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มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาหลากหลายมากที่สุด
โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี	86	สาขาวิชา	ระดับปริญญาโท	37	สาขาวิชา	ระดับปริญญาเอก	15	สาขาวิชา

ตั้งอยู่บนพื้นที่ 295 ไร่ ถนนพหลโยธิน ต�ำบลหลักหก อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี ตลอดพื้นที่กว้ำงขวำงของมหำวิทยำลัย มีบรรยำกำศร่มรื่น 

อำกำศบริสุทธิ์แจ่มใส และมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับนักศึกษำอย่ำงครบครัน ไม่ว่ำจะเป็นอำคำรเรียน อำคำรปฏิบัติกำร อำคำรหอพัก และ

สนำมกีฬำต่ำงๆ

มหำวิทยำลัยรังสิตเป็นสถำบันอุดมศึกษำเอกชนท่ีมีจุดมุ่งหมำยส�ำคัญ คือ กำรผลิตบัณฑิิตในสำขำวิชำท่ีตรงตำมควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ

ประเทศและกลุ่มสำขำท่ีขำดแคลน และเป็นท่ีต้องกำรของภำคธุรกิจเอกชน โดย มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรอย่ำงแท้จริง ได้แก่ 

กลุ่มแพทยศำสตร์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนวัตกรรมเกษตร อำหำร และเทคโนโลยีชีวภำพ 

กลุ่มศิลปะและกำรออกแบบ กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กลุ่มเศรษฐกิจและธุรกิจ และวิทยำลัยนำนำชำติ ท้ังน้้ อยู่บนพ้ืนฐำนควำมเช่ือท่ีว่ำ 

มหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบจะต้องรับผิดชอบและให้ควำมส�ำคัญต่อกำรส่งเสริม และพัฒนำศักยภำพทุกด้ำนของนักศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นวิชำกำร 

คุณธรรม บุคลิกภำพสุขอนำมัยและศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมพร้อมท่ีจะเผชิญกับชีวิตกำรท�ำงำน เป็นก�ำลังส�ำคัญ 

ในกำรพัฒนำสังคม และประเทศชำติให้เจริญก้ำวหน้ำ ได้อย่ำงแท้จริง ดังค�ำขวัญท่ีว่ำ มหำวิทยำลัยรังสิตสร้ำงสรรค์สิ�งท่ีดีให้แก่สังคม
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วิิทยาลััยแพทยศาสิตรั์
ชื่อปริญญำ : แพทยศำสตรบัณฑิิต : พ.บ.

Doctor of Medicine : M.D.

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 6 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

254 หน่วยกิต

วิิทยาลััยทันัตแพทยศาสิตรั์
ชื่อปริญญำ : ทันตแพทยศำสตรบัณฑิิต

: ท.บ. (หลักสูตรสองภำษำ)

Doctor of Dental Surgery : D.D.S

(Bilingual)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 6 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

222 หน่วยกิต

วิิทยาลััยเภสิัชศาสิตรั์
สิาขาวิิชาการับ่รัิบ่าลัทางเภสิัชกรัรัม

ช่ือปริญญำ : เภสัชศำสตรบัณฑิิต

(กำรบริบำลทำงเภสัชกรรม) : ภ.บ.

(กำรบริบำลทำงเภสัชกรรม) 

Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical 

Care) : Pharm.D. (Pharmaceutical Care)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 6 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

229 หน่วยกิต

สิาขาวิิชาเภสิัชกรัรัมอุตสิาหการั

ชื่อปริญญำ : เภสัชศำสตรบัณฑิิต 

(เภสัชอุตสำหกำร)

: ภ.บ.(เภสัชกรรมอุตสำหกำร)

:Doctor of Pharmacy (Industrial 

Pharmacy) : Pharm.D. (Industrial 

Pharmacy)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 6 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

228 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจะประกอบอำชีพ

เภสัชกร ผู้คุ้มครองควำมปลอดภัยของ

ประชำชน ด้ำนกำรใช้ยำส่งเสริมสุขภำพ

อนำมัย ประชำชน และคุ้มครองผู้บริโภค

ด้ำนยำ อำหำรและเครื่องส�ำอำง ทั้งยัง

สำมำรถท�ำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เภสัชกรรม

ในกำรผลิตยำ หรือค้นคว้ำวิจัยเพ่ือ 

กำรพัฒนำยำ

คณะพยาบ่าลัศาสิตรั์
ช่ือปริญญำ : พยำบำลศำสตรบัณฑิิต : พย.บ.

Bachelor of Nursing Science : B.N.S.

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

125 หน่วยกิต

ช่ือปริญญำ : พยำบำลศำสตรบัณฑิิต : พย.บ

(หลักสูตรสองภำษำ)

Bachelor of Nursing Science : B.N.S.

(Bilingual)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 2.5 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

125 หน่วยกิต
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แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พแลัะศึกษาต่อ

ผู้ท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำมีสิทธ์ิสอบข้ึนทะเบียน

และ รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ช้ันหนึ�ง และสำมำรถ

ประกอบ วิชำชีพในโรงพยำบำลหรือสถำบัน

บริกำรสุขภำพ ท้ังท่ีเป็นหน่วยงำนรัฐและ

เอกชน โรงงำนอุตสำหกรรม และในสถำบัน

กำรศึกษำพยำบำล นอกจำกน้้ ยังสำมำรถ

ศึกษำต่อในระดับบัณฑิิตศึกษำในสถำบัน

กำรศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศได้

คณะรัังสิ่เทคนัิค
สำขำวิชำรังสีเทคนิค

ชื่อปริญญำ : วิทยำศำสตบัณฑิิต

(รงัสีเทคนคิ)

: วท.บ.(รังสีเทคนิค)

Bachelor of Science

(Radiological Technology)

:B.Sc.( Radiological Technology)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

142 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

• นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีกำรแพทย์

ซึึ่�งเป็นวิชำชีพเฉพำะในทำงกำรแพทย์

• ผู้ประกอบกำรคลินิกรังสีเทคนิค

• นักวิชำกำรที่ท�ำงำนวิจัยในสถำบันกำรวิจัย

หรือสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ

• ผู้แทนฝ่่ำยขำย ผู้สนับสนุนกำรขำย

ตำมบริษัทจ�ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงรังสีวิทยำ 

เครื่องมือแพทย์ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ยำ 

เวชภัณฑิ์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศกำร

แพทย์

• สำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำโท 

และปริญญำเอกสำขำวิชำรังสีเทคนิค

สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

วิศวกรรมศำสตร์และสำขำอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ท้ังในและต่ำงประเทศ

คณะเทคนัิคการัแพทย์
ชื่อปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต 

(เทคนิคกำรแพทย์) : วท.บ. 

(เทคนิคกำรแพทย์)

Bachelor of Science (Medical Technology) 

: B.Sc. (Medical Technology)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

141 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พแลัะศึกษาต่อ

ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถศึกษำต่อในระดับ

ปริญญำโทและปริญญำเอกได้หลำยสำขำ 

เช่น เทคนิคกำรแพทย์ จุลชีววิทยำ

พยำธิวิทยำ คลินิก เทคโนโลยีชีวภำพ 

ชีวเคมี พิษวิทยำ เภสัชวิทยำ ไวรัสวิทยำ 

พยำธิวิทยำ นิติเวชศำสตร์ สรีรวิทยำ

กำยวิภำคศำสตร์ ปรสิตวิทยำ นอกจำกน้้

ยังอำจศึกษำต่อในคณะ แพทยศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยและ มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์
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คณะกายภาพบ่�าบ่ัด้
แลัะเวิชศาสิตรั์การัก่ฬา
สิาขาวิิชากายภาพบ่�าบั่ด้

ช่ือปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต 

(กำยภำพบ�ำบัด) : วท.บ. (กำยภำพบ�ำบัด)

Bachelor of Science (Physical Therapy)

: B.Sc. (Physical Therapy)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

139 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

สำมำรถเข้ำท�ำงำนในต�ำแหน่ง นักกำยภำพ 

บ�ำบัด ในกลุ่มงำนหรือแผนกกำยภำพบ�ำบัด 

ของโรงพยำบำลรัฐ ท้ังในระดับโรงพยำบำล 

ศูนย์โรงพยำบำลทั�วไป โรงพยำบำลชุมชน 

และ โรงพยำบำลเอกชน เปิดคลินิกเฉพำะ 

ทำงกำยภำพบ�ำบัด ปฏิบัติงำน

กำยภำพบ�ำบัด ในศูนย์หรือสถำนดูแล

สุขภำพเฉพำะ เช่น โรงงำนอุตสำหกรรม 

สถำนดูแลสุขภำพ ผู้สูงอำยุ เด็กพิกำร 

โรงเรียนเด็กพิเศษ รวมท้ังสำมำรถท�ำงำนใน

สถำนเสริมสร้ำงสุขภำพ (Health Club) หรือ 

(Fitness Center) หรือเป็นนักกำยภำพบ�ำบัด

ประจ�ำทีมกีฬำ นอกจำกน้้ ยังสำมำรถ

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับเคร่ืองมือ 

กำยภำพบ�ำบัด เคร่ืองมือแพทย์หรือศึกษำ

ต่อเพ่ือเป็นนักกำยภำพบ�ำบัดเฉพำะทำง

ด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนระบบประสำท

ด้ำนระบบ หำยใจและกำรไหลเวียนโลหิต 

ด้ำนระบบ กล้ำมเน้้อกระดูก และศึกษำต่อ

ระดับปริญญำโท และปริญญำเอกในสำขำ

ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ สุขภำพ ท้ังภำยใน

ประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นอำจำรย์

หรือนักวิจัยได้อีกด้วย

สิาขาวิิชาวิิทยาศาสิตร์ัการัออกก�าลัังกาย

แลัะสิมรัรัถึภาพทางการัก่ฬา

ช่ือปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต 

(วิทยำศำสตร์กำรออกก�ำลังกำยและ

สมรรถภำพทำงกำรกีฬำ)

