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การบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต จากคำากล่าวนี้ถือเป็นหน้าที่

สำาคัญของศูนย์หนังสือฯ ที่จะเป็นผู้รวบรวม

สิ่งต่างๆ ไว้คอยบริการนักศึกษา อาจารย์และ

บุคลากร ศูนย์หนังสือฯ จัดจำาหน่ายตำาราเรียน

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึง

เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องใช้

สำานักงาน เครื่องเขียน ของที่ระลึก

ตรามหาวิทยาลัย เครื่องแต่งกายนักศึกษา

ชุดครุยอาจารย์และนักศึกษา ถ่ายรูปคอมพิวเตอร์ 

อินเทอร์เน็ต และสิ่งต่างๆ อีกมากมาย 

บริการหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต มีบริการด้านหอพักสำาหรับ 

นักศึกษา เป็นอาคารสูง 12 ชั้น จำานวน 4 

อาคาร แบ่งเป็นอาคารหอพักหญิง จำานวน 

3 อาคาร และอาคารหอพักชาย จำานวน 1 

อาคาร ซึ่งมีการบริการที่สะดวกสบาย ตั้งแต่ 

ห้องอาหาร ห้องซักรีด ที่ทำาการไปรษณีย์ 

ลานสำาหรับนั่งพักผ่อน และศูนย์หนังสือของ

มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังมีบริการห้องพักผ่อนสำาหรับ

นักศึกษา ห้องอ่านหนังสือในทุกอาคาร ห้อง

ละหมาด ห้องโถงปรับอากาศสำาหรับ

ผู้ปกครองที่มาพบนักศึกษา และให้นักศึกษาทำา

กิจกรรมร่วมกันตลอด 24 ชั่วโมง 

พร้อมบริการยูบีซี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

และหนังสือพิมพ์ บริการฉายภาพยนตร์

ในช่วงค่่ำาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีบริการอุปกรณ์

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
สาขาวิชาหลากหลายมากที่สุด

ตั้งอยู่บนพื้นที่ 295 ไร่ ถนนพหลโยธิน ตำาบลหลักหก อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตลอดพื้นที่กว้างขวางของมหาวิทยาลัย 

มีบรรยากาศร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์แจ่มใส และมีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับนักศึกษาอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ 

อาคารหอพัก และสนามกีฬาต่างๆ

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายสำาคัญ คือ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการใน 

การพัฒนาประเทศและกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจเอกชน โดย มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างแท้จริง ได้แก่ 

กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มศิลปะ

และการออกแบบ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มเศรษฐกิจและธุรกิจ และวิทยาลัยนานาชาติ ท้ังน้ี อยู่บนพ้ืนฐานความเช่ือท่ีว่า มหาวิทยาลัย

สมบูรณ์แบบจะต้องรับผิดชอบและให้ความสำาคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุกด้านของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ 

สุขอนามัยและศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตการทำางาน เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ

ชาติให้เจริญก้าวหน้า ได้อย่างแท้จริง ดังคำาขวัญที่ว่า มหาวิทยาลัยรังสิตสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม

โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี 83 สาขาวิชา  ระดับปริญญาโท 37 สาขาวิชา  ระดับปริญญาเอก 11 สาขาวิชา
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กีฬาและเกมเพื่อสันทนาการ มีอาจารย์ที่

ปรึกษาสำาหรับนักศึกษาของหอพัก 

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

ของนักศึกษาหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
เพื่ออำานวยความสะดวกแก่บุคลากร

และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดให้มี

ร้านค้าไว้ให้บริการเครื่องอุปโภคบริโภคและ 

ของใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ โดยเปิดให้บริการที่ 

บริเวณชั้น 1 อาคารประสิทธิ์พัฒนา (หอพัก 

นักศึกษา) เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24ชั่วโมง

ห้องอาหารมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การรับประทานอาหารของนักศึกษา 

และบุคลากรเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ 

มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีห้องอาหาร อยู่บริเวณ

ชั้น 1 ของอาคารประสิทธิ์พัฒนา บริการทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 06.00-16.30 น. และบริเวณหน้า

หอพักชาย -หญิงใหม่ จะเปิดให้บริการจนถึง 

16.30 น. การจำาหน่ายจะใช้ระบบคูปอง

บริการคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต มีบริการอินทราเน็ต 

ซึ่งเป็นระบบบริการในรูปแบบของ Web 

Service ที่อำานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา 

เช่น ตรวจสอบผลการเรียน ตารางเรียน ตาราง

สอบ การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ นอกจากนี้ ยัง

มีบริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา เพื่อที่จะได้

รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยการวางสาย

สัญญาณภายในมหาวิทยาลัย และหอพักของ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะหอพักได้ติดตั้งจุดต่อ

เข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในห้องพักทุกห้อง

จำานวนกว่า 2,500 จุด สำาหรับจำานวนเครื่อง

ที่ต่อกับเครือข่าย ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเข้า

ใช้ได้มีกระจายตามอาคารต่างๆ ทั้งในห้อง

ปฏิบัติการ และห้องอินเทอร์เน็ตมีจำานวน

มากกว่า 1,000 เครื่อง และยังมีการให้จุด

บริการ Internet Wi-Fi ตามอาคารต่างๆ ทั่ว

มหาวิทยาลัย

บริการด้านกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยรังสิต ยึดมั่นในปรัชญาที่ว่า 

“สุขภาพดีมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินทั้งปวง” 

จึงได้จัดกิจกรรมทางด้านกีฬาขึ้น ส่งเสริมกีฬา

ขั้นพื้นฐานเพื่อสุขภาพโดยการจัดการแข่งขัน

กีฬาภายใน และภายนอก และส่งเสริมให้

นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาชนิด

ต่างๆ เข้าแข่งขันระดับอุดมศึกษาและระดับ

ชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน เช่น กีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาอุดมศึกษา 

ฟุตบอลไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมีระบบการป้องกันและกำากับ

ดูแลทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย ตลอด

จนสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินแก่บุคลากรและนักศึกษา โดย

การตรวจตราป้องกันและดูแลทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร

มิให้เสียหาย หรือสูญหายโดยการสำารวจพื้นที่

โดยละเอียด เพื่อกำาหนดมาตรการ

และแนวทางปฏิบัติได้ฉับไว โดยรับแจ้งเหตุ

ด่วนเหตุร้าย ตลอด 24 ชั่วโมง และอำานวย

ความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน

มหาวิทยาลัย

บริการหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งเน้นในการเสริมสร้าง

ให้นักศึกษามีความตั้งใจใฝ่รู้และมีความ

กระตอืรอืรน้ในการศกึษาดว้ยตนเองอยา่งจรงิจงั 

จึงได้จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่

ครอบคลุมทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็น

ตำาราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จุลสาร 

วารสารต่างๆ กฤตภาค หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

วารสารออนไลน์ และยังมีบริการหนังสือ

สำารอง จองหนังสือ ตอบคำาถามและช่วยการ

ค้นคว้าสำาเนาบทความระหว่างห้องสมุด ยืม

ระหว่างห้องสมุด บริการงานปริญญานิพนธ์ 

การถ่ายเอกสาร บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 

อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล Mediline (CD-Rom) 

ทรัพยากรสารสนเทศ  ในสำานักงานหอสมุดจะ

ใช้ระบบ Bar-Code เพื่อสะดวกในการยืม-คืน 

และรวดเร็วในการค้นหา

กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความสำาคัญของ

การพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

ความเป็นผู้นำาของนักศึกษา ให้มีโอกาสฝึกฝน

การใช้ชีวิต และทำางานร่วมกับผู้อื่น มีความ

พร้อมที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตการทำางาน และ

มีพื้นฐานในการพัฒนาตนเองด้วยการสนับสนุน

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมร่วม

กัน ทั้งด้านกีฬา ดนตรี สันทนาการ ศิลป

วัฒนธรรม การเมืองและสังคม และการบำาเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อชุมชนทั้งนี้ เพื่อหล่อหลอมให้

นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นหนึ่ง

เดียว มีความผูกพันและรักสถาบัน นอกจากนี้ 

ยังจัดให้บริการด้านการศึกษาวิชาทหารรักษา

ดินแดน บริการด้านประกันอุบัติเหตุ ด้านอาชีพ 

และจัดหางานอีกด้วย
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ชื่อปริญญา : แพทยศาสตรบัณฑิต : พ.บ.

Doctor of Medicine : M.D.

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

260 หน่วยกิต

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
ชื่อปริญญา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

: ท.บ. (หลักสูตรสองภาษา)

Doctor of Dental Surgery : D.D.S

(Bilingual)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

242 หน่วยกิต

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ชื่อปริญญา : เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาล

ทางเภสัชกรรม) : ภ.บ. (การบริบาล

ทางเภสัชกรรม) 

Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical 

Care) : Pharm.D. (Pharmaceutical Care)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

231 หน่วยกิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ชื่อปริญญา : เภสัชศาสตรบัณฑิต 

(เภสัชอุตสาหการ)

: ภ.บ.(เภสัชกรรมอุตสาหการ)

:Doctor of Pharmacy (Industrial Pharmacy) 

: Pharm.D. (Industrial Pharmacy)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

228 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษาจะประกอบอาชีพ

เภสัชกร ผู้คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน 

ด้านการใช้ยาส่งเสริมสุขภาพอนามัย ประชาชน 

และคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหารและเครื่อง 

สำาอาง ทั้งยังสามารถทำางานด้านวิทยาศาสตร์ 

เภสัชกรรมในการผลิตยา หรือค้นคว้าวิจัยเพื่อ 

การพัฒนายา

คณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต : พย.บ.

