
              คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 แลว้ : 

( รับผูท่ี้จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA 2.75 ข้ึนไป มีผลการเรียน หมวดวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 35% ) 

 

              เน่ืองจากทางโรงพยาบาลตอ้งการพยาบาลท่ีมีความสามารถทางดา้นภาษาต่างๆเพ่ือ

เตรียมความพร้อมการเขา้สู่ ASIAN จึงใหผู้ส้มคัรเลือกเรยนภาษาเพ่ิมเติม ตามหลกัสูตรท่ีเปิด

สอน โดยระบุ รหสัสมคัร ดงัน้ี 

 

              รหสั 0302 พยาบาลศาสตร์ (หลกัสูตร 2 ภาษา) ภาษาองักฤษไม่ต ่ากว่า 3.00 และผลการ

ทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑท่ี์ก  าหนด 

 

              หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลกัสูตรปกติ)และเลือกเรียนภาษาเพ่ิมเติม 

                  รหสั 0304 พยาบาลศาสตร์ (ภาษารัสเซีย) 

                  รหสั 0305 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาอารบิค) 

                  รหสั 0306 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาญ่ิปุ่น) 

                  รหสั 0307 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) 

                  รหสั 0308 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาพม่า) 

 

รอบท่ี 2 สอบสัมภาษณ์ วนัท่ี 29-30 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. 

http://www2.rsu.ac.th/news/admission-20130903 

http://www2.rsu.ac.th/news/admission-20130903
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  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสติ  

*************************************************************************************************************************************** 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกต)ิ  
และเลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงเพิ่มเตมิ ปีการศึกษา 2557  

( รัสเซีย อาหรับ ญ่ีปุ่ น พม่า หรือ ภาษาอังกฤษ) ภาษาละ 20 คน 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเลือกภาษารัสเซีย เพิ่มเตมิ (รหสั 0304)  
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเลือกภาษาอาหรับเพิ่มเตมิ (รหสั 0305)  
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเลือกภาษาญ่ีปุ่ น เพิ่มเตมิ (รหสั 0306)  
4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเลือกภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิ (รหสั 0307)  
5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเลือกภาษาพม่าเพิ่มเตมิ (รหสั 0308)  

 
โครงการโควตาเข้าท างานในโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ : 

1. โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี (รับ 25 คน) 
2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภกิขุ  ชลประทาน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (รับ 15 คน) 
3. สถาบันบ าราศนราดรู (รับ 10 คน) 
  สามารถแจ้งความจ านงเลือกโควตาโรงพยาบาล หรือเปล่ียนภาษาที่เลือกเพิ่มเตมิ ที่

คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันสอบสัมภาษณ์ 
 

เกณฑ์คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ : 
1. ยนิดีที่จะเรียนภาษาอังกฤษ/รัสเซีย/อาหรับ/ญ่ีปุ่ น/พม่า เพิ่มเตมิระหว่างการศึกษา 
2. ยนิดีที่จะจ่ายค่าเรียนภาษาอังกฤษ/รัสเซีย/อาหรับ/ญ่ีปุ่ น/พม่า เพิ่มเตมิ  
3. ยนิดีที่จะเข้าโครงการโควตาเข้าท างานในโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ 
4. ผู้ปกครองเหน็ด้วยและให้การสนับสนุน 
5. เม่ือเข้าโครงการนีแ้ล้วจะไม่สามารถยกเลิก/ย้ายเข้าหลักสูตรปกตหิรือทวิภาษาได้ 

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิจาก หลักสูตร* มีดังนี ้
1. ค่าเรียนภาษาอังกฤษ/รัสเซีย/อาหรับ/ญ่ีปุ่น/พม่าเพิ่มเตมินอกหลักสูตร จ านวน 4 วิชา 12 หน่วย

กิต และค่าธรรมเนียมส าหรับโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ/รัสเซีย/อาหรับ/ญ่ีปุ่น/พม่า 
*ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ปฏิบัตใินอัตราของมหาวิทยาลัยรังสิต 

ศึกษารายละเอียดได้ ที่ http://www.rsu.ac.th/nurse 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.02-997-2222-30 ต่อ 1445 อ. เยาวนารถ เจริญสัตยธรรม มือถอื 081-2587487 

 
Updated 18-12-2556 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

*************************************************************************************************************************************** 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ( 2 ภาษา ) 
ปีการศึกษา 2557  

เกณฑ์คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ : 
1.  ยนิดทีี่จะเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ( 2 ภาษา ) รหสัหลักสูตร 0302 
2.  ยนิดีที่จะเข้าร่วมโครงการการแลกเปล่ียนในชัน้ปีที่ 4 (1 ภาคการศึกษา) 
3.  ผู้ปกครองเหน็ด้วยและให้การสนับสนุน 
4.  ผลสอบ RSU Placement Test ไม่ต ่ากว่า 35 คะแนน หรือ คะแนน  CU-TEP / 

TOEFL ≥ 400 หรือ IELTS ≥ 4.00 หรือ TOEIC Speaking   80 – 130 Writing 

70 - 80 หรือขึน้กับการพจิารณาของคณะฯ  เม่ือแรกเข้า (ผ่านการสอบคัดเลือก) 

5. คะแนน  TOEIC Speaking 130 – 150 Writing 110 - 130 ก่อนไปแลกเปล่ียน
ต่างประเทศ ในชัน้ปีที่ 4  

6. คณะฯจัดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเตมินอกหลักสูตร จ านวน 5 วิชา 15 หน่วย
กติ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในชัน้ปีที่ 1 และ 2 

7. เม่ือเข้าศึกษาหลักสูตรนีแ้ล้วจะไม่สามารถยกเลิก / ย้ายเข้าหลักสูตรปกตไิด้ 

8. รับทราบและยนิดีจ่ายเกี่ยวกับค่าใช่จ่ายระหว่างเข้าร่วมโครงการการแลกเปล่ียน
ต่างประเทศ ในชัน้ปีที่ 4 ซึ่งรวมค่าเดนิทาง/ค่าที่พัก/ค่าอาหาร/ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เวลา 
3 เดือน ประมาณ 150,000 บาท 

9. ส าหรับคนที่ตดิปัญหาเร่ืองการใช้ภาษาไทย  ม.รังสิต มีรายวิชา การใช้ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร เปิดสอนรองรับ 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ Website คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต 

 http://www.rsu.ac.th/nurse 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิที่ โทร.02-997-2222-30 ต่อ 1445  

อ. เยาวนารถ เจริญสัตยธรรม มือถือ 081-2587487 
 

Updated 18-12-2556 
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