: วท.บ.(วิทยำศำสตร์กำรออกก�ำลังกำยและ

สมรรถภำพทำงกำรกีฬำ)

: Bachelor of Science (Exercise Science 

and Sport Performance)

B.Se. (Exercise Science and Sport 

Performance)

ระยะเวลำกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

• นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำประจ�ำทีมกีฬำ

(ผู้ช่วยโค้ช)

• นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำส�ำหรับบุคคลทั�วไป

ประจ�ำสถำนออกก�ำลังกำย 

• ผู้ฝึ่กสอนกำรออกก�ำลังกำยส่วนบุคคล

• ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรออกก�ำลังกำย

• ศึกษำต่อระดับปริญญำโทสำขำวิชำด้ำน

วิทยำศำสตร์สุขภำพท่ีเก่ียวข้อง

วิิทยาลััยการัแพทย์แผนัตะวัินัออก
สิาขาวิิชาแพทย์แผนัตะวิันัออก

ชื่อปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต 

(แพทย์แผนตะวันออก)

: วท.บ. (กำรแพทย์แผนตะวันออก)

Bachelor of Science (Oriental Medicine)

: B.Sc. (Oriental Medicine)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต
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สิาขาวิิชาการัแพทย์แผนัไทย

ชื่อปริญญำ : กำรแพทย์แผนไทยบัณฑิิต

: พท.บ. Bachelor of Thai Traditional

Medicine : B.TM.

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

143 หน่วยกิต

สิาขาวิิชาการัแพทย์แผนัจ่นั

ชื่อปริญญำ : กำรแพทย์แผนจีนบัณฑิิต

: พจ.บ. Bachelor of Traditional Chinese 

Medicine : B.CM.

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 6 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

192 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

สำมำรถประกอบโรคศลิปะกำรแพทย์แผนไทย 

ประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย

ได้ท้ัง ในหน่วยงำนของรัฐและเอกชน 

สำมำรถ ประกอบธุรกิจส่วนตัวเก่ียวกับ

สถำบันเสริม สร้ำงสุขภำพ กำรใช้สมุนไพร

และอำหำรบ�ำรุง สุขภำพ ประกอบธุรกิจด้ำน

กำรผลิตยำสมุนไพรจีน และสำมำรถศึกษำ

ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน

คณะทัศนัมาตรัศาสิตร์ั
สิาขาวิิชาทัศนัมาตรัศาสิตร์ั

ช่ือปริญญำ : ทัศนมำตรศำสตรบัณฑิิต : 

ทศ.บ. : Doctor of Optometry : O.D.

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 6 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

212 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตท่ีศึกษำจนจบหลักสูตรสำมำรถขอรับ

ใบประกอบโรคศิลปะเพ่ือประกอบอำชีพ

วัดสำยตำ เปิดคลินิกสำยตำจำกกระทรวง

สำธำรณสุข สำมำรถท�ำงำนอิสระ หรือ 

ท�ำงำนเป็นกลุ่ม อำชีพเดียวกัน คือ เปิดโปลี

คลินิกทำงสำยตำ หรือท�ำงำนร่วมกับแพทย์ผู้

เช่ียวชำญทำงโรคตำหรือโรคอ่ืนๆ นอกจำกน้้ 

ยังมีผู้เช่ียวชำญทำง สำยตำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร

ในกำรวิจัย กำรสอน และกำรสำธำรณสุข 

รวมท้ังกำรทหำร

คณะวิิทยาศาสิตร์ั
สิาขาวิิชาวิิทยาศาสิตรั์ช่วิการัแพทย์

ชื่อปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต 

(วิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์) : 

วท.บ. (วิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์)

Bachelor of Science (Bฺiomedical Sciences) 

: B.Sc. (Biomedical Sciences)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

128 หน่วยกิต
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แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถเลือกประกอบ

อำชีพได้หลำกหลำยทั้งกับภำครัฐและเอกชน 

เช่น เจ้ำของกิจกำร เป็นอำจำรย์ในสถำบัน

กำรศึกษำต่ำงๆ ในหน่วยงำนทำงด้ำน

วิทยำศำสตร์ เป็นนักวิชำกำรสถำบันกำร

ศึกษำหรือในหน่วยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์

ต่ำงๆ เป็นนักวิจัย นักวิทยำศำสตร์

นักพิษวิทยำ ผู้เช่ียวชำญในโรงงำน

อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์และ

อุตสำหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสำหกรรมยำ

และเป็นผู้เช่ียวชำญในบริษัททำงกำรแพทย์

ต่ำงๆ และศึกษำต่อในระดับสูงข้ึนไป

วิิทยาลััยวิิศกรัรัมช่วิการัแพทย์
สิาขาวิิชาวิิศวิกรัรัมช่วิการัแพทย์

ชื่อปริญญำ : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิิต 

(วิศวกรรมชีวกำรแพทย์) : 

วศ.บ. (วิศวกรรมชีวกำรแพทย์)

Bachelor of Engineering 

(Biomedical Engineering) :

B.Eng. (Biomedical Engineering)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

137 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

นักศึกษำที่เรียนส�ำเร็จสำขำวิชำวิศวกรรม

ชีวกำรแพทย์ สำมำรถประกอบอำชีพหรือ

ศึกษำต่อได้ดังนี้

• ท�ำงำนในแผนกวิศวกรรมโรงพยำบำลของ

รัฐหรือเอกชน

• ท�ำงำนในศูนย์เครื่องมือตำมมหำวิทยำลัย

ต่ำงๆ

• ท�ำงำนในบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจกำรที่

เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ชีวกำรแพทย์

• ท�ำงำนในหน่วยวิเครำะห์และควบคุม

คุณภำพผลิตภัณฑิ์ อำหำร และอุตสำหกรรม

บำงชนิด

• ท�ำงำนในศูนย์วิจัยกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 

กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงสำธำรณสุข

• ประกอบอำชีพอิสระเป็นที่ปรึกษำทำงด้ำน

กำรประกันคุณภำพ และกำรรับรองคุณภำพ

โรงพยำบำล กำรจัดซึ่ื้อ กำรจัดหำ กำรจัด

โปรแกรมบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงำน

ของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

• ศึกษำต่อในสำขำวิชำอุปกรณ์ชีวกำรแพทย์ 

สำขำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์หรือสำขำใกล้

เคียงระดับสูงกว่ำปริญญำตรีในสถำบันกำร

ศึกษำทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ 

เพื่อเป็นอำจำรย์หรือนักวิชำกำรทำงด้ำนนี้

ในโอกำสต่อไป
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วิิทยาลััยวิิศวิกรัรัมศาสิตรั์
สิาขาวิิชาวิิศวิกรัรัมไฟฟ้า *

ชื่อปริญญำ : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้ำ) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

Bachelor of Engineering 

(ฺElectrical Engineering) : B.Eng. 

(Electrical Engineering)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

131 หน่วยกิต

1. แขนงวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำก�ำลัง

2. แขนงวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร

3. แขนงวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

สำมำรถออกแบบระบบไฟฟ้ำหรือเป็นผู้

ควบคุมระบบไฟฟ้ำในหน่วยงำน โรงงำน

อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ เป็นวิศวกรออกแบบ 

และควบคุมกำรท�ำงำนในบริษัทที่ให้บริกำร

ผลิตจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ ซึ่ึ่งมีควำมส�ำคัญในกำร

พัฒนำประเทศ

สิาขาวิิชาวิิศวิกรัรัมคอมพิวิเตอรั์ *

ชื่อปริญญำ : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิิต 

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) : 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Engineering 

(Computer Engineering) :

B.Eng. (Computer Engineering)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

สำมำรถประกอบวิชำชีพได้อย่ำงกว้ำงขวำง

ในองค์กรธุรกิจงำนวิศวกรรมและหน่วยงำน

รำชกำร ทั้งทำงด้ำนกำรออกแบบและพัฒนำ

ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮำร์ดแวร์และ

ซึ่อฟท์แวร์ ระบบเครือข่ำยด้ำนวิจัย และ

พัฒนำด้ำน

กำรขำยและบริกำรทำงเทคนิค ประกอบ

อำชีพส่วนตัว กำรสร้ำงระบบ อินเทอร์เน็ต 

อินทรำเน็ต ระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้

แก่หน่วยงำนต่ำงๆ รวมท้ังยังสำมำรถศึกษำ

ต่อในระดับปริญญำโทและปริญญำเอก

ซึึ่�งเป็นท่ียอมรับจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ 

ท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ
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สิาขาวิิชาวิิศวิกรัรัมโยธา *

ชื่อปริญญำ : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิิต 

(วิศวกรรมโยธำ) : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธำ)

Bachelor of Engineering (ฺCivil Engineer-

ing) : B.Eng. (Civil Engineering)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

136 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตที่ศึกษำจบหลักสูตรสำมำรถขอรับใบ

อนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับภำคีวิศวกร สำขำวิศวกรรมโยธำ