Bachelor of Nursing Science : B.N.S.

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต : พย.บ

(หลักสูตรสองภาษา)

Bachelor of Nursing Science : B.N.S.

(Bilingual)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

143 หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนและ 

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และสามารถประกอบ 

วิชาชีพในโรงพยาบาลหรือสถาบันบริการ

สุขภาพ ทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐและเอกชน 

โรงงานอุตสาหกรรม และในสถาบันการศึกษา

พยาบาล นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษาต่อใน

ระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้ง

ภายในและต่างประเทศได้

คณะรังสีเทคนิค
สาขาวิชารังสีเทคนิค

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตบัณฑิต (รังสีเทคนิค)

: วท.บ.(รังสีเทคนิค)

Bachelor of Science

(Radiological Technology)

:B.Sc.( Radiological Technology)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

144 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

• นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ ซึ่งเป็น

วิชาชีพเฉพาะในทางการแพทย์

• ผู้ประกอบการคลินิกรังสีเทคนิค

• นักวิชาการที่ทำางานวิจัยในสถาบันการวิจัย

หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ

• ผู้แทนฝ่ายขาย ผู้สนับสนุนการขาย ตาม

บริษัทจำาหน่ายเครื่องมือทางรังสีวิทยา 

เครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยา 

เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์

• สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอกสาขาวิชารังสีเทคนิค สาขา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์และ

สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

คณะเทคนิคการแพทย์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคนิคการแพทย์) : วท.บ. 

(เทคนิคการแพทย์)

Bachelor of Science (Medical Technology) 

: B.Sc. (Medical Technology)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

142 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

ผู้สำาเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกได้หลายสาขา 

เช่น เทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา พยาธิ

วิทยา คลินิก เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี พิษ

วิทยา เภสัชวิทยา ไวรัสวิทยา พยาธิวิทยา 

นิติเวชศาสตร์ สรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์ 

ปรสิตวิทยา นอกจากนี้ ยังอาจศึกษาต่อในคณะ 

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกายภาพบำาบัด
และเวชศาสตร์การกีฬา
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(กายภาพบำาบัด) : วท.บ. (กายภาพบำาบัด)

Bachelor of Science (Physical Therapy

and Sport Medicine) : B.Sc. (Physical 

Therapy)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

146 หน่วยกิต
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• กายภาพบำาบัด (กายภาพบำาบัดทางการกีฬา)

• กายภาพบำาบัด (กายภาพบำาบัดชุมชน)

• กายภาพบำาบัด (กายภาพบำาบัดในผู้สูงอายุ)

• กายภาพบำาบัด (กายภาพบำาบัดทางความงาม)

• กายภาพบำาบัด (กายภาพบำาบัด

โครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น)

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถเข้าทำางานในตำาแหน่ง นักกายภาพ 

บำาบัด ในกลุ่มงานหรือแผนกกายภาพบำาบัด 

ของโรงพยาบาลรัฐ ทั้งในระดับโรงพยาบาล 

ศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 

และ โรงพยาบาลเอกชน เปิดคลินิกเฉพาะ 

ทางกายภาพบำาบัด ปฏิบัติงานกายภาพบำาบัด 

ในศูนย์หรือสถานดูแลสุขภาพเฉพาะ เช่น 

โรงงานอุตสาหกรรม สถานดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ เด็กพิการ โรงเรียนเด็กพิเศษ 

รวมทั้งสามารถทำางานในสถานเสริมสร้าง

สุขภาพ (Health Club) หรือ (Fitness Cen-

ter) หรือเป็นนักกายภาพบำาบัดประจำาทีมกีฬา 

นอกจากนี้ ยังสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

เครื่องมือ กายภาพบำาบัด เครื่องมือแพทย์หรือ

ศึกษาต่อเพื่อเป็นนักกายภาพบำาบัดเฉพาะทาง

ด้านต่างๆ เช่น ด้านระบบประสาท ด้านระบบ 

หายใจและการไหลเวียนโลหิต ด้านระบบ กล้าม

เนื้อกระดูก และศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ

ปริญญาเอกในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยได้อีกด้วย

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เภสัชกรรมแผนตะวันออก) : 

วท.บ. (เภสัชกรรมแผนตะวันออก)

Bachelor of Science (Oriental Pharmacy) :

B.Sc. (Oriental Pharmacy)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

137 หน่วยกิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ชื่อปริญญา : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

: พท.บ. Bachelor of Thai Traditional

Medicine : B.TM.

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

140 หน่วยกิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

ชื่อปริญญา : การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

: พจ.บ. Bachelor of Traditional Chinese 

Medicine : B.CM.

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

181 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผน

ไทย ประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ได้

ทั้ง ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน สามารถ 

ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับสถาบันเสริม 

สร้างสุขภาพ การใช้สมุนไพรและอาหารบำารุง 

สุขภาพ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตยาสมุนไพร

จีน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คณะทัศนมาตรศาสตร์
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

ชื่อปริญญา : ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต : 

ทศ.บ. : Doctor of Optometry : O.D.

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

192 หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่ศึกษาจนจบหลักสูตรสามารถขอรับใบ

ประกอบโรคศิลปะเพื่อประกอบอาชีพวัดสายตา 

เปิดคลินิกสายตาจากกระทรวงสาธารณสุข 

สามารถทำางานอิสระ หรือ ทำางานเป็นกลุ่ม 

อาชีพเดียวกัน คือ เปิดโปลีคลินิกทางสายตา 

หรือทำางานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคตา

หรือโรคอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญทาง 

สายตาที่เข้าร่วมโครงการในการวิจัย การสอน 

และการสาธารณสุข รวมทั้งการทหาร

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) : 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)

Bachelor of Science (ฺBiomedical Sciences) 

: B.Sc. (Biomedical Sciences)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

130 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำาเร็จการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพ

ได้หลากหลายทั้งกับภาครัฐและเอกชน เช่น 

เจ้าของกิจการ เป็นอาจารย์ในสถาบันการ

ศึกษาต่างๆ ในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เป็นนักวิชาการสถาบันการศึกษาหรือในหน่วย

งานด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ เป็นนักวิจัย 

นักวิทยาศาสตร์ นักพิษวิทยา ผู้เชี่ยวชาญใน

โรงงานอุตสาหกรรมทางการแพทย์และ

อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมยา 

และเป็นผู้เชี่ยวชาญในบริษัททางการแพทย์

ต่างๆ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เคมีประยุกต์) : วท.บ. (เคมีประยุกต์)

Bachelor of Science (Applied Chemistry) : 

B.Sc. (Applied Chemistry)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

• งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

ทำางานเป็นนักเคมีที่ทำาหน้าที่วิเคราะห์

สารต่างๆ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้
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มาตรฐานโดยใช้เครื่องมือระดับสูง เป็นงาน

ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยใน

หน่วยงานต่างๆ และบริษัทอุตสาหกรรม เช่น 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก ยาง สีย้อม 

ปุ๋ย การชุบเคลือบ

•  งานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ ในประเทศไทยมี

หน่วยงานของรัฐบาล และบริษัทอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่จำานวนมากที่ต้องการนักเคมีเพื่อ

ช่วยคิดค้นและวิจัยปรับปรุงชนิดของผลิตภัณฑ์

ให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพดีขึ้น เพื่อ

เป็นการลดการนำาเข้าเทคโนโลยีจากต่าง

ประเทศ ซึ่งทำาให้ประเทศขาดดุลทางการค้า

มากขึ้น

• เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ที่รักอิสระทาง

วิชาชีพ สามารถใช้ความรู้ทางเคมีเพื่อทำา

ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำาวันต่างๆ ได้เอง ทำาให้

สร้างงานได้ด้วยตนเองสามารถทำางานอิสระ 

เช่น นำ้ายาซักล้าง สบู่ การทำานำ้ามันหอมระเหย 

ปุ๋ย ฯลฯ

• อาจารย์ ครู ผู้ที่รักการเป็นครู-อาจารย์ 

สามารถศึกษาต่อในสาขาต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี 

พอลิเมอร์ เคมีคอมพิวเตอร์ เคมีวิเคราะห์ 

เภสัชเคมี ฯลฯ เพื่อเป็นอาจารย์ตามสถาบัน

การศึกษาต่างๆ ได้

วิทยาลัยวิศกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมชีวการแพทย์) : 

วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

Bachelor of Engineering 

(Biomedical Engineering) :

B.Eng. (Biomedical Engineering)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

143 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่เรียนสำาเร็จสาขาวิชาวิศวกรรม

ชีวการแพทย์ สามารถประกอบอาชีพหรือ

ศึกษาต่อได้ดังนี้

• ทำางานในแผนกวิศวกรรมโรงพยาบาลของรัฐ

หรือเอกชน

• ทำางานในศูนย์เคร่ืองมือตามมหาวิทยาลัยต่างๆ

• ทำางานในบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการที่

เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ชีวการแพทย์

• ทำางานในหน่วยวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ อาหาร และอุตสาหกรรมบางชนิด

