการศึกษา 

3.2.1 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ก าลังศึกษาและรอ
ผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือ 

3.2.2 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้ก าลัง
ศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิ ชาที่ สอดคล้ อ งกับสาขาวิชาที่ ส มัคร  หรื อการศึ กษาอื่ นๆที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้ 

 
 3.3 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
  3.3.1 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือก ำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์

ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำ และมหำวิทยำลัยพิจำรณำ
แล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำ หรือ 

  3.3.2 นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนต่ำงประเทศ หรือโรงเรียนนำนำชำติใน
ประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษำธิกำร หรือมีผลกำรสอบทำง
กำรศึกษำแบบหลักสูตรนำนำชำติ  

  3.3.3 นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศจะต้องน ำใบรับรองเทียบควำมรู้                                        
จำกกระทรวงศึกษำธิกำรมำยื่นพร้อมกับใบสมัคร 

  3.3.4 มีคุณสมบัติตำมคุณสมบัติเฉพำะของผู้เข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครดังนี้ 
 มีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตร หรืออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา  
 จบหลักสูตรเทียบเท่าระดับ A-Level หรือ Grade 12 แผนการเรียน 

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี ้
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o ส าเร็จการศึกษา Grade 12 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 
และได้เรียนวิชาดังต่อไปนี้ Biology, Chemistry, Physics และ 
Mathematics โดยมี Grade ในวิชา Biology, Chemistry ไม่ต่ ากว่า B 
และวิชา Physics, Mathematics ไม่ต่ ากว่า C+ หรือ 

o มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งต้องประกอบด้วยวิชาหลักอย่าง
น้อย 3 วิชา คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยู่ในสอบอยู่
ในสองเกรดแรก และวิชา Physics หรือ Mathematics โดยมีผลการสอบ
อยู่ในสามเกรดแรก นอกจากนี้ต้องมีผลการสอบของ Biology หรือ 
Chemistry ในระดับ AS Level โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก 
หรือ 

o มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level 
ประกอบด้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science คือ Biology และ 
Chemistry โดยมีผลการสอบอยูในสองเกรดแรก และ Physics หรือวิชา
ใน Group 5 Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก หรือ 

o มีผลสอบ SAT ไม่ต่ ากว่า 1,000 จาก 1,600 หรือ 1,500 จาก 2,400 และ
มีผลสอบ SAT Subjects ดังต่อไปนี้ Biology E/M, Chemistry และ 
Physics หรือ Mathematics ไม่ต่ ากว่า 525 

 มีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript of Report) หรือ หนังสือรับรองสถานภาพ
ว่าเสร็จสิ้นการเรียน การประเมินผล ภายใน 31 พฤษภาคม 2558 พร้อมแนบผล
การเรียนตลอดหลักสูตร 

 ใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 มีจดหมายแนะน าตัว (Recommendation) จากสถาบันการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 

ออกโดยผู้อ านวยการสถาบัน จ านวน 1 ฉบับ และอาจารย์ประจ าชั้น จ านวน 1 
ฉบับ (ถ้ามี) 

 มีหนังสือรับรอง (Certificate) จากสถาบันทดสอบความรู้ความสามารถ (ถ้ามี) 
 ผู้สมัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด การ