จำกสภำวิศวกรได้ซึึ่�งจะมีควำมรู้ควำมสำมำรถ

ในกำรประกอบอำชีพทำงวิศวกรรมโยธำ

ท�ำงำนต่ำงๆ เช่น งำนออกแบบและควบคุม

งำนอำคำร งำนฐำนรำกของอำคำร อุโมงค์ 

ทำงยกระดับ รถไฟฟ้ำใต้ติน กำรชลประทำน 

กำรทำงและขนส่ง งำนศึกษำวิจัย กำรศึกษำ

ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร หรือศึกษำต่อ

ในระดับปริญญำโทและปริญญำเอก

สิาขาวิิชาวิิศวิกรัรัมเคม่ *

ชื่อปริญญำ : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิิต

(วิศวกรรมเคมี) : วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

Bachelor of Engineering

(ฺChemical Engineering) : B.Eng. (Chemical 

Engineering)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

131 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

สำมำรถประกอบวิชำชีพได้อย่ำงกว้ำงขวำง

ในโรงงำนอุตสำหกรรม ทั้งด้ำนกำรออกแบบ

และพัฒนำกระบวนกำรผลิต ด้ำนวิจัยและ

พัฒนำ ด้ำนกำรวิเครำะห์ ด้ำนกำรขำยและ

บริกำรทำงเทคนิค เป็นต้น อุตสำหกรรมที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสำหกรรมปิโตรเลียมและ

ปิโตรเคมี อุตสำหกรรมพลำสติก 

อุตสำหกรรมผงซัึ่กฟอกและสบู่ สิ�งทอ 

ปูนซีึ่เมนต์ อุตสำหกรรมสี เคมีภัณฑ์ิ

น�้ำมันพืช น�้ำตำล อุตสำหกรรมอำหำร

และยำ อุตสำหกรรมกระดำษ เป็นต้น

สิาขาวิิชาวิิศวิกรัรัมเครั้�องกลั *

ชื่อปริญญำ : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิิต 

(วิศวกรรมเครื่องกล) : วศ.บ. (วิศวกรรม

เครื่องกล)

Bachelor of Engineering 

(ฺMechanical Engineering)

: B.Eng. (Mechanical Engineering)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

129 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

สำมำรถประกอบวิชำชีพเป็นวิศวกรเครื่องกล 

ท�ำงำนด้ำนกำรออกแบบ ควบคุม และ

พัฒนำกระบวนกำรผลิต อนุรักษ์พลังงำน 

วิจัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ใน

อำคำร โรงงำน และอุตสำหกรรมแทบทุก

สำขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุตสำหกรรมกำร

ผลิต อุตสำหกรรมพลังงำน และ

อุตสำหกรรมยำนยนต์
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สิาขาวิิชาวิิศวิกรัรัมยานัยนัต์

แลัะมอเตอรั์สิป็อรั์ต *

ชื่อปริญญำ : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิิต 

(วิศวกรรมยำนยนต์และมอเตอร์สปอร์ต)

: วศ.บ. (วิศวกรรมยำนยนต์

และมอเตอร์สปอร์ต)

Bachelor of Engineering (Automotive and 

Motorsport Engineering)

: B.Eng. (Automotive and Motorsport 

Engineering)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

142 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ 
บัณฑิิตวิศวกรรมยำนยนต์ต้องมีควำมรู้ควำม

สำมำรถอย่ำงดี ตรงและทันสมัยต่อควำม

ต้องกำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์

สิาขาวิชิาวิิศวิกรัรัมพลัังงานัแลัะสิิ�งแวิด้ล้ัอม

ชื่อปริญญำ : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิิต 

(วิศวกรรมพลังงำนและสิ่งแวดล้อม)

: วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงำนและสิ�งแวดล้อม)

Bachelor of Engineering (Energy and 

Environmental Engineering)

: B.Eng. (Energy and Environmental 

Engineering)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

142 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ 
บัณฑิิตที่จบหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

จะสำมำรถประกอบวิชำชีพด้ำนกำรออกแบบ

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย กำรวำงแผนและ

กำรจัดกำรสภำพแวดล้อม กำรวำงแผนและ

กำรออกแบบระบบประปำ กำรจัดกำรขยะ

มูลฝ่อยและสำรพิษอันตรำย กำรควบคุม

มลภำวะอำกำศและเสียง บัณฑิิตที่จบ

หลักสูตรนี้เป็นบัณฑิิตที่มีคุณภำพ

ได้รับกำรยอมรับและสำมำรถศึกษำต่อ

ได้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

สิาขาวิิชาวิิศวิกรัรัมอุตสิาหการั *

ช่ือปริญญำ : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิิต 

(วิศวกรรมอุตสำหกำร) 

: วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสำหกำร)

Bachelor of Engineering 

(Industrial Engineering) : B.Eng. (Industrial 

Engineering)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

130 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตที่ส�ำเร็จกำรศึกษำจะมีควำมสำมำรถ

ในกำรออกแบบสร้ำง และควบคุมกำรด�ำเนิน

งำนอุตสำหกรรมกำรผลิต กำรวำงแผนและ

ควบคมุกำรผลติ กำรวิเครำะห์กระบวนกำรผลติ 

กำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำกำรออกแบบ 

และเลือกเครื่องจักรที่เหมำะสมในกำรผลิต 

นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศ

สิาขาวิิชาวิิศวิกรัรัมการัซึ่่อมบ่�ารัุง

อากาศยานั

ช่ือปริญญำ : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิิต 

(วิศวกรรมกำรซ่ึ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน) 

: วศ.บ. (วิศวกรรมกำรซ่ึ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน)

Bachelor of Engineering (Aviation 

Maintenance Engineering) : B.Eng. 

(Aviation Maintenance Engineering)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

129 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

ผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรสำมำรถ

ประกอบอำชีพวิศวกรรมกำรซึ่่อมบ�ำรุง

อำกำศยำนทุกประเภทในทุกสำยกำรบินทั้ง

ในประเทศและต่ำงประเทศ อีกทั้ง

ยังสำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะด้ำนวิศวกรรม

ไปประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย
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สิาขาวิิชาวิิศวิกรัรัมเทคโนัโลัย่รัะบ่บ่รัาง* 
ชื่อปริญญำ : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิิต

: วศ.บ. (วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบรำง)

Bachelor of Engineering

(Railway System Engineering)

: B.Eng. (Railway System Engineering)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

125 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

ออกแบบและควบคุมระบบขับเคลื่อน

ยำนพำหนะระบบรำงโรงซึ่่อมบ�ำรุงรถไฟ

รถไฟฟ้ำและรถไฟควำมเร็วสูง ควบคุม

อำณัติสัญญำณรถไฟรถไฟฟ้ำและรถไฟ

ควำมเร็วสูงเป็นผู้ดูแลและควบคุมกำรท�ำงำน

หรือเป็นผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยควบคุมและ

บริหำรจัดกำรระบบกำรเดินรถไฟ รถไฟฟ้ำ 

รถไฟควำมเร็วสูง และกำรบริหำรควำม

ปลอดภัยในกำรเดินรถ อำชีพที่ใช้ควำมรู้ทำง

ด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบรำงและ

ยำนพำหนะระบบรำง สถำนที่ท�ำงำน

เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่กำรรถไฟแห่งประเทศ

ไทยรฟม.บีเอ็มซึ่ีแอล

(รถไฟใต้ดิน)บีทีเอสแอร์พอร์ตลิ้งค์

*รับเทียบโอนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิิทยาลััยนัวิัตกรัรัมด้ิจิทัลั
เทคโนัโลัย่
สิาขาวิิชาวิิทยาการัคอมพิวิเตอรั์

ชื่อปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต

(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)

: วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Science (ฺComputer Science) 

: B.Sc. (Computer Science)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตท่ีจบกำรศึกษำสำมำรถประกอบอำชีพ

เป็นนักวิเครำะห์ระบบ นักพัฒนำระบบเครือข่ำย 

นักสำรสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ต่ำงๆ ท้ังภำคพำณิชย์ ธุรกิจ และภำค

อุตสำหกรรม นอกจำกน้้ ยังสำมำรถศึกษำ

ต่อในระดับปริญญำโทและปริญญำเอก

ท้ังสถำบันในประเทศและต่ำงประเทศ

สิาขาวิิชานัวิัตกรัรัมด้ิจิทัลั

ชื่อปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต

(นวัตกรรมดิจิทัล)

: วท.บ. (นวัตกรรมดิจิทัล)

Bachelor of Science (Digital Innovation)

: B.Sc. (Digital Innovation)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกติ

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำนี้สำมำรถจัด

วำงต�ำแหน่งท่ีใช้เก็บสำรสนเทศ จัดองค์กำร

สำรสนเทศ ด�ำเนินกำรกับสำรสนเทศ

กรองข้อมูลเฉพำะกลุ่มท่ีต้องกำรและน�ำเสนอ

สำรสนเทศ  
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สิาขาวิิชาคอมพิวิเตอรั์เกมแลัะอ่สิป็อรั์ต

ชื่อปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต 

(คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต)

: วท.บ. (คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต)

Bachelor of Science (Computer Game 

and Esport)

: B.Sc. (Computer Game and Esport)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

1.เป็นนักวิเครำะห์ระบบ นักออกแบบและ

เป็นนักพัฒนำคอมพิวเตอร์เกม

2.เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑิ์คอมพิวเตอร์

เกมและมัลติมีเดีย สำมำรถออกแบบ

คอมพิวเตอร์กรำฟิกแอนิเมชั�นและเป็น

ผูป้ระกอบกำรด้ำนคอมพิวเตอร์เกมมลัตมิเีดีย

สิาขาวิิชาสิารัสินัเทศการัลังทุนั

ชื่อปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต 

(สำรสนเทศกำรลงทุน)