• ทำางานในศูนย์วิจัยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข

• ประกอบอาชีพอิสระเป็นที่ปรึกษาทางด้าน

การประกันคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล การจัดซ้ือ การจัดหา การจัด

โปรแกรมบำารุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงาน

ของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

• ศึกษาต่อในสาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 

สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือสาขาใกล้เคียง

ระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา

ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็น

อาจารย์หรือนักวิชาการทางด้านนี้

ในโอกาสต่อไป
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วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า *
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering 
(ฺElectrical Engineering) : B.Eng. (Electrical 
Engineering)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต
1. แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำาลัง
2. แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
3. แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าหรือเป็นผู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้าในหน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เป็นวิศวกรออกแบบ และควบคุม
การทำางานในบริษัทที่ให้บริการผลิตจำาหน่าย
ไฟฟ้า ซึ่งมีความสำาคัญในการพัฒนาประเทศ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ *
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) : 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering 
(Computer Engineering) :
B.Eng. (Computer Engineering)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
127 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง
ในองค์กรธุรกิจงานวิศวกรรมและหน่วยงาน
ราชการ ทั้งทางด้านการออกแบบและพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
ระบบเครือข่ายด้านวิจัย และพัฒนาด้าน
การขายและบริการทางเทคนิค ประกอบ
อาชีพส่วนตัว การสร้างระบบ อินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ต ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้
แก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งยังสามารถศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา *
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
โยธา) : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (ฺCivil Engineering) : 
B.Eng. (Civil Engineering)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
150 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตที่ศึกษาจบหลักสูตรสามารถขอรับใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับ
ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา จากสภาวิศวกร
ได้ซึ่งจะมีความรู้ความสามารถในการประกอบ
อาชีพทางวิศวกรรมโยธาทำางานต่างๆ เช่น งาน
ออกแบบและควบคุมงานอาคาร งานฐานรากของ
อาคาร อุโมงค์ ทางยกระดับ รถไฟฟ้าใต้ติน การ
ชลประทาน การทางและขนส่ง งานศึกษาวิจัย 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม*
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) : วศ.บ. 
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Engineering 
(Environmental Engineering) : B.Eng.
( Environmental Engineering)
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
145 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตที่จบหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะ
สามารถประกอบอาชีพด้านการออกแบบระบบ
บำาบัดน้ำาเสีย การวางแผนและการจัดการสภาพ
แวดล้อม การวางแผนและการออกแบบระบบ
ประปา การจัดการขยะมูลฝอยและสารพิษ
อันตราย การควบคุมมลภาวะอากาศและเสียง 
บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้
รับการยอมรับและสามารถศึกษาต่อได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี *
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเคมี) : วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
Bachelor of Engineering
(ฺChemical Engineering) : B.Eng. (Chemical 
Engineering)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
145 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านการออกแบบและ
พัฒนากระบวนการผลิต ด้านวิจัยและพัฒนา 
ด้านการวิเคราะห์ ด้านการขายและบริการ
ทางเทคนิค เป็นต้น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมผงซักฟอก
และสบู่ สิ่งทอ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสี 
เคมีภัณฑ์ นำ้ามันพืช นำ้าตาล อุตสาหกรรมอาหาร
และยา อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น



13

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล *
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
เครื่องกล) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering 
(ฺMechanical Engineering) : B.Eng. (Mechani-
cal Engineering)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
142 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบวิชาชีพเป็นวิศวกรเครื่องกล 
ทำางานด้านการออกแบบ ควบคุม และพัฒนา
กระบวนการผลิต อนุรักษ์พลังงาน วิจัย
ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
อาคาร โรงงาน และอุตสาหกรรมแทบทุก
สาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรม
ยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ *
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
ยานยนต์) : 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)
Bachelor of Engineering 
(Automotive Engineering) :
B.Eng. (Automotive Engineering)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
142 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ 
บัณฑิตวิศวกรรมยานยนต์ต้องมีความรู้ความ
สามารถอย่างดี ตรงและทันสมัยต่อความต้องการ
ของอุตสาหกรรมยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ *
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
อุตสาหการ) : 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering 
(Industrial Engineering) : B.Eng. (Industrial 
Engineering)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
142 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจะมีความสามารถใน
การออกแบบสร้าง และควบคุมการดำาเนินงาน
อุตสาหกรรมการผลิต การวางแผนและควบคุม
การผลิต การวิเคราะห์กระบวนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา การออกแบบ และ
เลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมในการผลิต นอกจากนี้
ยังสามารถศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำารุง
อากาศยาน
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน) : 
วศ.บ. (วิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน)
Bachelor of Engineering (Aviation Mainte-
nance Engineering) :
B.Eng. (Aviation Maintenance Engineering)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
144 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถ
ประกอบอาชีพวิศวกรรมการซ่อมบำารุง
อากาศยานทุกประเภทในทุกสายการบินทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง
ยังสามารถใช้ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย

สาขาวิชาซ่อมบำารุงอากาศยาน*
ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต (ซ่อมบำารุง
อากาศยาน)
ทล.บ. (ซ่อมบำารุงอากาศยาน)
Bachelor of Techology (Aircraft
Maintenance)
B.Tech. (Aircraft Maintenance)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
121 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
• ช่างอากาศยานในสายการบินทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
• ช่างอากาศยานในอุตสาหกรรมการบินทั้ง
องค์กรรัฐบาลและเอกชน
• พนักงานวางแผนการซ่อมบำารุงอากาศยาน
• พนักงานวางแผนการบิน
• พนักงานอำานวยการบิน

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง* 
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. 
(วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง)
Bachelor of Engineering
(Railway System Engineering)
B.Eng. (Railway System Engineering)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
121 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
ออกแบบและควบคุมระบบขับเคลื่อน

ยานพาหนะระบบรางโรงซ่อมบำารุงรถไฟรถไฟฟ้า

และรถไฟความเร็วสูง ควบคุมอาณัติสัญญาณรถไฟ

รถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงเป็นผู้ดูแลและควบคุม

การทำางานหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยควบคุมและ

บริหารจัดการระบบการเดินรถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟ

ความเร็วสูง และการบริหารความปลอดภัยในการ

เดินรถ อาชีพที่ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีระบบรางและยานพาหนะระบบราง สถาน

ที่ทำางานเกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่การรถไฟแห่งประเทศ

ไทยรฟม.บีเอ็มซีแอล

(รถไฟใต้ดิน)บีทีเอสแอร์พอร์ตลิ้งค์

*รับเทียบโอนผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) : 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (ฺComputer Science) : 
B.Sc. (Computer Science)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
121 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
เป็นนักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาระบบเครือ
ข่าย นักสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรต่างๆ ทั้งภาคพาณิชย์ ธุรกิจ และภาค
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งสถาบัน
ในประเทศและต่างประเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) : 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science 
(ฺInformation Technology) :
B.Sc. (ฺInformation Technology)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถจัด
วางตำาแหน่งที่ใช้เก็บสารสนเทศ จัดองค์การ
สารสนเทศ ดำาเนินการกับสารสนเทศ กรอง
ข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ต้องการและนำาเสนอ
สารสนเทศ  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย) : 
ทล.บ. (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)
Bachelor of Technology 
(Computer Game Multimedia) :
B.Tech. (Computer Game Multimedia)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. เป็นนักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบและเป็น
นักพัฒนาคอมพิวเตอร์เกม
2. เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เกมและมัลติมีเดีย สามารถออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่นและเป็น
ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศ
การลงทุน) : วท.บ. (สารสนเทศการลงทุน)
Bachelor of Science 
(Investment Informatics) 
: B.Sc. (Investment Informatics)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
• นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
•  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
•  นักคณิตศาสตร์ประกันชีวิต
•  นักวิจัยคณิตศาสตร์การเงินของธนาคาร 
และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
• นักวิเคราะห์การเงินและการลงทุนของธนาคาร 
และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
•  อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ/การเงิน
และการลงทุน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์) : 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์)
Bachelor of Technology
(Creative Media Technology) :
B.Tech. (Creative Media Technology)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักพัฒนาสื่ออินเทอร์เน็ต
2. นักพัฒนาสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
3. อินเตอร์แอคทีฟโปรแกรมเมอร์
4. โปรดิวเซอร์ด้านสื่อออนไลน์
5. ผู้ดูแลระบบออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย
6. ครีเอทีฟด้านนิวมีเดีย
7. ผู้ประกอบการด้านสื่อออนไลน์
และสื่อโต้ตอบ

สถาบันการบิน 
สาขาวิชานักบินพาณิชย์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(นักบินพาณิชย์) : วท.บ. (นักบินพาณิชย์) 
Bachelor of Science (Commercial Pilot) : 
B.Sc. (Commercial Pilot)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
138 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา ในสาขาวิชา
นักบินพาณิชย์ประกอบด้วยปริญญาบัตรและ
ประกาศนียบัตรพาณิชย์ตรี สามารถประกอบ
อาชีพนักบินในสายการบินต่างๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศได้รวมทั้งอาชีพเกี่ยวกับท่าอากาศยาน
หน่วยควบคุมอากาศยานและธุรกิจการบินอื่นๆ
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คณะนวัตกรรมเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต 