อ่าน และการเขียนอยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา 
 
4.  การคัดเลือก 
 4.1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ คัดเลือกโดยวิธีการ
สอบข้อเขียน (ก าหนดการสอบดังตารางที่ 7.1) 
 4.2 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะรับเข้าศึกษาส าหรับผู้สมัครที่จบ 
ม.6 สายวิทยาศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวด
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)หรือมีคะแนน GAT ≥ 50% 
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หรือมีคะแนน PAT2 ≥ 35% และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สองภาษา) จะรับเข้าศึกษา
ส าหรับผู้สมัครท่ีจบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการ
เรียนหมวดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 
4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน 
 4.3 คณะเทคนิคการแพทย์ จะรับเข้าศึกษาส าหรับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT ≥ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ≥ 30% ขึ้นไป พิจารณา
จากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน (ให้แนบผล GPAX, GAT, PAT2, และ O-net ในวันที่
มาสมัครด้วย)  
 4.4 คณะกายภาพบ าบัด จะรับเข้าศึกษาส าหรับผู้สมัครท่ีจบ ม.6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ และผู้สมัครที่มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 1.50 เมตรและคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้น
ไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT ≥ 50% และมีคะแนน PAT2 ≥ 30% 
พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน  
 4.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน จะรับเข้า
ศึกษา ส าหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) 
ส าหรับผู้จบหลักสูตรซ่อมบ ารุงอากาศยาน จากสถาบันการบินพลเรือน ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 
(Knowledge Grade) 75% ขึ้นไป และมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยคณะ  
 4.6  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาซ่อมบ ารุงอากาศยาน จะรับเข้าศึกษา ส าหรับ
ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) และมีการสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยคณะ 
 4.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ จะรับเข้าศึกษา ส าหรับ
ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณาจาก
การสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ถ้าผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.50 ติดต่อที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ จะรับเข้าศึกษา 
ส าหรับผู้สมัครท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) พิจารณา
จากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน 
 4.9 คณะการแพทย์แผนตะวันออก จะรับเข้าศึกษา ส าหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) ส าหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 จะ
พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน  
 4.10 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จะรับเข้าศึกษาส าหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) ส าหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 
2.50 จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน 
 4.11 สถาบันการบิน จะรับเข้าศึกษาส าหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
อายุไม่เกิน 26 ปี ความสูง ผู้ชายไม่ต่ ากว่า 165 เซนติเมตร ผู้หญิงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร  
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 4.12 วิทยาลัยดนตรี จะรับเข้าศึกษาส าหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
และสอบปฏิบัติทางด้านดนตรี ตามที่คณะก าหนดในตารางที่ 7.2 
 4.13  คณะดิจิทัลอาร์ต จะรับเข้าศึกษา ส าหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้น
ไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) ส าหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 จะพิจารณาจาก
การสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ถ้าผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.50 ติดต่อที่
คณะดิจิทัลอาร์ต 
 4.14 คณะดังต่อไปนี้ รับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากผลการเรียน จากการสัมภาษณ์ โดยไม่
ต้องสอบข้อเขียน 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 
 คณะเทคโนโลยีอาหาร 
 คณะนวัตกรรมเกษตร 
 คณะบริหารธุรกิจ 
 คณะบัญช ี
 คณะศิลปศาสตร์ 
 คณะนิเทศศาสตร์ 
 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ 
 คณะนิติศาสตร์ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
 วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 
 วิทยาลัยนานาชาติ 
 วิทยาลัยนานาชาติจีน 

5. คุณสมบัติเฉพาะ 
 5.1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยยึดหลักส าคัญ 3 
ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาแพทย์เอง และ 3. 
เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กลุ่ม
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สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้ 

1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจาก
จบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิด
กับรัฐบาล ตามระเบียบและเงือนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 

2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอัน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ดังต่อไปนี ้

 2.1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้ป่วย ได้แก่ 
โรคจิต (psychosis disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรค
ประสาทรุนแรง (severe neurosis disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ 
(personality disorders) โนเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ 
borderline personality disorders รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 2.2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือส่งผล
ให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

 2.3) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง ต่อ
ผู้ป่วยและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 2.4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 2.5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 
500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด 
(speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของ
ประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 2.6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของ
สถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 2.6.1) ตาบอดสีอย่างรุนแรง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
 2.6.2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เม่ือแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 

6/12 หรือ 20/40   
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 2.7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
ของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 5.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ 
1) ส าเร็จการศึกษา Grade 12 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยมีคะแนนเฉลี่ย

สะสม ไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา และวิชาเคมี ไม่ต่ ากว่า B ผล
การเรียนวิชาฟิสิกส์ และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า C+ หรือ 

2) มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 วิชาหลักคือ 
วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี มีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์ หรือวิชา
คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนอยู่ในสามเกรดแรก นอกจากนั้นต้องมีผลการสอบของวิชา
ชีววิทยา หรือวิชาเคมี ในระดับ AS Level โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก หรือ 

3) มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้วยวิชา
ใน Group 4 Experimental Science คือ วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี มีผลการสอบอยู่
ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์ หรือวิชาใน Group 5 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการสอบอยู่
ในสามเกรดแรก หรือ 

4) มีผลสอบ SAT ไม่ต่ ากว่า 1,000 จาก 1,600 หรือ 1,500 จาก 2,400 และมีผลการ
สอบ SAT Subjects ดังต่อไปนี้คือ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ หรือ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ า
กว่า 525 หรือ 

5) ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา วิชาเคมี ไม่ต่ ากว่า B และวิชาฟิสิกส์ หรือวิชา
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า C+ หรือ 

6) ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชา
ชีววิทยา วิชาเคมี ไม่ต่ ากว่า B และวิชาฟิสิกส์ หรือวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า C+ 

7) ผู้สมัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด อ่านและ
เขียนอยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา 