: วท.บ. (สำรสนเทศกำรลงทุน)

Bachelor of Science 

(Investment Informatics)

: B.Sc. (Investment Informatics)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

• นักวิเครำะห์หลักทรัพย์

• นักคณิตศำสตร์ประกันภัย

• นักคณิตศำสตร์ประกันชีวิต

• นักวิจัยคณิตศำสตร์กำรเงินของธนำคำร 

และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

• นักวิเครำะห์กำรเงินและกำรลงทุนของ

ธนำคำร และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

• อำจำรย์วิชำคณิตศำสตร์และสถิติ/กำรเงิน

และกำรลงทุน

สิาขาวิิชาเทคโนัโลัย่สิ้�อสิังคม

ชื่อปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต 

(เทคโนโลยีสื่อสังคม)

: วท.บ. (เทคโนโลยีสื่อสังคม)

Bachelor of Science (Social Media 

Technology)

: B.Sc. (Social Media Technology) 

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

1. นักพัฒนำสื่ออินเทอร์เน็ต

2. นักพัฒนำสื่ออินเตอร์แอคทีฟ

3. อินเตอร์แอคทีฟโปรแกรมเมอร์

4. โปรดิวเซึ่อร์ด้ำนสื่อออนไลน์

5. ผู้ดูแลระบบออนไลน์ และโซึ่เชี่ยลมีเดีย

6. ครีเอทีฟด้ำนนิวมีเดีย

7. ผู้ประกอบกำรด้ำนสื่อออนไลน์

และสื่อโต้ตอบ

สิถึาบ่ันัการับ่ินั 
สิาขาวิิชานัักบ่ินัพาณิชย์

ชื่อปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต 

(นักบินพำณิชย์) : วท.บ. (นักบินพำณิชย์) 

Bachelor of Science (Commercial Pilot)

: B.Sc. (Commercial Pilot)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ ในสำขำวิชำนักบิน

พำณิชย์ประกอบด้วยปริญญำบัตรและ

ประกำศนียบัตรพำณิชย์ตรี สำมำรถประกอบ

อำชีพนักบินในสำยกำรบินต่ำงๆ ท้ังในและ

ต่ำงประเทศได้รวมท้ังอำชีพเก่ียวกับ

ท่ำอำกำศยำนหน่วยควบคุมอำกำศยำน

และธุรกิจกำรบินอ่ืนๆ



AGRICULTURAL 
INNOVATION
AND FOOD
TECHNOLOGY

นวัตกรรมเกษตร
และเทคโนโลยีอาหาร

AGRICULTURAL 
INNOVATION 
AND FOOD
TECHNOLOGY

FACULTY OF 
AGRICULTURAL
INNOVATION

FACULTY OF 
FOOD
TECHNOLOGY



17

คณะนัวิัตกรัรัมเกษตรั
สิาขาวิิชานัวิัตกรัรัมเกษตรั

ชื่อปริญญำ : เทคโนโลยีบัณฑิิต 

(นวัตกรรมเกษตร)

: ทล.บ. (นวัตกรรมเกษตร)

Bachelor of Technology (Agricultural

Innovation)

: B.Tech. ( Agricultural Innovation)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

123 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

• เกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer) ในธุรกิจ

ฟำร์มเกษตร ท�ำหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรปลูก

พืชโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ

เทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ

• ผู้จัดกำรฟำร์มอัจฉริยะ (smart farm 

manager) ในธุรกิจฟำร์มเกษตร ท�ำหน้ำที่

วำงแผนและควบคุมดูแลกำรปลูกพืชและกำร

ใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ในฟำร์มเกษตรอัจฉริยะ 

หรือฟำร์มเกษตรที่ทันสมัยในแบบต่ำงๆ

• นักวิชำกำรหรือที่ปรึกษำฟำร์มเกษตร

อัจฉริยะ (smart farm advision) ในบริษัท

ธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจฟำร์มเกษตร ท�ำหน้ำที่

ออกแบบ เลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่

เหมำะสม และด�ำเนินกำรสร้ำงฟำร์มเกษตร

อัจฉริยะและฟำร์มเกษตรที่ทันสมัยแบบต่ำงๆ

• นักวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรผลิตผลเกษตรใน

บริษัทธุรกิจกำรเกษตร ท�ำหน้ำที่วำงแผน

และควบคุมดูแล กำรบรรจุหีบห่อ เก็บรักษำ 

ขนส่ง ซ้ืึ่อขำย หรือน�ำเข้ำส่งออก

ผลิตผลเกษตร

• ผู้พัฒนำซึ่อฟท์แวร์ในบริษัทธุรกิจกำร

บริกำรทำงกำรเกษตร

• เจ้ำของธุรกิจฟำร์มเกษตรหรือบริษัทธุรกิจ

เกษตรทุกประเภท

• นักวิชำกำรในหน่วยงำนรำชกำร เช่น กรม

วิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร ฯลฯ

• นกัวจิยัในหน่วยวิจัย เช่น วว. NECTEC ฯลฯ

คณะเทคโนัโลัย่อาหารั
สิาขาวิิชาเทคโนัโลัย่อาหารั

ชื่อปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต 

(เทคโนโลยีอำหำร) : วท.บ. (เทคโนโลยอีำหำร)

Bachelor of Science (Food Technology)

: B.Sc. (Food Technology)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

130 หน่วยกิต

สิาขาวิิชาธุรักิจอุตสิาหกรัรัมอาหารั 

ชื่อปริญญำ : เทคโนโลยีบัณฑิิต

(ธุรกิจอุตสำหกรรมอำหำร) : ทล.บ.

(ธุรกิจอุตสำหกรรมอำหำร) 

Bachelor of Technology (Food Industry)

: B.Tech. (Food Industry Business)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

123 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรที่เกี่ยวข้องกับ

อำหำรในส่วนต่ำงๆ ได้แก่ กำรควบคมุกำรผลติ

กำรควบคุมคุณภำพ กำรวิจัยและพัฒนำฯลฯ 
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คณะสิถึาป็ัตยกรัรัมศาสิตรั์
สิาขาวิิชาสิถึาป็ัตยกรัรัมศาสิตรั์

หลัักสิ้ตรั 5 ป็ี

ชื่อปริญญำ : สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิิต 

: สถ.บ. 

Bachelor of Architecture : B.Arch.

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 5 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

154 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

เป็นสถำปนิกออกแบบวำงผังสถำปัตยกรรม

ประเภทต่ำงๆ ออกแบบปรับปรุงแก้ไข

เปลี่ยนแปลงกำรใช้สอยในงำนสถำปัตยกรรม

ประเภทต่ำงๆ เป็นสถำปนิกนักบริหำรและ

ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรทุกขนำดและทุก

ประเภท เป็นสถำปนิกท�ำงำนด้ำนอนุรักษ์

สถำปัตยกรรม ด้ำนกำรออกแบบปรับปรุง

และรักษำสภำพแวดล้อม และเป็นอำจำรย์

สอนวิชำสถำปัตยกรรมในสถำบันกำรศึกษำ

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

วิิทยาลััยการัออกแบ่บ่
สิาขาวิิชาการัออกแบ่บ่ภายในั

ชื่อปริญญำ : ศิลปบัณฑิิต 

(กำรออกแบบภำยใน)

: ศล.บ. (กำรออกแบบภำยใน)

Bachelor of Fine Arts (Interior Design)

: B.F.A. (Interior Design)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

130 หน่วยกิต

แนัวิทางป็รัะกอบ่วิิชาช่พ 

นักออกแบบภำยในอำคำร ผู้ควบคุมงำน

ผู้บริหำร ทั้งในหน่วยงำนของรัฐและเอกชน 

ประกอบกิจกำรส่วนตัว และรับงำนอิสระ  

ตลอดจนเป็นครูอำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำ

ต่ำงๆ

สิาขาวิิชาศิลัป็ะภาพถึ่ายแลัะสิ้�อทัศนัภาพ

ชื่อปริญญำ : ศิลปบัณฑิิต 

(ศิลปะภำพถ่ำยและส่ือทัศนภำพ) 

: ศล.บ. (ศิลปะภำพถ่ำยและส่ือทัศนภำพ)

Bachelor of Fine Arts

(Photography and visual Media) 

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

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิต

แนัวิทางป็รัะกอบ่วิิชาช่พ 

ช่ำงภำพ นิตยสำร และวำรสำรต่ำงๆ สตูดิโอ

ถ่ำยภำพโฆษณำ สตูดิโอภำพแต่งงำน แลบสี

และขำวด�ำ หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 

และประกอบกิจกำรส่วนตัว
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สิาขาวิิชาการัออกแบ่บ่

ชื่อปริญญำ : ศิลปบัณฑิิต 

(กำรออกแบบ) : ศล.บ. (กำรออกแบบ)

Bachelor of Fine Arts (Design)

: B.F.A. (Design)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิต

แนัวิทางป็รัะกอบ่วิิชาช่พ 
นักออกแบบผลิตภัณฑิ์อิสระ ประกอบกิจกำร

ส่วนตัว นักวิชำกำร ครู อำจำรย ์ในสถำบัน

ต่ำงๆ และนักวิจัยในหน่วยงำนของภำครัฐ

และเอกชน นอกจำกนี้ยังสำมำรถเป็นนัก

ออกแบบเฉพำะด้ำน เช่น นักออกแบบบรรจุ

ภัณฑิ์ นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบ

เครื่องเคลือบดินเผำ หรือนักออกแบบเครื่อง

ประดับได้อีกด้วย

สิาขาวิิชาการัออกแบ่บ่นัิเทศศิลัป็์

ชื่อปริญญำ : ศิลปบัณฑิิต 

(กำรออกแบบนิเทศศิลป์) 