(นวัตกรรมเกษตร)

ทล.บ. (นวัตกรรมเกษตร)

Bachelor of Technology (Agricultural

Innovation)

B.Tech. ( Agricultural Innovation)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

129 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

• เกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer) ในธุรกิจ

ฟาร์มเกษตร ทำาหน้าที่ควบคุมดูแลการปลูก

พืชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี

การเกษตรสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ

• ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm 

manager) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำาหน้าที่

วางแผนและควบคุมดูแลการปลูกพืชและการใช้

ทรัพยากรต่างๆ ในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ หรือ

ฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยในแบบต่างๆ

• นักวิชาการหรือที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 

(smart farm advision) ในบริษัทธุรกิจเกษตร

หรือธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำาหน้าที่ออกแบบ 

เลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ

ดำาเนินการสร้างฟาร์มเกษตรอัจฉริยะและฟาร์ม

เกษตรที่ทันสมัยแบบต่างๆ

• นักวิชาการด้านการจัดการผลิตผลเกษตรใน

บริษัทธุรกิจการเกษตร ทำาหน้าที่วางแผนและ

ควบคุมดูแล การบรรจุหีบห่อ เก็บรักษา ขนส่ง 

ซื้อขาย หรือนำาเข้าส่งออก ผลิตผลเกษตร

• ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ในบริษัทธุรกิจการบริการ

ทางการเกษตร

• เจ้าของธุรกิจฟาร์มเกษตรหรือบริษัทธุรกิจ

เกษตรทุกประเภท

• นักวิชาการในหน่วยงานราชการ เช่น กรม

วิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ

• นักวิจัยในหน่วยวิจัย เช่น วว. NECTEC ฯลฯ

คณะเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคโนโลยีอาหาร) : วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)

Bachelor of Science (ฺFood Technology) : 

B.Sc. (Food Technology)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

127 หน่วยกิต

สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต

(ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร) : ทล.บ. (ธุรกิจ

อุตสาหกรรมอาหาร) 

Bachelor of Technology (Food Industry)

B.Tech. (Food Industry Business)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

122 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับ

อาหารในส่วนต่างๆ ได้แก่ การควบคุมการผลิต

การควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 
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ประเภทต่างๆ เป็นสถาปนิกนักบริหารและ

ควบคุมการก่อสร้างอาคารทุกขนาดและทุก

ประเภท เป็นสถาปนิกทำางานด้านอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม ด้านการออกแบบปรับปรุงและ

รักษาสภาพแวดล้อม และเป็นอาจารย์สอนวิชา

สถาปัตยกรรมในสถาบันการศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

: สถ.บ. 

Bachelor of Architecture : B.Arch.

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

154 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

เป็นสถาปนิกออกแบบวางผังสถาปัตยกรรม

ประเภทต่างๆ ออกแบบปรับปรุงแก้ไข

เปลี่ยนแปลงการใช้สอยในงานสถาปัตยกรรม
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วิทยาลัยการออกแบบ
สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ชื่อปริญญา : ศิลปบัณฑิต 

(การออกแบบภายใน) : 

ศล.บ. (การออกแบบภายใน)

Bachelor of Fine Arts (Interior Design) : 

B.F.A. (Interior Design)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

141 หน่วยกิต

แนวทางประกอบวิชาชีพ 

นักออกแบบภายในอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้

บริหาร ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

ประกอบกิจการส่วนตัว และรับงานอิสระ  

ตลอดจนเป็นครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา

ต่างๆ

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ

ชื่อปริญญา : ศิลปบัณฑิต 

(ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ) : 

ศล.บ. (ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ)

Bachelor of Fine Arts

(Photography and visual Media) : 

B.F.A. (Photography and visual Media)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

128 หน่วยกิต

แนวทางประกอบวิชาชีพ 

ช่างภาพ นิตยสาร และวารสารต่างๆ สตูดิโอ

ถ่ายภาพโฆษณา สตูดิโอภาพแต่งงาน แลบสี

และขาวดำา หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ

ประกอบกิจการส่วนตัว

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ชื่อปริญญา : ศิลปบัณฑิต 

(การออกแบบผลิตภัณฑ์) : 

ศล.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)

Bachelor of Fine Arts (Product Design) : 

B.F.A. (Product Design)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

128 หน่วยกิต
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สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

ชื่อปริญญา : ศิลปบัณฑิต (แฟชั่นดีไซน์) : 

ศล.บ. (แฟชั่นดีไซน์)

Bachelor of Fine Arts (Fashion Design) : 

B.F.A. (Fashion Design)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

134 หน่วยกิต

แนวทางประกอบอาชีพ

นักออกแบบประจำาห้องเสื้อโรงงานหรือ

ห้องเสื้อส่วนตัว นักออกแบบอิสระ หรือเป็น

นักออกแบบที่เน้นในด้านความคิดสร้างสรรค์

ทั้งทางด้านออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 

สามารถประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

เช่น นักออกแบบลายผ้า นักออกแบบสิ่งทอ 

เป็นต้น

คณะดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

ชื่อปริญญา : ศิลปบัณฑิต (คอมพิวเตอร์อาร์ต) 

: ศล.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)

Bachelor of Fine Arts (Computer Art) : 

B.F.A. (Computer Art)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

139 หน่วยกิต

แนวทางประกอบวิชาชีพ 

นักออกแบบผลิตภัณฑ์อิสระ ประกอบกิจการ

ส่วนตัว นักวิชาการ ครู อาจารย ์ในสถาบัน

ต่างๆ และนักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและ

เอกชน นอกจากนี้ยังสามารถเป็นนักออกแบบ

เฉพาะด้าน เช่น นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นัก

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบเครื่อง

เคลือบดินเผา หรือนักออกแบบเครื่องประดับ

ได้อีกด้วย

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ชื่อปริญญา : ศิลปบัณฑิต 

(การออกแบบนิเทศศิลป์) : 

ศล.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)

Bachelor of Fine Arts 

(Visual Communication Design) : 

B.F.A. (Visual Communication Design)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

131 หน่วยกิต

แนวทางประกอบวิชาชีพ 

นักออกแบบโฆษณา ออกแบบสัญลักษณ์ 

ออกแบบหนังสือ นิตยสาร ออกแบบกราฟิก

บนบรรจุภัณฑ์ ออกแบบตัวอักษร ออกแบบ

ภาพประกอบ โดยสามารถเป็นนักออกแบบ

นิเทศศิลป์ในหน่วยงาน

สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

ชื่อปริญญา : ศิลปบัณฑิต (วิชวลเอฟเฟค) : 

ศล.บ. (วิชวลเอฟเฟค)

Bachelor of Fine Arts (Visual Effects) : 

B.F.A. (Visual Effects)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

136 หน่วยกิต

แนวทางประกอบวิชาชีพ 

นักออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น ออกแบบ

โมชั่นกราฟิก  Visual Effect งานภาพยนตร์ 

นักออกแบบ Character  นักออกแบบ

สื่อInteractive ในหน่วยงานรัฐและเอกชน 

ประกอบกิจการส่วนตัว และรับงานอิสระ

วิทยาลัยดนตรี
สาขาวิชาดนตรี

ชื่อปริญญา : ดุริยางคศาสตรบัณฑิต : ดศ.บ.

Bachelor of Music : B.M.

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

136 หน่วยกิต

1.วิชาเอกการประพันธ์เพลง

2.วิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

3.วิชาเอกการแสดงเปียโน

4.วิชาเอกการแสดงกีต้าร์คลาสสิก

5.วิชาเอกการแสดงขับร้อง

6.วิชาเอกดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ

7.วิชาเอกการผลิตดนตรี

8.วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี

9.วิชาเอกการออกแบบเสียงและการประพันธ์

เพลงประกอบสื่อ

10.วิชาเอกการประพันธ์เพลงสมัยนิยม

แนวทางการประกอบอาชีพ

ด้วยความรู้ทางวิชาการ และวิทยาการต่างๆ

เกี่ยวกับด้านดนตรีทำาให้ผู้ศึกษามีความรู้ความ

เข้าใจทางด้านดนตรีอย่างลึกซึ้งสามารถผลิต

งานดนตรีได้อย่างมีคุณภาพ อาทิ นักดนตรี

นักแต่งเพลง อาจารย์สอนดนตรี ว่าที่ศิลปิน 

วิศวกรเสียง นักธุรกิจดนตรี และผู้อำานวยการ

ดนตรี เป็นต้น 
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วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สาขาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต 

(วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

: นศ.บ. (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

: Bachelor of Communication Arts

(Multi-Platform Radio and Television )

: B.Com.Arts (Multi-Platform Radio

and Television)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

แนวทางประกอบวิชาชีพ 

สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการ

สื่อสาร มีทักษะการปฏิบัติงานในเชิงวิชาชีพ 

มีความเข้าใจในการผลิตรายการวิทยุและ

โทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ทั้งสาระและความ

บันเทิงด้วยระเบียบวิธีการที่สร้างสรรค์และทัน

สมัย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวง

วิชาชีพ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของ

มวลชนและองค์กรต่างๆ ในสังคม

สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต 

(สื่อสารการแสดง)

: นศ.บ. (สื่อสารการแสดง)

: Bachelor of Communication Arts 

(Performing Arts Communication) 