 5.3 คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และ ปราศจาคโรค อาการของโรคดังต่อไปนี้ 

1) มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน 
2) มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
3) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพ 
4) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพ เช่น 
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 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ 
 โรคหัวใจระดับรุนแรง 
 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพต่อ

อวัยวะอย่างถาวร 
 ภาวะไตวายเร้ือรัง 
 โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

5) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
6) ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 
 สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีท่ีสุดแล้ว 
 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

7) หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทาง
ประสาทและการได้ยิน ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 

8) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางราย
เพิ่มเติมได้ 

 
6.  ก าหนดการและขั้นตอนในการสมัคร 
 6.1 ก าหนดการรับสมัคร 
 มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ 15 กันยายน 2557 – 30 กรกฎาคม 2558 

ส าหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยดนตรี 
ก าหนดการรับสมัครจะปรากฏในตารางที่ 7.1-7.2  
 6.2 วิธีการสมัคร  

 ผู้สมัครสามารถซื้อใบสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ในราคา 300 บาท และยื่นใบ
สมัครโดยตรงท่ีห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ  

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

1) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ 
2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

จ านวน 3 รูป 
3) ส าเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ส าหรับผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่
ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 
ภาคการศึกษา และรับรองว่าก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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(ผู้ที่สมัครทางเว็บไซต์ เม่ือสมัครเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบ
หลักฐานการสมัคร ส่งด้วยตนเองที่ส านักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต)  

 
 6.3 ขั้นตอนการเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
 6.3.1 รอบมหาวิทยาลัยรังสิตจัดสอบ รอบที่ 1 และ 2 

ขั้นตอนท่ี 1 ผ่านการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยรังสิต ตามที่คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 2 ยืน่คะแนนการวัดผล GPA / GPAX , O-NET และ GAT / PAT 
ขั้นตอนท่ี 3 ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์ และแบบทดสอบทาง

จิตวิทยา ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 4  ผ่านการตรวจสอบสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้
เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 5 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้า
ศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

6.3.2 รอบมหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 1 นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ 
ขั้นตอนท่ี 1 ยื่นผลการศึกษาตลอดหลักสูตร ใบ Recommendation ใบ Certificate จาก

สถาบันทดสอบความรู้ความสามารถ (ถ้ามี) 
ขั้นตอนท่ี 2  ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์ และแบบทดสอบทางจิตวิทยา 
 ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก าหนด 
ขั้นตอนท่ี 3 ผ่านการตรวจสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ก าหนด 
ขั้นตอนท่ี 4  ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
 6.3.3 รอบระบบกลาง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ระบบ Central 

Admissions)  
ขั้นตอนท่ี 1 ผ่านการคัดเลือกตามระบบกลาง (Central Admissions) โดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ขั้นตอนท่ี 2 ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์ และแบบทดสอบทาง

จิตวิทยา ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 3 ผ่านการตรวจสอบสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้
เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 4 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้า
ศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
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6.3.4 รอบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระบบ Direct 
Admissions) 
ขั้นตอนท่ี 1 ผ่านการคัดเลือกตามระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย 
ขั้นตอนท่ี 2 ผ่านเกณฑ์การสอบตามแบบทดสอบทางจิตวิทยา ตามที่คณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก าหนด 
ขั้นตอนท่ี 3 ผ่านการตรวจสอบสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้

เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก าหนด 
ขั้นตอนท่ี 4 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้า

ศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
 

7. การสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 
 ผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบ าบัด สถาบันการบิน และ
วิทยาลัยดนตรี จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามก าหนดดังนี้ 
 

แทรกตาราง 7.1- 7.8 ที่แนบมานี้  
8. การรายงานตัวและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และได้รับการตอบรับเพื่อเข้าศึกษา
จะต้องรายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ ส านักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต 

โดยผู้สมัครต้องน าหลักฐานประกอบการรายงานตัวดังต่อไปนี้ 
1) บัตรประจ าตัวผู้สมัคร 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ชุด 
4) ส าเนาใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู้ หรือประกาศนียบัตร จ านวน 2 ชุด ในกรณี

ที่ก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้ใช้ใบรับรองว่าก าลังศึกษา และเม่ือจบการศึกษาให้ส่ง
เอกสารดังกล่าวข้างต้นทันที 

5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะพร้อมลายเซ็นเจ้าของ
บัตร จ านวน 2 ชุด 

6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 4 รูป 
9. ทุนการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้
นักเรียนที่เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น
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ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาโดยใน
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ทุนการศึกษา จ านวน 340 ทุน ดังนี ้

1) ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์   จ านวน 100 ทุน 
 ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.75 ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ า
กว่า 3.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา 
 ระยะเวลาให้ทุนการศึกษา จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรท่ีได้รับทุน 

2) ทุนประสิทธิ์- คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์      จ านวน 200 ทุน 
 ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.25 ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ า
กว่า 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 การให้ทุนการศึกษานี้ให้จ านวนครึ่งหน่ึงของค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา 
 ระยะเวลาให้ทุนการศึกษา จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรท่ีได้รับทุน 

3) ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  จ านวน   30 ทุน 
 มีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการ

แข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมายจัดขึ้น และมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ  1, 2 หรือ 3 ย้อนหลัง
ไม่เกิน 3 ปี 

 ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 
2.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิต
และค่าบ ารุงการศึกษา 

4) ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ   จ านวน 10 ทุน 
 มีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม หรือเป็น

นักร้อง หรือนักแสดง หรือมีผลงานทางด้านดนตรีโดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง 
หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การ
ประกวดระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ  และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 
3 ปี 
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 ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 
2.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิต
และค่าบ ารุงการศึกษา 

 
10. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาลโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  สามารถเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยรังสิตได้จนส าเร็จการศึกษา โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถยื่นใบค าขอทุน ใน
วันท่ีสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิต  
  
11. ที่ตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ที่ 52/347 ซอยพหลโยธิน87 ถนนพหลโยธิน ต าบลหลักหก 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000  
 โทรศัพท์ 02-7915500-5510 
 โทรสาร  02-9972394 
         เว็บไซต์ http://www.rsu.ac.th 
การเดินทาง 

 ทางถนนพหลโยธิน โดยใช้ทางคู่ขนานจากจุดตัดถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดี และ
เลี้ยวเข้าถนนทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก มีรถประจ าทางผ่านคือ สาย 29, 34, 59, 95, 
187, 188, ปอ.504, ปอ. 538, ปอ.520, ปอ.522, ปอ.503, ปอ.29, ปอ.39  

 ทางถนนทหาร ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนติวานนท์กับตลาดรังสิต แล้วเลี้ยวเข้า
ด้านหลังหมู่บ้านเมืองเอก 

 ทางถนนสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี-นนทบุรี 
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1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์      
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์(Bilingual)      
3 คณะเภสัชศาสตร์ 0501 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม      
  0504 สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ      
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 0301 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ดูรายละเอียดในข้อ 4.2 
  0302 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)  ดูรายละเอียดในข้อ 4.2 
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 0801 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ดูรายละเอียดในข้อ 4.3 
  0802 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียดในข้อ 4.3 
6 คณะกายภาพบ าบัด 0701 สาขาวิชากายภาพบ าบัด ดูรายละเอียดในข้อ 4.4 
7 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 2501 สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์     
8 คณะวิทยาศาสตร์ 1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ดูรายละเอียดในข้อ 4.8 
  1302 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์      
  1303 สาขาวิชาเคมีประยุกต ์      
  1304 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ผู้จบ ปวส.)      
9 คณะการแพทย์แผนตะวันออก 1901 สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก ดูรายละเอียดในข้อ 4.9 
  1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ดูรายละเอียดในข้อ 4.9 
  1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ดูรายละเอียดในข้อ 4.9 

10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      
  1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      
  1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      
  1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี      
  1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      
  1106 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม      
  1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
  1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์      
  1134 สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ดูรายละเอียดในข้อ 4.5 
  1154 สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม      
  1155 สาขาวิชาซ่อมบ ารุงอากาศยาน ดูรายละเอียดในข้อ 4.6 
  1125 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ผู้จบ ปวส.)      
  1126 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ผู้จบ ปวส.)      
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10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 1127 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ผู้จบ ปวส.)      
  1128 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ผู้จบ ปวส.)      
  1129 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ผู้จบ ปวส.)      
  1130 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ผู้จบ ปวส.)      
  1132 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ผู้จบ ปวส.)      
  1136 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ผู้จบ ปวส.)      

  1143 
สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (ผู้จบ 
ปวส.) ดูรายละเอียดในข้อ 4.6 

11 สถาบันการบิน 2601 สาขาวิชานักบินพาณิชย ์ ดูรายละเอียดในตาราง 7.3 
12 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
  1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย      
  1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน      
  1409 สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ      
  1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค์      
  1411 สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ ดูรายละเอียดในข้อ 4.7 

13 คณะเทคโนโลยีอาหาร 3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร      
  0904 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ผู้จบ ปวส.)      