: ศล.บ. (กำรออกแบบนิเทศศิลป์)

Bachelor of Fine Arts 

(Visual Communication Design) 

: B.F.A. (Visual Communication Design)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิต

แนัวิทางป็รัะกอบ่วิิชาช่พ 
นักออกแบบโฆษณำ ออกแบบสัญลักษณ์ 

ออกแบบหนังสือ นิตยสำร ออกแบบกรำฟิก

บนบรรจุภัณฑิ์ ออกแบบตัวอักษร ออกแบบ

ภำพประกอบ โดยสำมำรถเป็นนักออกแบบ

นิเทศศิลป์ในหน่วยงำน
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สิาขาวิิชาแฟชั�นัด้่ไซึ่นั์

ช่ือปริญญำ : ศิลปบัณฑิิต (แฟชั�นดีไซึ่น์)

: ศล.บ. (แฟชั�นดีไซึ่น์)

Bachelor of Fine Arts (Fashion Design)

: B.F.A. (Fashion Design)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิต

แนัวิทางป็รัะกอบ่อาช่พ

นักออกแบบประจ�ำห้องเสื้อโรงงำนหรือ

ห้องเสื้อส่วนตัว นักออกแบบอิสระ หรือเป็น

นักออกแบบท่ีเน้นในด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์

ท้ังทำงด้ำนออกแบบแฟชั�นและเคร่ืองแต่งกำย 

สำมำรถประกอบอำชีพท้ังในและต่ำงประเทศ 

เช่น นักออกแบบลำยผ้ำ

นักออกแบบสิ�งทอ เป็นต้น

คณะด้ิจิทัลัอารั์ต
สิาขาวิิชาคอมพิวิเตอรั์อารั์ต

ชื่อปริญญำ : ศิลปบณัฑิติ (คอมพิวเตอร์อำร์ต) 

: ศล.บ. (คอมพิวเตอร์อำร์ต)

Bachelor of Fine Arts (Computer Art)

: B.F.A. (Computer Art)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

134 หน่วยกิต

แขนังวิิชาแอนัิเมชันั 3 มิติแลัะวิิชวิลัเอฟเฟค

แขนังวิชิาแอนัเิมชนัั 2 มติิแลัะโมชนัักรัาฟฟิก

แขนังวิชิาด้จิทิลััอิลัลัสัิเตรัชนััแอนัด์้คอมกิ

แนัวิทางป็รัะกอบ่วิิชาช่พ 
ผู้ก�ำกับศิลป์แอนิเมเตอร์เพื่องำนเคลื่อนไหว 

3 มิติ นักออกแบบตัวละคร 3 มิติ นักจัดแสง

และพื้นผิวคอมโพสิทเตอร์ แอนิเมเตอร์เพื่อ

งำนเคลือ่นไหว 2 มติ ิผู้ก�ำกบัศลิป์ นักออกแบบ

เพื่องำนแอนิเมชัน นักเขียนสตอรี่บอร์ด

คอนเซึ่ปต์อำร์ตติส นักออกแบบโมชัน

กรำฟิก แอนิเมเตอร์เพื่องำนโมชันกรำฟิก  

นักตัดต่อภำพยนตร์และวิดีโอศิลปินวิดีโออำร์ต 

นกัวำดภำพประกอบคอนเซึ่ปต์อำร์ตติส

นกัออกแบบตัวละคร นกัออกแบบอำร์ตทอยส์ 

นักเขียนกำร์ตูน นักเขียนนิยำยภำพศิลปิน

อิสระ นักออกแบบหนังสือ นักออกแบบ

หนังสือส�ำหรับเด็ก นักออกแบบฉำก

นักออกแบบบอร์ดเกม นักออกแบบชุดคอส

เพลย์ ศิลปินสีน�้ำสตรีทอำร์ตติส นักออกแบบ

นิทรรศกำรภัณฑิำรักษ์

วิิทยาลััยด้นัตรั่
สิาขาวิิชาดุ้รัิยางคศาสิตรั์

ชื่อปริญญำ : ดุริยำงคศำสตรบัณฑิิต : ดศ.บ.

Bachelor of Music : B.M.

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

1.วิชำเอกกำรประพันธ์เพลง

2.วิชำเอกกำรแสดงดนตรีคลำสสิก

3.วิชำเอกกำรแสดงเปียโน

4.วิชำเอกกำรแสดงกีต้ำร์คลำสสิก

5.วิชำเอกกำรแสดงขับร้อง

6.วิชำเอกดนตรีแจ๊สและกำรแสดงเชงิปฏภิำณ

7.วิชำเอกกำรผลิตดนตรี

8.วิชำเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี

9.วิชำเอกกำรออกแบบเสียงและกำรประพันธ์

เพลงประกอบสื่อ

10.วิชำเอกกำรประพันธ์เพลงสมัยนิยม

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

ด้วยควำมรู้ทำงวิชำกำร และวิทยำกำรต่ำงๆ

เกี่ยวกับด้ำนดนตรีท�ำให้ผู้ศึกษำมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจทำงด้ำนดนตรีอย่ำงลึกซึ่ึ้ง

สำมำรถผลิตงำนดนตรีได้อย่ำงมีคุณภำพ 

อำทิ นักดนตรีนักแต่งเพลง อำจำรย์สอนดนตรี 

ว่ำท่ีศิลปิน วิศวกรเสียง นักธุรกิจดนตรี

และผู้อ�ำนวยกำรดนตรี เป็นต้น
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วิิทยาลััยนัิเทศศาสิตรั์
สิาขาวิิทยุแลัะโทรัทัศนั์มัลัติแพลัตฟอรั์ม

ชื่อปริญญำ : นิเทศศำสตรบัณฑิิต 

(วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

: นศ.บ. (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)

Bachelor of Communication Arts

(Multi-Platform Radio and Television )

: B.Com.Arts (Multi-Platform Radio

and Television)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

แนัวิทางป็รัะกอบ่วิิชาช่พ 
สร้ำงบัณฑิิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรส่ือสำร มีทักษะกำรปฏิบัติงำนในเชิง

วิชำชีพ มีควำมเข้ำใจในกำรผลิตรำยกำรวิทยุ

และโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ทั้งสำระและ

ควำมบันเทิงด้วยระเบียบวิธีกำรที่สร้ำงสรรค์

และทันสมัย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวง

วิชำกำรและวงวิชำชีพ รวมทั้งตอบสนอง

ควำมต้องกำรของมวลชนและองค์กรต่ำงๆ 

ในสังคม

สิาขาวิิชาสิ้�อสิารัการัแสิด้ง

ชื่อปริญญำ : นิเทศศำสตรบัณฑิิต 

(สื่อสำรกำรแสดง)

: นศ.บ. (สื่อสำรกำรแสดง)

Bachelor of Communication Arts 

(Performing Arts Communication) 

: B.Com.Arts (Performing Arts 

Communication)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

แนัวิทางป็รัะกอบ่วิิชาช่พ 
สำมำรถท�ำงำนด้ำนกำรแสดงและกำรบริหำร

จัดกำรงำนแสดงได้ในทุกๆสื่อ อำทิ สื่อกำร

แสดงสด ภำพยนตร์ วิทยุกระจำยเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ สำมำรถประกอบอำชีพด้ำนกำรแสดง 

กำรฝึ่กสอนนักแสดง กำรก�ำกับกำรแสดง 

กำรเขียนบท และเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนกำร

ส่ือสำรกำรแสดง เป็นต้น

สิาขาวิิชาการัป็รัะชาสิัมพันัธ์

แลัะสิ้�อสิารัองค์กรั

ชื่อปริญญำ : นิเทศศำสตรบัณฑิิต 

(กำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร)

: นศ.บ. (กำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำร

องค์กร) 

Bachelor of Communication Arts (Public 

Relations and Corporate Communication)

: B.Com.Arts (Public Relations and

Corporate Communication)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต
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แนัวิทางป็รัะกอบ่วิิชาช่พ 
สำมำรถท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร

ประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กรทั้งในองค์กร

ของรัฐและเอกชน เช่น กำรเป็นนัก

ประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กรขององค์กร

รัฐ รัฐวิสำหกิจ เอกชน องค์กรสำธำรณกุศล

และบริษัทที่ปรึกษำด้ำนกำรประชำสัมพันธ์

และสื่อสำรองค์กร นักวิชำกำรด้ำนกำร

ประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร ผู้ประกอบ

กำรบริษัทที่ปรึกษำด้ำนกำรประชำสัมพันธ์

และสื่อสำรองค์กร

สิาขาวิิชาการัโฆษณาแลัะสิ้�อสิรั้างสิรัรัค์

ช่ือปริญญำ : นิเทศศำสตรบัณฑิิต

(กำรโฆษณำและส่ือสร้ำงสรรค์)

: นศ.บ. (กำรโฆษณำและสื่อสร้ำงสรรค์)

Bachelor of Communication Arts 

(Advertising and Creative Media)

: B.Com.Arts

(Advertising and Creative Media) 