: B.Com.Arts (Performing Arts 

Communication)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

แนวทางประกอบวิชาชีพ 

สามารถทำางานด้านการแสดงและการบริหาร

จัดการงานแสดงได้ในทุกๆสื่อ อาทิ สื่อการ

แสดงสด ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ สามารถประกอบอาชีพด้านการแสดง 

การฝึกสอนนักแสดง การกำากับการแสดง การ

เขียนบท และเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสาร

การแสดง เป็นต้น

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

และสื่อสารองค์กร

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต 

(การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)

: นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 

: Bachelor of Communication Arts (Public 

Relations and Corporate Communication)

: B.Com.Arts (Public Relations and

Corporate Communication)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 

หน่วยกิต

แนวทางประกอบวิชาชีพ 

สามารถทำางานที่เกี่ยวข้องกับการ

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรทั้งใน

องค์กรของรัฐและเอกชน เช่น การเป็นนัก

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรขององค์กร

รัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรสาธารณกุศล

และบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

และสื่อสารองค์กร นักวิชาการด้านการ

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ประกอบ

การบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และ

สื่อสารองค์กร
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สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต

(การสื่อสารการตลาดดิจิทัล) 

: นศ.บ. (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)

: Bachelor of Communication Arts (Digital 

Marketing Communication)

: B.Com.Arts (Digital Marketing

Communication)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

แนวทางประกอบวิชาชีพ 

สามารถเป็นเจ้าของกิจการที่เชี่ยวชาญด้าน

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล เป็นบุคลากรด้าน

การสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ เป็นนัก

สร้างสรรค์แบรนด์ให้ธุรกิจต่างๆ เป็นบุคลากรด้าน

การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อวางแผนและ

ประเมินผลการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 

สาขาวิชามัลติมีเดีย

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต (มัลติมีเดีย)  

: นศ.บ. (มัลติมีเดีย) 

Bachelor of Communication Arts 

(Multimedia)  : B.Com.Arts (Multimedia)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณา

และสื่อสร้างสรรค์

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการ

โฆษณาและสื่อสร้างสรรค์)

: นศ.บ. (นวัตกรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์)

: Bachelor of Communication Arts (Innovative 

Advertising and Creative Media) 

: B.Com.Arts (Innovative Advertising and 

Creative Media)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

แนวทางประกอบวิชาชีพ 

บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทวางแผนสื่อ บริษัท

รับจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ผู้ผลิตสื่อ

โฆษณาต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อดิจิทัล ฝ่าย

การตลาด สื่อสารองค์กร ฝ่ายออกแบบและผลิต

สื่อโฆษณาในภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประกอบ

อาชีพอิสระโดยนำาทักษะไปปรับใช้หรือเป็น

เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา

สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต

(การภาพยนตร์ดิจิทัล)

: นศ.บ. (การภาพยนตร์ดิจิทัล)

: Bachelor of Communication Arts

(Digital Film)

: B.Com.Arts (Digital Film)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

แนวทางประกอบวิชาชีพ 

บัณฑิตสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล สามารถ

เข้าทำางานเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลได้หลาก

หลายตำาแหน่ง อาทิเช่น ผู้เขียนบทภาพยนตร์

ผู้กำากับภาพและช่างถ่ายภาพ ผู้ลำาดับภาพ และ

ผู้กำากับภาพยนตร์ดิจิทัล ที่สามารถสร้างผลงาน

กับ มวลชนในวงกว้าง และการเป็นผู้ประกอบ

การด้านภาพยนตร์ดิจิทัล ที่ขับเคลื่อนบริษัทผลิต

ภาพยนตร์ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
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แนวทางประกอบวิชาชีพ 

บัณฑิตสาขาวิชามัลติมีเดีย สามารถประกอบ

อาชีพด้าน Multimedia, Content Provider, 

Computer graphic, Publish Motion Graphic, 

After Effects, Web design, Digital Media 

Production, Post-Production, Sound, 2D 

Animation, 3D Animation, Digital Publishing 

กับสถานประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วย

งานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถการ

เป็นผู้ประกอบการของตนเอง

สาขาวิชาการเขียนบทและการกำากับ

ภาพยนตร์และโทรทัศน์์

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต

(การเขียนบทและการกำากับภาพยนตร์และ

โทรทัศน์) : นศ.บ. (การเขียนบทและการกำากับ

ภาพยนตร์และโทรทัศน์)

: Bachelor of Communication Arts

(Film and Television Writing and Directing) 

: B.Com.Arts (Film and Television Writing 

and Directing)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำางานเป็นผู้เขียนบทและผู้กำากับ

ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ โฆษณา และ

แอนิเมชัน และสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวทุก

ประเภท สามารถเข้าทำางานในองค์กรภาครัฐ

และเอกชนเพื่อผลิตสื่อในฐานะผู้เขียนบทและ

ผู้กำากับ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์

การกีฬา)

: นศ.บ. (นิเทศศาสตร์การกีฬา)

: Bachelor of Communication Arts

(Sports Communication)

: B.Com.Arts (Sports Communication)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบวิชาชีพ

นักสื่อสารมวลชนด้านการกีฬา

นักประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬา ผู้จัดกิจกรรมเพื่อ

การสื่อสารและการกีฬา ผู้บริหาร

การจัดการการสื่อสารและการกีฬา

ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร

การกีฬาและนันทนาการ การเป็นผู้ประกอบการ

ด้านการสื่อสารและการกีฬา

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาญี่ปุ่น) : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)

Bachelor of Arts (Japanese)

: B.A. (Japanese)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

• ทำางานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

• เป็นเลขานุการ ล่าม แปลเอกสาร มัคคุเทศก์ 

เป็นต้น

• ศึกษาทางด้านภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น

• สามารถสอบชิงทุนของรัฐบาลไทยและรัฐบาล

ญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษาต่อสาขาวิชาต่างๆ หรือทำาวิจัย 

ณ ประเทศญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) : ศศ.บ. 

(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

Bachelor of Arts (Thai Language for 

Communication) : B.A. (Thai Language for 

Communication)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

133 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสาร สามารถทำางานทั้งในภาครัฐและ

เอกชน เช่น เป็นพิธีกร พนักงานต้อนรับของ

หน่วยงาน เลขานุการ นักเขียน นักจัดรายการ

นักหนังสือพิมพ์ นักจัดการประชุมสัมมนา และ

งานอ่ืนๆ ท่ีจำาเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร 

รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาอังกฤษ) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Arts (English) : B.A. (English)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

136 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

เพื่อประกอบอาชีพในองค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชน เช่น อาจารย์ เลขานุการ นักแปล

เอกสาร มัคคุเทศก์ ล่าม และอาชีพอื่นๆ และ

เป็นพื้นฐานในการสอบชิงทุน ศึกษาต่อในสาขา

อื่นๆ ต่อไป

สาขาวิชาภาษาจีน 

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาจีน) : ศศ.บ. (ภาษาจีน)

Bachelor of Arts (Chinese) : B.A. (Chinese)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

139 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนสามารถประกอบ

อาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะ

ในตำาแหน่งที่ต้องใช้ภาษาจีนเป็นสื่อในการ

สื่อสาร เช่น วิเทศสัมพันธ์ นักแปล มัคคุเทศก์ 

ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสามารถเลือกวิชาเลือก

เสรีหรือโทในสายวิชาชีพต่างๆ ที่จะช่วยเสริมใน

การประกอบอาชีพได้กว้างขวางขึ้น เช่น การ

โรงแรม การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจสาขา

ต่างๆ ในด้านการศึกษาเพิ่มเติม บัณฑิตสาขา

วิชาภาษาจีนสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขา

วิชาที่สัมพันธ์กับภาษาจีน รวมทั้งสาขาวิชา

เลือกของบัณฑิต เช่น ภาษาและการสื่อสาร 

ภาษาศาสตร์ และบริหารธุรกิจในสาขาที่

เกี่ยวข้องกับวิชาเลือก

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาฝรั่งเศส) : ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)

Bachelor of Arts (French) : B.A. (French)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

136 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สามารถ

ประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน

โดยเฉพาะในตำาแหน่งที่ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศส

ในการสื่อสาร เช่น สถานทูต ธุรกิจการบิน 

วิเทศสัมพันธ์ นักแปล นักวิจัยประชาสัมพันธ์ 

มัคคุเทศก์ ล่าม นอกจากนั้น บัณฑิตที่เลือก

วิชาเลือกเสรี หรือวิชาโท ในสาขาวิชาชีพต่างๆ 

จะช่วยเสริมในการประกอบอาชีพได้กว้างขวาง

ขึ้น เช่น การท่องเที่ยว การโรงแรม นิติศาสตร์ 

นิเทศศาสตร์ และบริหารธุรกิจสาขาต่างๆ

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์

ชื่อปริญญา : นิติศาสตรบัณฑิต : น.บ.

Bachelor of Law : LL.B.

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

141 หน่วยกิต

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบ Online)

ชื่อปริญญา : นิติศาสตรบัณฑิต : น.บ.

Bachelor of Law : LL.B.

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

140 หน่วยกิต

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

มุ่งที่จะผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้และมีความ

สามารถในการประกอบอาชีพ ประพฤติตนอยู่

ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อเป็นผู้

พิพากษา อัยการ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย

ธุรกิจ ที่มีความสำานึกที่ดีต่อสังคม และรับผิด

ชอบในวิชาชีพ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ

และการเมือง

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) : ศศ.บ. 

(ผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 

Bachelor of Arts (Leadership in 

Society,Business and Politics) :

B.A. (Leadership in Society,Business and 

Politics)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

หลักสูตรมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้บัณฑิตเป็น

ผู้ที่มีความรอบรู้แบบรอบด้าน มีวุฒิภาวะทั้ง

ทางปรัชญา อารมณ์ และจิตสำานึกมีวิสัยทัศน์

จินตนาการสร้างสรรค์ ที่ยืนอยู่บนพื้นฐาน

ของความเข้าใจความเป็นจริงทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำาคัญ

สำาหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้นำาในระดับ

ต่างๆ ทั้งในองค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กร

อิสระมหาชน องค์กรทางการเมือง องค์กรทาง

สังคมและทางธุรกิจทุกระดับในโลก ซึ่งมีทั้งการ

ร่วมมือและการแข่งขันอย่างเข้มแข็งและสลับ

ซับซ้อน
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สถาบันรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรบัณฑิต : ร.บ. 

Bachelor of Political Science : B.Pol.Sc.

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบวิชาชีพ

• ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง

การต่างประเทศ

• ข้าราชการและพนักงานฝ่ายการปกครอง

ท้องถิ่น

• ข้าราชการตำารวจและทหาร

(สายวิชาการ-ธุรการ)

• นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น

• เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน

• พนักงานบริษัทเอกชนด้านการบริหารงาน

บุคคล/ทรัพยากรมนุษย์

คณะอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรม 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต

(อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์)

: วทบ.(อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์)

: Bachelor of Science

(Criminology and Forensic Science)

:B.Sc. (Criminology and Forensic Science)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 

หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำารวจ นัก

นิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ

หน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงยุติธรรม เช่น กรม

คุมประพฤติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน นักวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์และ

อาชญาวิทยา หน่วยงานเอกชน ที่เกี่ยวกับห้อง

ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

เจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ

Institute of Diplomacy
and International Studies
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
International Political Economy

and Development

สาขา เศรษฐศาสตร์การเมือง และการ

พัฒนาระหว่างประเทศ

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์การเมือง และการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ) : ศศ.บ.

Bachelor of Arts (International Political 

Economy and Development)

B.A. (International Political Economy and 

Development)

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

(หลักสูตรนานาชาติ)

จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

• ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และกระ    

 ทรวงอื่นๆ (ทำาหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)

• องค์การระหว่างประเทศ

• เอ็น จี โอ (NGOs)

• ธุรกิจระหว่างประเทศ

• สถาบันการศึกษา

• ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

• นักวิเคราะห์การเมืองในสถาบันต่างๆ รวมทั้ง 

 สถานเอกอัครราชทูตต่างๆ 

• หน่วยงานด้านสายการบินทั้งในประเทศและ 

 ระหว่างประเทศ



ECONOMY
AND
BUSINESS

ECONOMY
AND
BUSINESS

เศรษฐกิจ
และธุรกิจ

FACULTY OF 
BUSINESS 
ADMINISTRATION

FACULTY OF 
ACCOUNTANCY

FACULTY OF 
ECONOMICS

COLLEGE OF TOURISM 
AND HOSPITALITY 
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คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ *

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การจัดการ) : บธ.บ. (การจัดการ)

Bachelor of Business Administration 

(Management) : B.B.A. (Management)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

แนวทางประกอบวิชาชีพ 

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการ สามารถ

ประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ

เป็นผู้ประกอบการ โดยปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ

การบริหารสำานักงาน บริหารงานบุคคล การ

บริหารโครงการต่างๆ  รวมทั้ง เป็นที่ปรึกษา

ทางด้านการจัดการ นอกจากนี้ บัณฑิตที่จบ

สาขาวิชาการจัดการ สามารถศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโททั้งในประเทศ และต่างประเทศได้

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

และนวัตกรรมค้าปลีก *

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด

ดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก)

: บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้า

ปลีก) : Bachelor of Business Administration 

(Digital Marketing and Retail Innovation) 

: B.B.A. (Digital Marketing and Retail

Innovation)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชา การตลาดดิจิทัล และ

นวัตกรรมค้าปลีก สามารถประกอบอาชีพได้ทั้ง

ในภาครัฐ และภาคเอกชน ในหน่วยงานด้าน

การตลาดและประชาสัมพันธ์ เช่น นักวางแผน

กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล นักวิจัยตลาด นัก

วิเคราะห์ตลาด นักสร้างคอนเทนต์ทางการ

ตลาด และนักสื่อสารการตลาด รวมถึงงานทาง

ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น นัก

ออกแบบตกแต่งร้านค้าปลีก นักบริหารกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งผู้

ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล *

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) 

: บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) 

Bachelor of Business Administration (Digital 

Business) : B.B.A. (Digital Business)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล สามารถ

ประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน 

ในสายงานด้าน คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 

และ ระบบดิจิทัล เช่น นักออกแบบและดูแล

ระบบเว็บไซด์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร 

ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาธุรกิจ

ดิจิทัล สายงานฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนข้อมูล  

เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ

Start up

การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน *

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ

โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน)

: บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน) 

: Bachelor of Business Administration

(Logistics and Supply Chain Management):

: B.B.A. (Logistics and Supply Chain

Management)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ 

และซัพพลายเชน สามารถประกอบอาชีพ

ได้ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ในสายงาน

ด้าน โลจิสติกส์ การขนส่ง คลังสินค้า และนำา

เข้าส่งออก เช่น เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา เจ้า

หน้าที่วางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า

คงคลัง พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้า นักวิเคราะห์

ซัพพลายเชน นักวิเคราะห์กระบวนการทาง

ธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการขนส่ง 

และนำาเข้า - ส่งออก

* รับเทียบโอนผู้ที่สำาเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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สาขาวิชา การเงินและการลงทุน *

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและ

การลงทุน) : บธ.บ. (การเงินและการลงทุน)

: Bachelor of Business Administration 

(Finance and Investment) : B.B.A. (Finance 

and Investment)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชา การเงินและการลงทุน 

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ในสายงานด้าน การเงิน การ

ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ เช่น เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์สินเชื่อ นักการเงินในหน่วยงานของ

รัฐและธุรกิจเอกชน นักการเงินบริษัทเงิน

ทุน บริษัทหลักทรัพย์ นักการเงิน เจ้าหน้าที่

ในตลาดหลักทรัพย์ นักการเงินบริษัทประกัน

ภัย บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาการ

ลงทุน

คณะบัญชี *
สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต : บช.บ. 

Bachelor of Accountancy : B.Acc.

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

133 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา สามารถเป็นผู้ที่ทำา

บัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ที่ปรึกษา

ทางบัญชีและภาษีอากร นักวิเคราะห์ทางการ

เงิน นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบ

ธุรกิจส่วนตัวทางด้านการบัญชี

สถาบันเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ชื่อปริญญา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต : ศ.บ. 

Bachelor of Economics : B.Econ.

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับภาพรวมของระบบเศรษฐกิจจึงสามารถ

วิเคราะห์ตลาดได้อย่างลึกซึ้งมีความสามารถ

ควบคุมและกำาหนดระบบเกี่ยวกับการเงินได้

อย่างรอบคอบด้วยความรู้วิชาการที่กว้างขวาง

ทำาให้สามารถเข้าทำางานได้ในทุกสาขาเกี่ยว

กับการเงิน และเศรษฐกิจ อาทิ นักธุรกิจ การ

ธนาคาร นักวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท Finance 

และ Broker ที่ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต

(การจัดการท่องเที่ยว) : ศศ.บ. (การจัดการ

การท่องเที่ยว) 

Bachelor of Arts (Tourism Management) : 

B.A. (Tourism Management)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต

(การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) : ศศ.บ. 

(การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) 

Bachelor of Arts (Hotel and Restaurant 

Management) : B.A. (Hotel and Restaurant 

Management)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การจัดการธุรกิจด้านการบิน) :

บธ.บ. (การจัดการธุรกิจด้านการบิน) 

Bachelor of Business Administration 

(Aviation Business Management) : 

B.B.A. (Aviation Business Management)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต
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สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ

ประกอบอาหาร

ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต 

(ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร) 

: ทล.บ. (ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบ

อาหาร) 

Bachelor of Technology (Culinary Arts and 

Technology) : B.Tech. (Culinary Arts and 

Technology)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

141 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สามารถ

ประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ

และเอกชน

โดยแยกตามกลุ่มวิชาที่ศึกษา ได้ดังนี้

• กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม 

(Hotel Management) สามารถประกอบอาชีพ

ได้ในธุรกิจโรงแรม คอนโดมิเนียม 

เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ เกสท์เฮ้าส์ หรือประกอบ

ธุรกิจส่วนตัวด้านที่พักอาศัย

• กลุ่มวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

(Food and Beverage Management)

สามารถประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงแรม ธุรกิจ 

อาหารไทยในต่างประเทศ ภัตตาคาร 

ร้านอาหาร ร้านอาหาร Fast Food ต่างๆ ธุรกิจ

อาหารสำาหรับสายการบิน หรือประกอบธุรกิจ

ส่วนตัวด้านอาหารและเครื่องดื่ม

• กลุ่มวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และ

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Convention 

Exhibition and Incentive Management)

สามารถประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับศูนย์การประชุม ศูนย์แสดงสินค้า และ

นิทรรศการ บริษัทที่รับจัดประชุมและแสดง

สินค้า บริษัทที่สนับสนุนการจัดประชุมการจัด

แสดงสินค้า การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและ

ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

• กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจนำาเที่ยว 

(Tour Business Management)

สามารถประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการท่องเที่ยว เช่น บริษัทนำาเที่ยว ธุรกิจ

ขนส่ง ศูนย์รับจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน ธุรกิจ

เรือท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และธุรกิจอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

• กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว 

(Tourism Resources Management)

สามารถประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการบำารุงรักษา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง

การท่องเที่ยวและการกีฬา องค์กรอิสระต่างๆ 

ผู้สื่อข่าวท่องเที่ยว วารสารการท่องเที่ยว 

วนอุทยาน 

• กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (Avia-

tion Business Management)

สามารถประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการขนส่งทางอากาศ เช่น บริษัทขนส่ง

สินค้าและพัสดุภัณฑ์ บริษัทการบินพาณิชย์ 

บริษัทจำาหน่ายตั๋วโดยสาร ท่าอากาศยาน งาน

บริการภาคพื้นดิน ธุรกิจสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังสามารถทำางานได้ในธุรกิจอื่นๆ 

ที่เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเอกชน สวนสนุก 

สวนพักผ่อนหย่อนใจ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ 

พร้อมทั้งสามารถสร้างธุรกิจของตนได้

ในโอกาสต่อไป
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INTERNATIONAL COLLEGE
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้ง

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับปริญญาตรี

ตามแบบมาตรฐานสากล

ปัจจุบันนี้ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ การศึกษาใน

ระดับมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นที่จะให้การเรียนรู้

ที่ทันสมัยและฝึกฝนความสามารถ เพื่อนำาไป

ประกอบอาชีพหรือเพื่อให้สามารถศึกษาต่อใน

ชั้นสูงได้ 

วิทยาลัยนานาชาติจึงได้จัดหลักสูตรเพื่อฝึกฝน

การเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อ

รองรับความจำาเป็นในอนาคต

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัย

นานาชาติ มีบทบาทในการจัดหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามมาตรฐานสากล และยังได้

ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยคำานึง

ถึงความต้องการของสังคมภารกิจที่สำาคัญของ

วิทยาลัยนานาชาติ คือ การจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ และมีความหลากหลายให้แก่นักศึกษา 

พัฒนากิจกรรมนักศึกษา และมุ่งให้นักศึกษา

ร่วมทำากิจกรรมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน 

ได้พัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

ได้อย่างดี มีความเป็นนานาชาติที่หลอมรวมอยู่

ในสิ่งแวดล้อมที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม

ภารกิจที่สำาคัญอันดับแรกของวิทยาลัย

นานาชาติ คือ การเรียนการสอนซึ่งจะจัดให้

มีทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรมที่จะจัด

ให้นักศึกษาก็มีทั้งด้านสังคม กิจกรรมเสริม

หลักสูตรและการกีฬา

สาขาที่เปิดสอน
วิทยาลัยนานาชาติเปิดสอนระดับปริญญาตรีใน

สาขาวิชา ดังนี้

- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์

- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจระหว่างประเทศ

- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ

- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

บริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ระบบการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ ใช้ระบบการศึกษาแบบ

ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 

ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมี

ภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

บริการสำาหรับนักศึกษาต่างชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มีนักศึกษาต่างชาติจำานวน

มาก ทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนและภาคปกติ 

บริการพิเศษที่จัดให้นักศึกษามีทั้งบริการรับ-ส่ง 

ที่สนามบิน จัดหาที่พัก จัดปฐมนิเทศ และดูแล

เรื่องการลงทะเบียน นอกจากนี้ ในแต่ละภาค

เรียนยังจัดให้มีกิจกรรมที่เปิดกว้างหลากหลาย

รูปแบบให้สำาหรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย
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การรับนักศึกษาใหม่
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2) .ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัยหรือมีผลทดสอบ TOEFL 500 

หรือ IELTS 5

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(ธุรกิจระหว่างประเทศ) : 
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration 
(International Business) : 
B.B.A. (International Business)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต

Career Opportunities
• Business Analyst
• Banking Representative
• Sales Manager 
• Marketing Manager
• Import and Export Director
• Entrepreneur
• Human Resources
• Operations Manager 
• Accounting Professional

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) : 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Bachelor of Science 
(Information and Communication 
Technology) :
B.Sc. (Information and Communication 
Technology)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
126 หน่วยกิต

Career Opportunities
• Application Manager
• Database Administrator (DBA)
• Information Analyst
• Information Management Consultant
• Information Manager
• Information Product Developer
• Information Systems Consultant
• Information Technology Consultant
• Information Technology Manager
• Information Technology Specialist
• Intranet Developer
• Multimedia Developer/Programmer
• Network Administrator
• Programmer
• Project Manager
• Software Engineer

• System Analyst
• System Designer
• System Engineer
• Webmaster
• Web Developer/Programmer

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมโยธา) : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
: B.Eng. (Civil Engineering)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต

Career Opportunities 
After completion of the program, graduates 
typically take the Professional Licensing 
Examination to become professional engi-
neers. Excellent career prospects include 
design, project management, and research 
and development engineers in both the 
private and public sectors. Civil engineers 
are the dominant drivers in the develop-
ment of infrastructure, and resource and 
environmental management of the country 
and its surrounding region.

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต
 : นศ.บ (นิเทศศาสตร์)
Bachelor of Communication Arts  
: B.Com.Arts
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต
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Career Opportunities
Graduates from this program can find 
challenging opportunities in both public and 
private sectors in the following fields:

• Copy Writer
• Account Executive in advertising
 and public relations firms.
• Public Relations Officer
• Public Relations Planner and Specialist
• News Anchor
• Commentator 
• Radio and Television Announcer
• Radio and Television Programmer
• Disc Jockey
• News Reporter for Thai and English 
newspapers and magazines
• Rewriter
• News Editor
• Columnist 
• Media Management

สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ
ชื่อปริญญา   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)
ศศ.บ. (ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ)
Bachelor of Arts (International Hospitality 
and Tourism)

B.A. (International Hospitality and Tourism)

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
136 หน่วยกิต

INTERNATIONAL CHINESE 
COLLEGE
ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต : บธ.บ.
Bachelor of Business Administration : 
B.B.A.
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
132 หน่วยกิต

แขนงวิชาที่เปิดสอน
-  แขนงวิชาการเงินและการลงทุน (Finance 
and Investment)
-  แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business Management)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต
 : นศ.บ (นิเทศศาสตร์)
Bachelor of Communication Arts  
: B.Com.Arts
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต
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แพทยศาสตร์ (พ.บ.) 6 ปี

ทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ.) 6 ปี

การบริบาลทางเภสัชกรรม (ภ.บ)           6 ปี

เภสัชอุตสาหการ (ภ.บ.) 6 ปี

ทัศนมาตรศาสตร์ (ทศ.บ.)  6 ปี

พยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)  4 ปี

พยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) (ทวิภาษา)         4 ปี

เทคนิคการแพทย์ (วท.บ)  4 ปี

กายภาพบำาบัด

และเวชศาสตร์การกีฬา (วท.บ)  4 ปี

รังสีเทคนิค (วท.บ)  4 ปี

เภสัขกรรมแผนตะวันออก (วท.บ)  4 ปี

การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 4 ปี

การแพทย์แผนจีน (พจ.บ.) 6 ปี

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (วท.บ) 4 ปี

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วศ.บ)  4 ปี

เคมีประยุกต์ (วท.บ)  4 ปี

การบัญชี (บช.บ.)  4 ปี

การตลาดดิจิทัล 4 ปี

และนวัตกรรมค้าปลีก (บธ.บ.)

การจัดการ (บธ.บ.)  4 ปี

ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)  4 ปี

การเงินและการลงทุน (บธ.บ) 4 ปี

การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี

และซัพพลายเชน์ (บธ.บ.)

การจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)  4 ปี

การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (ศศ.บ.)  4 ปี

การจัดการธุรกิจด้านการบิน (บธ.บ.)  4 ปี

ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 4 ปี

(ทล.บ.)

นักบินพาณิชย์ (วท.บ.)  4 ปี

ผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ศศ.บ.) 4 ปี

รัฐศาสตร์ (ร.บ.) 4 ปี

เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)  4 ปี

ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)  4 ปี

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)  4 ปี

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  4 ปี

ภาษาจีน (ศศ.บ.)  4 ปี

ภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ.)  4 ปี

วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม์ (นศ.บ.) 4 ปี

การประชาสัมพันธ์ 4 ปี

และสื่อสารองค์กร (นศ.บ.)

นวัตกรรมการโฆษณา 4 ปี

และสื่อสร้างสรรค์ (นศ.บ.)

การภาพยนตร์ดิจิทัล (นศ.บ.)  4 ปี

สื่อสารการแสดง (นศ.บ.) 4 ปี

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล (นศ.บ.)  4 ปี

มัลติมีเดีย (นศ.บ.)  4 ปี

นิเทศศาสตร์การกีฬา (นศ.บ.) 4 ปี

การเขียนบทและการกำากับภาพยนตร์ 4 ปี

และโทรทัศน์ (นศ.บ.)     