14 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 0903 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ      
15 คณะนวัตกรรมเกษตร 3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร      
16 คณะศิลปะและการออกแบบ 0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย      
  0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน      
  0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์      
  0607 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์      
  0611 สาขาวิชาแฟช่ันดีไซน์      

17 คณะดิจิทัลอาร์ต 3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต ดูรายละเอียดในข้อ 4.13 
  3402 สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค ดูรายละเอียดในข้อ 4.13 

18 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียดในข้อ 4.10 
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19 คณะบัญชี 2201 สาขาวิชาการบัญช ี      
  2202 สาขาวิชาการบัญชี (ผู้จบ ปวส.)      

20 คณะบริหารธุรกิจ 0202 สาขาวิชาการจัดการ      
  0203 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม      
  0204 สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์      
  0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน      
  0206 สาขาวิชาการตลาด      
  0207 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์      
  0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์       
  0231 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์       
  0241 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก      
  0222 สาขาวิชาการตลาด (ผู้จบ ปวส.)      
  0223 สาขาวิชาการจัดการ (ผู้จบ ปวส.)      
  0224 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ผู้จบ ปวส.)      

   0225 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (ผู้จบ 
ปวส.) 

     

  0226 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ผู้จบ ปวส.)      
  0227 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ผู้จบ ปวส.)      
  0239 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ผู้จบ ปวส.)      

21 วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการ
บริการ 

1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว      

  1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร      
  1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน      

  1610 
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหาร 

     

หมายเหตุ คณะบัญชี พิจารณารับผู้สมัครเข้าศึกษา ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยสะสม และคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่่า
กว่า 2.00 (ไม่ต่่ากว่า 4 ภาคการศึกษา) ถ้าผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสม และคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ต่่ากว่า 2.00 
คณะจะพิจารณารับเข้าศึกษาจากการสัมภาษณ์ 
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22 คณะศิลปศาสตร์ 0102 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น      
  0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร      
  0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
  0105 สาขาวิชาภาษาจีน      
  0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส      
  0107 สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ      

23 คณะนิเทศศาสตร์ 0401 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์      
  0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์      
  0405 สาขาวิชาการโฆษณา      
  0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์      
  0408 สาขาวิชาวารสารศาสตร์      
  0409 สาขาวิชาส่ือสารการแสดง      
  0410 สาขาวิชาส่ือสารการตลาด      
  0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย      
  0412 สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา      

24 คณะนิติศาสตร์ 1702 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)      
  1703 สาขาวิชานิติศาสตร์      

25 คณะเศรษฐศาสตร์ 1801 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์      
26 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 2102 สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง      
27 วิทยาลัยบริหารรัฐกิจฯ 3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์      
28 วิทยาลัยดนตรี 2001 สาขาวิชาดนตรี ดูรายละเอียดในข้อ 4.12 
29 International College 1515 International Business      
  1516 Information and Communication Technology      
  1517 Communication Arts      
  1518 International Relations and Development      
  1521 International Hospitality and Tourism      
  2205 Accountancy      
หมายเหตุ วิทยาลัยดนตรี จะพิจารณาเข้าศึกษาจากการสอบปฏิบัติ 



 20 

    
    

  
 
 

คณะ/วิทยาลัย 
 
     

    
  ร

หัส
คณ

ะ 

 
 

สาขาวิชา  

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยส
ะส

ม 
ตั้ง

แต
่ 2.

00
 

ขึ้น
ไป

 รับ
เข้า

ศึก
ษา

ทัน
ที 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยส
ะส

มต
่่าก

ว่า
 

2.0
0  

สัม
ภา

ษณ์
เพ

ื่อจ
ัดช

ั้นเ
รีย

น 

ไม
่ก่า

หน
ดค

ะแ
นน

เฉ
ลี่ย

สะ
สม

 

สอ
บข

้อเข
ียน

 

สอ
บวิ

ชา
เฉ

พา
ะ 

30 International Chinese College 3205 Finance and Investment      
  3206 International Business Management      
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ตารางท่ี 7.1  ก ำหนดกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์ คณะทนัตแพทยศำสตร์ และคณะเภสัชศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 ก ำหนดวันรับสมคัร สอบข้อเขียน วิชำที่สอบ ประกำศผลสอบ

ข้อเขียน 
สอบควำมถนัด
ทำงวิชำชีพ 

สอบสัมภำษณ์ ประกำศผลสอบ
สัมภำษณ์ 

ลงทะเบียน 

รอบที่ 1 15 ก.ย. 57 – 5 พ.ย. 57 
 

8 พ.ย. 57 
9.00-12.00 น. 

 
13.00-16.00 น.  