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

แนัวิทางป็รัะกอบ่วิิชาช่พ 
บริษัทตัวแทนโฆษณำ บริษัทวำงแผนส่ือ 

บริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษทำงกำรตลำด

ผู้ผลิตส่ือโฆษณำต่ำง ๆ ท้ังส่ือด้ังเดิม

และส่ือดิจิทัล ฝ่่ำยกำรตลำด ส่ือสำรองค์กร 

ฝ่่ำยออกแบบและผลิตส่ือโฆษณำในภำครัฐ

และเอกชน หน่วยงำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ัง

ภำครัฐและเอกชน รวมถึงประกอบอำชีพ

อิสระโดยน�ำทักษะไปปรับใช้หรือเป็น

เจ้ำของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรโฆษณำ

สิาขาวิิชาการัภาพยนัตรั์ด้ิจิทัลั

ชื่อปริญญำ : นิเทศศำสตรบัณฑิิต

(กำรภำพยนตร์ดิจิทัล)

: นศ.บ. (กำรภำพยนตร์ดิจิทัล)

Bachelor of Communication Arts

(Digital Film)

: B.Com.Arts (Digital Film)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

แนัวิทางป็รัะกอบ่วิิชาช่พ 
บัณฑิิตสำขำวิชำกำรภำพยนตร์ดิจิทัล 

สำมำรถเข้ำท�ำงำนเป็นผู้ผลิตภำพยนตร์

ดิจิทัลได้หลำกหลำยต�ำแหน่ง อำทิเช่น

ผู้เขียนบทภำพยนตร์

ผู้ก�ำกับภำพและช่ำงถ่ำยภำพ ผู้ล�ำดับภำพ 

และผู้ก�ำกับภำพยนตร์ดิจิทัล ที่สำมำรถสร้ำง

ผลงำนกับ มวลชนในวงกว้ำง และกำรเป็นผู้

ประกอบกำรด้ำนภำพยนตร์ดิจิทัล ที่ขับ

เคลื่อนบริษัทผลิตภำพยนตร์ให้เติบโตได้

อย่ำงยั่งยืน

สิาขาวิิชาการัสิ้�อสิารัการัตลัาด้ด้ิจิทัลั

แลัะแบ่รันัด้์ด้ิ�ง

ช่ือปริญญำ : นิเทศศำสตรบัณฑิิต

(กำรส่ือสำรกำรตลำดดิจิทัลและแบรนด์ด้ิง)

: นศ.บ. (กำรส่ือสำรกำรตลำดดิจิทัล

และแบรนด์ด้ิง)

Bachelor of Communication Arts (Digital 

Marketing Communication and Branding)

: B.Com.Arts (Digital Marketing 

Communication and Branding) 

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต
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แนัวิทางป็รัะกอบ่วิิชาช่พ 

สำมำรถเป็นเจ้ำของกิจกำรที่เชี่ยวชำญด้ำน

กำรส่ือสำรกำรตลำดดิจิทัล เป็นบุคลำกรด้ำน

กำรส่ือสำรกำรตลำดในองค์กรต่ำงๆ

เป็นนักสร้ำงสรรค์แบรนด์ให้ธุรกิจต่ำงๆ

เป็นบุคลำกรด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรตลำด

เพ่ือวำงแผนและประเมินผลกำรส่ือสำร

กำรตลำดดิจิทัล 

สิาขาวิิชามัลัติม่เด้่ย

ชื่อปริญญำ : นิเทศศำสตรบัณฑิิต 

(มัลติมีเดีย)  

: นศ.บ. (มัลติมีเดีย) 

Bachelor of Communication Arts 

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

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

แนัวิทางป็รัะกอบ่วิิชาช่พ 

บัณฑิิตสำขำวิชำมัลติมีเดีย สำมำรถประกอบ

อำชีพด้ำน Multimedia, Content Provider, 

Computer graphic, Publish Motion 

Graphic, After Effects, Web design, 

Digital Media Production, Post-Produc-

tion, Sound, 2D Animation, 3D 

Animation, Digital Publishing กับสถำน

ประกอบกำร บริษัท องค์กร หน่วยงำนทั้ง

ภำครัฐและเอกชน รวมทั้งสำมำรถกำรเป็นผู้

ประกอบกำรของตนเอง

สิาขาวิิชาการัเข่ยนับ่ทแลัะการัก�ากับ่

ภาพยนัตรั์แลัะโทรัทัศนั์

ชื่อปริญญำ : นิเทศศำสตรบัณฑิิต

(กำรเขียนบทและกำรก�ำกับภำพยนตร์และ

โทรทัศน์) : นศ.บ. (กำรเขียนบทและกำร

ก�ำกับภำพยนตร์และโทรทัศน์)

Bachelor of Communication Arts

(Film and Television Writing and 

Directing) : B.Com.Arts (Film and 

Television Writing and Directing)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

สำมำรถท�ำงำนเป็นผู้เขียนบทและผู้ก�ำกับ

ภำพยนตร์ ละครโทรทัศน์ โฆษณำ และ

แอนิเมชัน และสื่อที่เป็นภำพเคลื่อนไหวทุก

ประเภท สำมำรถเข้ำท�ำงำนในองค์กรภำครัฐ

และเอกชนเพื่อผลิตสื่อในฐำนะผู้เขียนบท

และผู้ก�ำกับ

สิาขาวิิชาการัสิรั้างสิรัรัค์คอนัเทนัต์ด้ิจิทัลั

ชื่อปริญญำ : นิเทศศำสตรบัณฑิิต (กำร

สร้ำงสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล)

: นศ.บ. (กำรสร้ำงสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล)

Bachelor of Communication Arts (Digital 

Content Creation) 

: B.Com.Arts. (Digital Content Creation) 

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 

หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

นักสร้ำงสรรค์คอนเทนต์บนส่ือดิจิทัล

บรรณำธิกำรผู้ส่ือข่ำวส�ำนักข่ำวออนไลน์

ผู้ประกอบกำรบนเครือข่ำยออนไลน์

นักถ่ำยภำพนิ�ง ภำพวิดีโอ และนักตัดต่อ

วิดีโอบนส่ือดิจิทัล

Online Influencer

สิาขาวิิชานิัเทศศาสิตร์ัการัก่ฬา

ชื่อปริญญำ : นิเทศศำสตรบัณฑิิต 

(นิเทศศำสตร์กำรกีฬำ)

: นศ.บ. (นิเทศศำสตร์กำรกีฬำ)

Bachelor of Communication Arts

(Sports Communication)

: B.Com.Arts (Sports Communication)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่วิิชาช่พ

นักสื่อสำรมวลชนด้ำนกำรกีฬำ

นักประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรกีฬำ ผู้จัดกิจกรรม

เพื่อกำรสื่อสำรและกำรกีฬำ ผู้บริหำร

กำรจัดกำรกำรสื่อสำรและกำรกีฬำ

ผู้ประกอบกำรธุรกิจเกี่ยวกับกำรสื่อสำร

กำรกีฬำและนันทนำกำร กำรเป็นผู้ประกอบ

กำรด้ำนกำรสื่อสำรและกำรกีฬำ
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วิิทยาลััยศิลัป็ศาสิตร์ั
สิาขาวิิชาภาษาญ่�ป็ุ่นั 
ชื่อปริญญำ : ศิลปศำสตรบัณฑิิต 

(ภำษำญี่ปุ่น) : ศศ.บ. (ภำษำญี่ปุ่น)

Bachelor of Arts (Japanese)

: B.A. (Japanese)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

• ท�ำงำนในหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน

• เป็นเลขำนุกำร ล่ำม แปลเอกสำร 

มัคคุเทศก์ เป็นต้น

• ศึกษำทำงด้ำนภำษำญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น

• สำมำรถสอบชิงทุนของรัฐบำลไทยและ

รัฐบำลญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษำต่อสำขำวิชำต่ำงๆ 

หรือท�ำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

สิาขาวิิชาภาษาไทยเพ้�อการัสิ้�อสิารั

ชื่อปริญญำ : ศิลปศำสตรบัณฑิิต 

(ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร) : ศศ.บ. 

(ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร)

Bachelor of Arts (Thai Language for 

Communication) : B.A. (Thai Language 

for Communication)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

133 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตที่จบกำรศึกษำสำขำวิชำภำษำไทย

เพื่อกำรสื่อสำร สำมำรถท�ำงำนทั้งในภำครัฐ

และเอกชน เช่น เป็นพิธีกร พนักงำนต้อนรับ

ของหน่วยงำน เลขำนุกำร นักเขียน

นักจัดรำยกำร นักหนังสือพิมพ์ นักจัดกำร

ประชุมสัมมนำ และงำนอ่ืนๆ ท่ีจ�ำเป็นต้องใช้

ภำษำไทยในกำรส่ือสำร รวมท้ังสำมำรถ

ศึกษำต่อในระดับบัณฑิิตศึกษำท้ังในประเทศ

และต่ำงประเทศ

สิาขาวิิชาภาษาอังกฤษ 
ชื่อปริญญำ : ศิลปศำสตรบัณฑิิต 

(ภำษำอังกฤษ) : ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ)

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

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

136 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

เพื่อประกอบอำชีพในองค์กรทั้งภำครัฐและ

เอกชน เช่น อำจำรย์ เลขำนุกำร นักแปล

เอกสำร มัคคุเทศก์ ล่ำม และอำชีพอื่นๆ 

และเป็นพื้นฐำนในกำรสอบชิงทุน ศึกษำต่อ

ในสำขำอื่นๆ ต่อไป

สิาขาวิิชาภาษาจ่นั 

ชื่อปริญญำ : ศิลปศำสตรบัณฑิิต 

(ภำษำจีน) : ศศ.บ. (ภำษำจีน)