นิติศาสตร์ (น.บ.)  4 ปี

อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์(วทบ.)  4 ปี

ดุริยางคศาสตร์(ดศ.บ.) 4 ปี

วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 4 ปี

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 4 ปี

วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 4 ปี

วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)  4 ปี

วิศวกรรมเคมี (วศ.บ.)  4 ปี

วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)  4 ปี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)  4 ปี

วิศวกรรมยานยนต์ (วศ.บ.)  4 ปี 

วิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน (วศ.บ.)  4 ปี

การซ่อมบำารุงอากาศยาน (ทล.บ.)  4 ปี

วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง (ทล.บ)  4 ปี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)  4 ปี

เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)  4 ปี

คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย (ทล.บ.) 4 ปี

สารสนเทศการลงทุน (วท.บ.)  4 ปี

เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (ทล.บ.)  4 ปี

เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.) 4 ปี

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (ทล.บ.) 4 ปี

นวัตกรรมเกษตร (ทล.บ.)  4 ป ี

การออกแบบภายใน (ศล.บ.)  4 ปี

ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ (ศล.บ.)  4 ปี

การออกแบบนิเทศศิลป์ (ศล.บ.) 4 ปี

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.) 4 ปี

แฟชั่นดีไซน์ (ศล.บ.)  4 ปี

คอมพิวเตอร์อาร์ต (ศล.บ.) 4 ปี

วิชวลเอฟเฟค (ศล.บ.) 4 ปี

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.)  5 ปี

International  College 4 Years

-International Business (B.B.A.)

-Information and Communication

 Technology (B.Sc.)

-Communication Arts (B.Com.Arts.)

-International Hospitality

 and Tourism (B.A.)

Institute of Diplomacy and International Studies

-International Political Economy

 and Development (B.A.)

International Chinese College

Business Administration (B.B.A.) 4 Years

-Finance and Investment

-International Business Management

Communication Arts (B.Com.Arts.) 4 Years

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
และระยะเวลาในการศึกษา
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ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
Ph.D.(Information Technology) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : D.Eng.
(Civil Engineering) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ : 
Ph.D.(Communication Arts) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  : 
Ph.D.(Leadership  in Society, Business
and Politics)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : Ph.D.
(Public Administration) 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต : LL.D. 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : 
Ed.D.(Educational Studies) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : Ph.D.(Pharmacy)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต : D.B.A.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรม : 
Ph.D.(Criminology and Justice
Administration)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : D.Eng.
(Biomedical Engineering)

บัณฑิตวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Twilight 
M.B.A. 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Executive 
M.B.A.CEO (เรียนวันอาทิตย์)
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : 
M.B.A.Chinese (หลักสูตรนานาชาติจีน)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ : 
M.M.(Entrepreneurship) 
 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต : M.Acc. 
 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล : M.Econ.
(Digital Economy) 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : 
M.P.A. 
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต : M.P.S.

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต : LL.M.

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต : M.Com.Art

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำากับภาพยนตร์
และโทรทัศน์ : M.Com.Arts.(Film and 
Television Writing and Directing)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ : 
M.A.(English for Professions) 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ : 
M.A.(Diplomacy and International Studies) 
(International Program)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง : 
M.A.(Leadership in Society, Business and 
Politics) 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรม :
M.A. (Criminology and Justice
Administration)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ :
M.A.(Science Teaching)

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบ : M.F.A.(Design) 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต : 
M.F.A.(Computer Art) 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต : M.M. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
M.S.(Information Technology). 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
M.S.(Information Technology Management)

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม : M.I.S.
(Social Media Technology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ : 
M.Sc.(Management of Logistics)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : 
M.Sc.(Biotechnology) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ : 
M.Sc.(Biomedical Sciences)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการแพทย์แผนตะวันออก : 
M.Sc.(Oriental Medicine)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : M.Sc.(Pharmacy) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) : M.Sc.
(Dermatology and Dermatosurgery)
(International Program)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : 
M.N.S.(Adult and Gerontological Nursing)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา :
M.Eng.(Civil Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ : 
M.Eng.
(Electrical and Computer Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : M.Eng.
(Biomedical Engineering)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา : 
M.Ed.(Bilingual Education) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : M.Ed.
(Educational  Administration)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน :
M.Ed.(Curriculum and Instruction)

ระดับปริญญาโท ระบบ Online

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง : 
M.A.(Leadership in Society, Business
and Politics)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ : 
M.S.(Computer and Information
Management)
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ทุนการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาของรัฐบาล
เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยได้รับจากรัฐบาล 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่

จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

ของการผลิตกำาลังคนสามารถศึกษาต่อจนจบ

ปริญญาตรี

ทุนความสามารถพิเศษ
มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความ

สามารถทางด้านกีฬา เชียร์ลีดเดอร์ การแสดง 

สิ่งประดิษฐ์ ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ให้ได้

รับการศึกษา โดยการยกเว้น

ค่าบำารุงและค่าหน่วยกิต

ทุนบริการสังคม 
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำาคัญของการศึกษา

และให้โอกาสแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มี

โอกาสศึกษาต่อ จึงได้มอบทุน

ให้แก่ มูลนิธิ สถาบัน องค์กรต่างๆ คัดเลือกผู้ที่

เหมาะสมให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้
นักศึกษามีความพร้อมในการ
ศึกษาเล่าเรียน ช่วยลดปัญหา
และอุปสรรคทางการเรียน 
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมี
ความสุขและแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยรังสิต
จึงจัดให้มีทุนการศึกษา ดังนี้ 

ทุนพระราชทาน
มหาวิทยาลัยรังสิตได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการ

ศึกษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อที่จะโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

ปีละ 17 ทุน

ทุนเรียนดี
ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่

นักศึกษาเข้าใหม่ทุกปีการศึกษา แก่นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณสมบัติ

จำาแนกตามประเภททุนการศึกษาดังนี้

-ทุน “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” ได้รับการยกเว้น

ค่าบำารุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตเต็มจำานวน 

โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)

ต้องไม่ตำ่ากว่า 3.75

-ทุน “มหาวิทยาลัยพี่...โรงเรียนน้อง” (ทุน

ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์) ได้รับการ

ยกเว้นค่าบำารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตครึ่ง

หนึ่ง โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้องไม่ต่ำา

กว่า 3.00

-ทุน “ดร.อรรถวิทย์ อุไรรัตน์ ได้รับการยกเว้น

ค่าบำารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตครึ่งหนึ่ง โดย

มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้องไม่ต่ำากว่า 2.50 

และมีกิจกรรมเด่น จิตอาสาเป็นเลิศ หรือเป็น

นักเรียนประพฤติดี จิตอาสาเด่น...ในดวงใจครู



41

346

MAP

3

1

2

3

1

1

2

2

จากโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ให้ชิดซ้ายเตรียมตัวเข้าทางคู่ขนาน ชิดฟุตบาททางเบ่ียงเข้า 
อยู่หน้าตลาดส่ีมุมเมือง จะมีป้ายทางเข้ามหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ด้วย เม่ือเห็นธนาคารทหารไทย 
(พหลโยธิน ซอย 87) ให้เล้ียวซ้ายเข้าซอยแล้วให้ว่ิงตามทางข้ามสะพาน 2 สะพาน 
จากน้ันจะมีป้ายบอกทางไปมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นระยะ

จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต หรือเมเจอร์ รังสิต มามหาวิทยาลัยรังสิต ด้านฝ่ังถนนรังสิต - ปทุมธานี
จะต้องกลับรถท่ีถนนด้านข้างเมเจอร์รังสิต เพ่ือเข้า จังหวัดปทุมธานี (รังสิต - ปทุมธานี) และเม่ือ
ขับมาประมาณ 500 เมตร จะพบสะพานข้ามแยกแรกให้ข้ึนสะพานน้ันมา เม่ือลงสะพานให้รีบชิดซ้าย
(โดยไม่ต้องข้ึนสะพานข้ามแยกท่ี 2) ขับตรงมาประมาณ 300 เมตร เล้ียวซ้ายท่ีส่ีแยกใต้สะพานข้ามแยกท่ี 2 
และตรงมาประมาณ 500 เมตร จะพบป้ายบอกทาง มหาวิทยาลัยรังสิตและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ให้เล้ียวซ้ายเข้ามา ซ่ึงเม่ือเล้ียวเข้ามาแล้วข้ามสะพาน เม่ือถึงสามแยกให้เล้ียวขวา จากน้ันจะมีป้ายบอกทางตลอดระยะ

จากถนนนาวงประชาพัฒนา ขับตรงมาตลอดจนผ่านวัดนาวง จนสุดเส้นทาง ให้เล้ียวซ้ายเพ่ือกลับรถ 
หลังจากน้ันจะมีป้ายบอกทางตลอดระยะ

มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทร. 0-2997-2200-30

www.rsu.ac.th

www.facebook.com/rangsituniversity

e-mail : info@rsu.ac.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร. 0-2791-5555

โทรสาร. 0-2791-5577

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
โทร. 0-2791-5500-5510 (สายด่วนรับสมัคร)

โทรสาร. 0-2997-2394
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