 
สังคมศึกษำ ภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษ 
คณิตศำสตร์ 
 

11 พ.ย. 57 
เวลำ 09.00 น. 
อำคำร 1 

วิทยำลัย
แพทยศำสตร ์
4 ธ.ค. 2557 
 
คณะทันตแพทย์
ศำสตร์ 
15 พ.ย. 2557 
เวลำ 08.00 น. 
คณะเภสัช
ศำสตร์  
15 พ.ย. 2557 
09.00-10.00 น. 

วิทยำลัย
แพทยศำสตร ์
8-9 ธ.ค. 2557 
11 ธ.ค. 2557 
คณะทันตแพทย์
ศำสตร์ 
17-21 พ.ย. 2557 
อำคำร 12 ช้ัน 3 
คณะเภสัช
ศำสตร์  
15 พ.ย. 2557 
10.30-15.00 น. 

วิทยำลัย
แพทยศำสตร ์
12 ธ.ค. 2557 
 
คณะทันตแพทย์
ศำสตร์ 
22 พ.ย. 2557 
 
คณะเภสัชศำสตร์  
17 พ.ย. 2557 

วิทยำลัย
แพทยศำสตร ์
13-26 ธ.ค. 2557 
 
คณะทันตแพทย์
ศำสตร์ 
24-26 พ.ย. 57 
 
คณะเภสัช
ศำสตร์  
21-27 พ.ย. 57 

  9 พ.ย. 57 
9.00-12.30 น. 

 
วิทยำศำสตร์  

 

รอบที่ 2 12 พ.ย. 57 – 6 พ.ค. 58 9 พ.ค. 58 
9.00-12.00 น. 

 
13.00-16.00 น.  

 
สังคมศึกษำ ภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษ 
คณิตศำสตร์ 

12 พ.ค. 58 
เวลำ 09.00 น. 
อำคำร 1 

วิทยำลัย
แพทยศำสตร ์
รอดูประกำศ
ของ
มหำวิทยำลัย 
คณะทันตแพทย์
ศำสตร์ 
16 พ.ค. 2558 
เวลำ 08.00 น. 

วิทยำลัย
แพทยศำสตร ์
รอดูประกำศ
ของ
มหำวิทยำลัย 
คณะทันตแพทย์
ศำสตร์ 
18-22 พ.ค.2558 
 

วิทยำลัย
แพทยศำสตร ์
รอดูประกำศของ
มหำวิทยำลัย 
 
คณะทันตแพทย์
ศำสตร์ 
23 พ.ค. 2558 
 

วิทยำลัย
แพทยศำสตร ์
รอดูประกำศ
ของ
มหำวิทยำลัย 
คณะทันตแพทย์
ศำสตร์ 
1-3 มิ.ย. 2558 
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คณะเภสัช
ศำสตร์  
14 พ.ค. 2558 
09.00-10.00 น. 

คณะเภสัช
ศำสตร์  
14 พ.ค. 2557 
10.30-15.00 น. 

คณะเภสัชศำสตร์  
15 พ.ค. 2557 

คณะเภสัช
ศำสตร์  
17-21 พ.ค. 57 

  10 พ.ค. 58 
9.00-12.30 น. 

 
วิทยำศำสตร์ 

     

รอบที่ 3 สอบคัดเลือกร่วมกับ
ส ำนักงำนคณะกรรม- 
กำรกำรอุดมศึกษำ 

- - - - - - - 

หมายเหตุ  1. คณะทันตแพทยศำสตร ์
     1.1 สถำนที่สอบสัมภำษณ์ อำคำรรังสิตประยูรศักดิ์ (อำคำร 12) ช้ัน 3 ห้อง Laboratory 307  
     1.2 วันที่ 12-14 พ.ย. 2557 (รอบ 1) วันที่ 13-15 พ.ค. 2558 (รอบ 2) ให้ตรวจสุขภำพ ณ RSU HealthCare อำคำรอำร์เอสยูทำวเวอร์ ช้ัน 11 ซอยสุขุมวิท 31 ถ.สุขุมวิท 
กรุงเทพฯ (ค่ำตรวจร่ำงกำย 800 บำท) 
 2.  คณะเภสัชศำสตร์ สอบสัมภำษณ์ที่คณะเภสัชศำสตร์ อำคำรวิทยำศำสตร์ (อำคำร 4) 
          3. วิทยำลัยแพทยศำสตร์ วันที่ 4 ธ.ค. 2557 (รอบ 1) วันที่ 18 พ.ค. 2558 (รอบ 2) ให้ตรวจสุขภำพ ณ RSU HealthCare อำคำรอำร์เอสยูทำวเวอร์ ช้ัน 11 ซอยสุขุมวิท 31 ถ.
สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ค่ำตรวจร่ำงกำย 800 บำท) 