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

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

137 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตสำขำวิชำภำษำจีนสำมำรถประกอบ

อำชีพได้ทั้งในภำครัฐและเอกชนโดยเฉพำะ

ในต�ำแหน่งที่ต้องใช้ภำษำจีนเป็นสื่อในกำร

สื่อสำร เช่น วิเทศสัมพันธ์ นักแปล 

มัคคุเทศก์ ประชำสัมพันธ์ รวมทั้งสำมำรถ

เลือกวิชำเลือกเสรีหรือโทในสำยวิชำชีพต่ำงๆ 

ที่จะช่วยเสริมในกำรประกอบอำชีพได้กว้ำง

ขวำงขึ้น เช่น กำรโรงแรม กำรท่องเที่ยว 
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และบริหำรธุรกิจสำขำต่ำงๆ ในด้ำนกำร

ศึกษำเพิ่มเติม บัณฑิิตสำขำวิชำภำษำจีน

สำมำรถเลือกศึกษำต่อในสำขำวิชำที่สัมพันธ์

กับภำษำจีน รวมทั้งสำขำวิชำเลือกของ

บัณฑิิต เช่น ภำษำและกำรสื่อสำร 

ภำษำศำสตร์ และบริหำรธุรกิจในสำขำที่

เกี่ยวข้องกับวิชำเลือก

สิาขาวิิชาภาษาฝรัั�งเศสิ

ชื่อปริญญำ : ศิลปศำสตรบัณฑิิต 

(ภำษำฝ่รั่งเศส) : ศศ.บ. (ภำษำฝ่รั่งเศส)

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

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

136 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตสำขำวิชำภำษำฝ่รั่งเศส สำมำรถ

ประกอบอำชีพได้ทั้งในภำครัฐและเอกชนโดย

เฉพำะในต�ำแหน่งที่ต้องใช้ภำษำฝ่รั่งเศส

ในกำรสื่อสำร เช่น สถำนทูต ธุรกิจกำรบิน 

วิเทศสัมพันธ์ นักแปล นักวิจัยประชำสัมพันธ์ 

มัคคุเทศก์ ล่ำม นอกจำกนั้น บัณฑิิตที่เลือก

วิชำเลือกเสรี หรือวิชำโท ในสำขำวิชำชีพ

ต่ำงๆ จะช่วยเสริมในกำรประกอบอำชีพได้

กว้ำงขวำงข้ึน เช่น กำรท่องเท่ียว

กำรโรงแรม นิติศำสตร์ นิเทศศำสตร์

และบริหำรธุรกิจสำขำต่ำงๆ

สิาขาวิิชาภาษาแลัะวัิฒนัธรัรัมเกาหล่ั

ชื่อปริญญำ : ศิลปศำสตรบัณฑิิต 

(ภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี)

: ศศ.บ. (ภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี)

Bachelor of Arts (Korean Language and 

Culture) : B.A.  (Korean Language and 

Culture)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

127 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตสำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี

สำมำรถประกอบอำชีพได้ทั้งในภำครัฐและ

เอกชน โดยเฉพำะในต�ำแหน่งที่ต้องใช้ภำษำ

เกำหลีในกำรสื่อสำร เช่น ผู้ท�ำงำนด้ำนกำร

แปลและงำนล่ำม พนักงำนสำยกำรบิน 

พนักงำนโรงแรม บุคลำกรด้ำนท่องเที่ยว

ผูป้ระกำศข่ำว เลขำนุกำร และงำนพสิจูน์อกัษร

คณะนัิติศาสิตรั์
สิาขาวิิชานัิติศาสิตรั์

ชื่อปริญญำ : นิติศำสตรบัณฑิิต : น.บ.

Bachelor of Law : LL.B.

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

139 หน่วยกิต

สิาขาวิิชานัิติศาสิตรั์ (รัะบ่บ่ Online)

ชื่อปริญญำ : นิติศำสตรบัณฑิิต : น.บ.

Bachelor of Law : LL.B.

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

มุ่งที่จะผลิตนักกฎหมำยที่มีควำมรู้และมี

ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ ประพฤติ

ตนอยู่ในกรอบจรรยำบรรณและจริยธรรมเพื่อ

เป็นผู้พิพำกษำ อัยกำร นิติกร ที่ปรึกษำ

กฎหมำยธุรกิจ ที่มีควำมส�ำนึกที่ดีต่อสังคม 

และรับผิดชอบในวิชำชีพ
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วิิทยาลััยนัวิัตกรัรัมสิังคม
สิาขาวิิชาผ้้นั�าทางสิังคม ธุรักิจ

แลัะการัเม้อง

ชื่อปริญญำ : ศิลปศำสตรบัณฑิิต 

(ผู้น�ำทำงสังคม ธุรกิจ และกำรเมือง)

: ศศ.บ. (ผู้น�ำทำงสังคม ธุรกิจ และกำรเมือง) 

Bachelor of Arts (Leadership in 

Society,Business and Politics)

: B.A. (Leadership in Society,Business 

and Politics)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

สิาขาวิิชาผ้้นั�าทางสัิงคม ธุรักิจ

แลัะการัเม้อง (รัะบ่บ่การัศึกษาทางไกลั

ทางอินัเทอรั์เนั็ต)

ชื่อปริญญำ : ศิลปศำสตรบัณฑิิต (ผู้น�ำทำง

สังคม ธุรกิจ และกำรเมือง)

: ศศ.บ. (ผู้น�ำทำงสังคม ธุรกิจ และ

กำรเมือง) 

Bachelor of Arts (Leadership in Society, 

Business and Politics)

: B.A. (Leadership in Society, Business 

and Politics ) 

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

หลักสูตรมุ่งหมำยที่จะพัฒนำให้บัณฑิิตเป็นผู้

ที่มีควำมรอบรู้แบบรอบด้ำน มีวุฒิภำวะทั้ง

ทำงปรัชญำ อำรมณ์ และจิตส�ำนึกมีวิสัย

ทัศน์จินตนำกำรสร้ำงสรรค์ ท่ียืนอยู่บนพ้ืน

ฐำนของควำมเข้ำใจควำมเป็นจริงทำงกำรเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมซึึ่�งเป็นคุณสมบัติท่ี

ส�ำคัญส�ำหรับผู้ท่ีจะก้ำวข้ึนไปสู่ควำมเป็นผู้น�ำ

ในระดับต่ำงๆ ท้ังในองค์กรปกครองท้องถิ�น 

องค์กรอิสระมหำชน องค์กรทำงกำรเมือง 

องค์กรทำงสังคมและทำงธุรกิจทุกระดับ

ในโลก ซึึ่�งมีท้ังกำรร่วมมือและกำรแข่งขัน

อย่ำงเข้มแข็งและสลับซัึ่บซ้ึ่อน

สิาขาวิิชาผ้้ป็รัะกอบ่การั

ทางสัิงคมยุคดิ้จิทัลั

ช่ือปริญญำ : ศิลปศำสตรบัณฑิิต

(ผู้ประกอบกำรทำงสังคมยุคดิจิทัล)

: ศศ.บ. (ผู้ประกอบกำรทำงสังคมยุคดิจิทัล) 

Bachelor of Arts (Social Entrepreneur in 

Digital Age)

: B.A. (Social Entrepreneur in Digital Age) 

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

123 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

ผู้ประกอบกำรกิจกำรเพ่ือสังคม และวิสำหกิจ

ชุมชนเริ�มต้น นักธุรกิจเพ่ือสังคม นักธุรกิจ

อิสระท่ีมี ผู้ประกอบกำร SMEs ผู้จัดกำรร้ำน

ค้ำเพ่ือชุมชนท้องถิ�นและสหกรณ์ชุมชน

นวัตกรชุมชน นักพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก

เจ้ำหน้ำท่ีด้ำนยุทธศำสตร์ เจ้ำหน้ำท่ีฝึ่กอบรม 

ข้ำรำชกำรและพนักงำนรัฐ นักส่ือสำรมวลชน
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คณะรััฐศาสิตร์ั
สิาขาวิิชารััฐศาสิตร์ั

ชื่อปริญญำ : รัฐศำสตรบัณฑิิต : ร.บ. 

Bachelor of Political Science : B.Pol.Sc.

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

129 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่วิิชาช่พ

• ข้ำรำชกำรกระทรวงมหำดไทย และ

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

• ข้ำรำชกำรและพนักงำนฝ่่ำยกำรปกครอง

ท้องถิ่น

• ข้ำรำชกำรต�ำรวจและทหำร

(สำยวิชำกำร-ธุรกำร)

• นักกำรเมืองระดับชำติและท้องถิ่น

• เจ้ำหน้ำที่องค์กรพัฒนำเอกชน

• พนักงำนบริษัทเอกชนด้ำนกำรบริหำรงำน

บุคคล/ทรัพยำกรมนุษย์

คณะอาชญาวิิทยา
แลัะการับ่รัิหารังานัยุติธรัรัม 
สิาขาวิิชาอาชญาวิิทยาแลัะนัิติวิิทยาศาสิตรั์

ชื่อปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต

(อำชญำวิทยำและนิติวิทยำศำสตร์)

: วทบ.(อำชญำวิทยำและนิติวิทยำศำสตร์)

Bachelor of Science

(Criminology and Forensic Science)

: B.Sc. (Criminology and Forensic 

Science)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 

หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

สำมำรถสอบบรรจุเป็นข้ำรำชกำรต�ำรวจ

นักนิติวิทยำศำสตร์สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 

และหน่วยงำนอ่ืนๆ ในกระทรวงยุติธรรม เช่น 

กรมคุมประพฤติกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยำวชน นักวิชำกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์

และอำชญำวิทยำ หน่วยงำนเอกชน ที่เกี่ยว

กับห้องปฏิบัติกำรทำงนิติวิทยำศำสตร์

เจ้ำของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติกำร

Institute of Diplomacy
and International Studies
สิถึาบ่ันัการัท้ตแลัะการัต่าง
ป็รัะเทศ
International Relations and Development

สิาขาวิิชาควิามสิัมพันัธ์รัะหวิ่างป็รัะเทศ

แลัะการัพัฒนัา

ชื่อปริญญำ : ศิลปศำสตรบัณฑิิต

(ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงประเทศและกำรพฒันำ)

: ศศ.บ.