ตารางท่ี 7.2  ก ำหนดสอบภำคปฏิบัติ วิทยำลัยดนตรี 
 ก ำหนดกำรรับสมัคร สอบทฤษฎดีนตร ี

โสตทักษะ และปฏิบตัิดนตร ี
ประกำศผลสอบ 
www.rsu.ac.th 

ลงทะเบียน 

รอบที ่1 15 ก.ย. 2557 – 29 ต.ค. 2557 2 พ.ย. 2557 5 พ.ย. 2557 6 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 
รอบที่ 2 30 ต.ค. 2557 – 15 ม.ค. 2558 18 ม.ค. 2558 21 ม.ค. 2558 22 ม.ค. 2558 - 6 ก.พ. 2558 
รอบที่ 3 16 ม.ค. 2556 – 11 มี.ค. 2558 15 มี.ค. 2558 18 มี.ค. 2558 19 มี.ค. 2558 - 3 เม.ย. 2558 
รอบที่ 4 12 มี.ค. 2558– 13 พ.ค. 2558 17 พ.ค. 2558 20 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2558 - 5 มิ.ย. 2558 
รอบที่ 5 14 พ.ค. 2558 – 8 ก.ค. 2558  12 ก.ค. 2558 15 ก.ค. 2558 16 ก.ค. 2558 - -31 ก.ค. 2558 
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 หมายเหตุ ส ำหรับนักศึกษำทีต่้องกำรสมัครเพื่อขอรบัทนุกำรศึกษำ ต้องกรอกใบสมัครส ำหรับสอบพิจำรณำทุนกำรศึกษำที่วทิยำลัยดนตรี ช้ัน 10 อำคำร 10 ในวันที่ยื่นใบสมัคร 
และต้องสมัครเพื่อท ำกำรทดสอบในวันสอบคดัเลือก รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เท่ำนั้น และถ้ำมีให้ทนุกำรศึกษำครบทั้ง 10 ทุน แก่นักศึกษำในรอบแรกแล้วอำจไม่มีทุนกำรศึกษำเหลือส ำหรับ
ผู้สมัครในรอบที่ 2  (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ http://www.rsumusic.com/th/admissions.html)  
  

ตารางท่ี 7.3  ก ำหนดสอบกำรสัมภำษณ์ และประกำศผลสอบ สถำบันกำรบิน  
 วันสอบสัมภำษณ์ เวลำสัมภำษณ์ ประกำศผลสอบ 

รอบที่ 1 27 มกรำคม 2558 09.00-16.00 น. 28 มกรำคม 2558 
รอบที่ 2 24 กุมภำพันธ์ 2558 09.00-16.00 น. 25 กุมภำพันธ์ 2558 
รอบที่ 3 24 มีนำคม 2558 09.00-16.00 น. 25 มีนำคม 2558 
รอบที่ 4 28 เมษำยน 2558 09.00-16.00 น. 29 เมษำยน 2558 
รอบที่ 5 26 พฤษภำคม 2558 09.00-16.00 น. 27 พฤษภำคม 2558 

หมายเหตุ  สอบสัมภำษณ์ที่คณะที่สมัครเข้ำศึกษำ 
ตารางท่ี 7.4  ก ำหนดสอบกำรสัมภำษณ์ คณะพยำบำลศำสตร์ 

รอบสอบ 
วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ 

วันประกำศผลสอบ ก ำหนดลงทะเบียน 
หลักสูตรพยำบำลศำสตร์ หลักสูตรพยำบำลศำสตร์ (2 ภำษำ) 

รอบที่ 1 3-4 ธันวำคม 2557 3-4 ธันวำคม 2557 8 ธันวำคม 2557 8-19 ธันวำคม 2557 
รอบที่ 2 16-17 มีนำคม 2558 16-17 มีนำคม 2558 18 มีนำคม 2558 18-31 มีนำคม 2558 
รอบที่ 3 20-21 เมษำยน 2558 20-21 เมษำยน 2558 22 เมษำยน 2558 22 เม.ย.- 1 พ.ค. 2558 
รอบที่ 4 6-7 พฤษภำคม 2558 6-7 พฤษภำคม 2558 8 พฤษภำคม 2558 11-22 พฤษภำคม 2558 
 
 

http://www.rsumusic.com/th/admissions.html
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ตารางท่ี 7.5  ก ำหนดสอบสัมภำษณ์ และประกำศผลสอบ คณะกำยภำพบ ำบัด 
 วันสอบสัมภำษณ์ เวลำสัมภำษณ์ ประกำศผลสอบ 

รอบที่ 1 28 กุมภำพันธ์ 2558 09.00-16.00 น. 6 มีนำคม 2558 
รอบที่ 2 28 มีนำคม 2558 09.00-16.00 น. 3 เมษำยน 2558 
รอบที่ 3 25 เมษำยน 2558 09.00-16.00 น. 1 พฤษภำคม 2558 
รอบที่ 4 30 พฤษภำคม 2558 09.00-16.00 น. 5 มิถุนำยน 2558 

หมายเหตุ   1. ผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ต้องน ำใบแสดงผลกำรศึกษำระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย และผลคะแนนกำรสอบ GAT หรือ PAT 2 หรือกรณีที่นักศึกษำย้ำยมำจำกสถำบันอื่น 
ให้น ำใบแสดงผลกำรศึกษำของสถำบันนั้นๆ มำด้วย 

 2. เอกสำรอื่นๆ ประกอบกำรพิจำรณำ เช่น เอกสำรแสดงกำรท ำกิจกรรม เป็นตน้ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเปน็นักศึกษำ ให้น ำใบแสดงผลกำรเรียนของสำขำวิชำที่ก ำลัง
ศึกษำมำด้วย เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

 3. ผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ทุกคนจะตอ้งผ่ำนกำรทดสอบ IQ และ EQ ในวันเวลำและสถำนที่มำสอบสัมภำษณ์ 
 4. ประกำศผลกำรสอบสัมภำษณ์ ทำงเว็บไซต์ของคณะกำยภำพบ ำบัด และเบอร์โทรศัพท์ 02 997 2222 ต่อ 1453 

ตารางท่ี 7.6  ก ำหนดสอบสัมภำษณ์ และประกำศผลสอบ คณะเทคนิคกำรแพทย์ 
 วันสอบสัมภำษณ์ เวลำสัมภำษณ์ ประกำศผลสอบ 

รอบที่ 1 28 มีนำคม 2558 08.00-12.00 น. 30 มีนำคม 2558 
รอบที่ 2 21 พฤษภำคม 2558 08.00-12.00 น. 22 พฤษภำคม 2558 
รอบที่ 3 17 กรกฎำคม 2558 08.00-12.00 น. 20 กรกฎำคม 2558 

หมายเหตุ   1. ผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ต้องรำยงำนตัวที่คณะเทคนคิกำรแพทย์ ช้ัน 3 อำคำรวิทยำศำสตร์ ไม่เกินเวลำ 08.00 น. (โปรดตรวจสอบ http://www.rsu.ac.th/medtech) 
 2. ต้องน ำใบแสดงผลกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และผลคะแนนกำรสอบ O-NET, GAT และ PAT 2 (ถ้ำม)ี O-net ที่เปน็ฉบับจริงทัง้หมด มำแสดงด้วย 

จำกนั้นเข้ำรับกำรตรวจตำบอดส ี 
 3. เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ถ้ำนักเรียนมีผลงำนทีเ่ปน็ควำมภำคภูมิใจ หรือเอกสำรที่แสดงกจิกรรมต่ำงๆ ให้น ำมำแสดงด้วยเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
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ตารางท่ี 7.7  ก ำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน และหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สำขำวิชำซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน 

 วันสอบ วิชำสอบ  
(เป็นภำษำอังกฤษ) 

ประกำศผู้ที่สอบ
ผ่ำนข้อเขียน 

สอบสัมภำษณ์ ประกำศผลสอบ ลงทะเบียน 

รอบที่ 1 27 พ.ค. 2558 
9.00-11.00 น. 

คณิตศำสตร์และฟิสิกส ์
ภำษำอังกฤษ 

27 พ.ค. 2558 
12.30 น. 

27 พ.ค. 2558 
13.00-15.00 น. 

27 พ.ค. 2558 
15.00 น. 

ภำยใน 31 พ.ค. 2558 
ส ำนักงำนทะเบียน 

รอบที่ 2 24 มิ.ย. 2558 
9.00-11.00 น. 

คณิตศำสตร์และฟิสิกส ์
ภำษำอังกฤษ  

24 มิ.ย. 2558 
12.30 น. 

24 มิ.ย. 2558 
13.00-15.00 น. 

24 มิ.ย. 2558 
15.00 น. 

ภำยใน 15 ก.ค. 2558 
ส ำนักงำนทะเบียน 

หมำยเหตุ สถำนที่สอบและสัมภำษณ์ ห้องภำควิชำวิศวกรรมซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน อำคำรวิษณุรัตน์ 