Bachelor of Arts : (International Relations 

and Development)

B.A. (International Relations and 

Development)

ระยะเวลำกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

129 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

• ข้ำรำชกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และ

กระทรวงอื่นๆ (ท�ำหน้ำที่ฝ่่ำยวิเทศสัมพันธ์)

• องค์กำรระหว่ำงประเทศ

• เอ็น จี โอ (NGOs)

• ธุรกิจระหว่ำงประเทศ

• สถำบันกำรศึกษำ

• ผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศ

• นักวิเครำะห์กำรเมืองในสถำบันต่ำงๆ รวม

ทั้งสถำนเอกอัครรำชทูตต่ำงๆ 

• หน่วยงำนด้ำนสำยกำรบินทั้งในประเทศ

และระหว่ำงประเทศ
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คณะบ่รัิหารัธุรักิจ
สิาขาวิิชาการัจัด้การั *

ชื่อปริญญำ : บริหำรธุรกิจบัณฑิิต 

(กำรจัดกำร) : บธ.บ. (กำรจัดกำร)

Bachelor of Business Administration 

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

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

แนัวิทางป็รัะกอบ่วิิชาช่พ 
บัณฑิิตที่จบสำขำวิชำกำรจัดกำร สำมำรถ

ประกอบอำชีพได้ท้ังในภำครัฐ ภำคเอกชน 

และเป็นผู้ประกอบกำร โดยปฏิบัติงำน

เก่ียวกับกำรบริหำรส�ำนักงำน บริหำรงำน

บุคคล กำรบริหำรโครงกำรต่ำงๆ  รวมท้ัง 

เป็นท่ีปรึกษำทำงด้ำนกำรจัดกำร นอกจำกน้้ 

บัณฑิิตที่จบสำขำวิชำกำรจัดกำร สำมำรถ

ศึกษำต่อในระดับปริญญำโทท้ังในประเทศ 

และต่ำงประเทศได้

สิาขาวิิชาการัตลัาด้ดิ้จิทัลั

แลัะนัวัิตกรัรัมค้าป็ล่ัก *

ช่ือปริญญำ : บริหำรธุรกิจบัณฑิิต (กำรตลำด

ดิจิทัล และนวัตกรรมค้ำปลีก)

: บธ.บ. (กำรตลำดดิจิทัล และนวัตกรรมค้ำ

ปลีก) Bachelor of Business Administra-

tion (Digital Marketing and Retail 

Innovation) 

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

Innovation)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตที่จบสำขำวิชำ กำรตลำดดิจิทัล และ

นวัตกรรมค้ำปลีก สำมำรถประกอบอำชีพได้

ท้ังในภำครัฐ และภำคเอกชน ในหน่วยงำน

ด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ เช่น

นักวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดดิจิทัล

นักวิจัยตลำด นักวิเครำะห์ตลำด นักสร้ำง

คอนเทนต์ทำงกำรตลำด และนักส่ือสำร

กำรตลำด

รวมถึงงำนทำงด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก

สมัยใหม่ เช่น นักออกแบบตกแต่งร้ำนค้ำปลีก 

นักบริหำรกลุ่มผลิตภัณฑ์ิ นักพัฒนำธุรกิจ

ค้ำปลีก รวมท้ังผู้ประกอบกำรธุรกิจค้ำปลีก

สมัยใหม่
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สิาขาวิิชาธุรักิจดิ้จิทัลั *

ช่ือปริญญำ : บริหำรธุรกิจบัณฑิิต

(ธุรกิจดิจิทัล) : บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) 

Bachelor of Business Administration 

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

Business)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตที่จบสำขำวิชำ ธุรกิจดิจิทัล สำมำรถ

ประกอบอำชีพได้ท้ังในภำครัฐ และภำค

เอกชน ในสำยงำนด้ำน คอมพิวเตอร์

ระบบสำรสนเทศ และ ระบบดิจิทัล เช่น

นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซึ่ด์ ผู้ดูแล

ระบบสำรสนเทศในองค์กร ผู้จัดกำรโครงกำร

คอมพิวเตอร์ นักพัฒนำธุรกิจดิจิทัล

สำยงำนฝ่่ำยวิเครำะห์และวำงแผนข้อมูล

เจ้ำของธุรกิจและผู้ประกอบกำรStart up

สิาขาวิิชาการัจัด้การัโลัจิสิติกสิ์

แลัะซึ่ัพพลัายเชนั *

ชื่อปริญญำ : บริหำรธุรกิจบัณฑิิต (กำรจัด

กำรโลจิสติกส์ และซึ่ัพพลำยเชน)

: บธ.บ. (กำรจดักำรโลจสิตกิส์ และซึ่พัพลำยเชน) 

Bachelor of Business Administration 

(Logistics and Supply Chain Management)

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

Management)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตที่จบสำขำวิชำ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ 

และซึ่ัพพลำยเชน สำมำรถประกอบอำชีพได้

ทั้งในภำครัฐ และภำคเอกชน ในสำยงำน

ด้ำน โลจิสติกส์ กำรขนส่ง คลังสินค้ำ และ

น�ำเข้ำส่งออก เช่น เจ้ำหน้ำที่จัดซึ่ื้อจัดหำ 

เจ้ำหน้ำท่ีวำงแผนกำรผลิต เจ้ำหน้ำท่ีควบคุม

สินค้ำคงคลัง พนักงำนฝ่่ำยขนส่งสินค้ำ

นักวิเครำะห์ซัึ่พพลำยเชน นักวิเครำะห์

กระบวนกำรทำงธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วน

ตัวด้ำนกำรขนส่ง และน�ำเข้ำ - ส่งออก

สิาขาวิิชาการัเงินัแลัะการัลังทุนั *

ชือ่ปริญญำ : บริหำรธรุกจิบณัฑิติ (กำรเงนิและ

กำรลงทุน) : บธ.บ. (กำรเงินและกำรลงทุน)

Bachelor of Business Administration

(Finance and Investment)

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

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลกัสตูร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร

132 หน่วยกติ

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตที่จบสำขำวิชำ กำรเงินและกำรลงทุน 

สำมำรถประกอบอำชีพได้ทั้งในภำครัฐ

และภำคเอกชน ในสำยงำนด้ำน กำรเงิน 

กำรธนำคำร ตลำดหลกัทรพัย์ เช่น เจ้ำหน้ำที่

วิเครำะห์สินเชื่อ นักกำรเงินในหน่วยงำนของ

รัฐและธุรกิจเอกชน นักกำรเงินบริษัทเงินทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ นักกำรเงิน เจ้ำหน้ำท่ีใน

ตลำดหลักทรัพย์ นักกำรเงินบริษัทประกันภัย 

บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ท่ีปรึกษำกำร

ลงทุน

สิาขาวิิชาการับ่ริัหารัธุรักิจรัะหว่ิางป็รัะเทศ *

ช่ือปริญญำ : บริหำรธุรกิจ (กำรบริหำรธุรกิจ

ระหว่ำงประเทศ)

: บธ.บ. (กำรบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ)

Bachelor of Business Administration 

(International Business Administration)

: BB.A. (International Business 
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Administration)

ระยะเวลำกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

-ผู้บริหำร / พนักงำนในองค์กรท้ังภำครัฐและ

ภำคเอกชน ทำงด้ำนธุรกิจท้ังในประเทศและ

ระหว่ำงประเทศทำงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน

-เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรท�ำธุรกิจใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

-ผู้ส่งออกและน�ำเข้ำสินค้ำและบริกำรใน

ประเทศกลุ่มยุโรป และกลุ่มอำเซีึ่ยน เช่น 

AEC+6 กลุ่มประเทศ CLMV และจีน ญ่ีปุ่น 

เป็นต้น

-ตัวแทนผู้น�ำเข้ำ ตัวแทนผู้ส่งออก ตัวแทน

ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

คณะบั่ญช่ *
สิาขาวิิชาการับ่ัญช่

ชือ่ปริญญำ : บญัชบัีณฑิติ : บช.บ. 

Bachelor of Accountancy : B.Acc.

ระยะเวลำศกึษำตลอดหลกัสตูร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร

129 หน่วยกติ

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถเป็นผู้ที่ท�ำ

บัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภำษีอำกร ท่ีปรึกษำ

ทำงบัญชีและภำษีอำกร นักวิเครำะห์

ทำงกำรเงิน นักวิเครำะห์และออกแบบระบบ

สำรสนเทศทำงกำรบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน 

ประกอบธุรกิจส่วนตัวทำงด้ำนกำรบัญชี

คณะเศรัษฐศาสิตร์ั
สิาขาวิิชาเศรัษฐกิจด้ิจิทัลั

ชือ่ปริญญำ : เศรษฐศำสตรบัณฑิติ (เศรษฐกจิ

ดจิทัิล)

: ศ.บ. (เศรษฐกิจดิจิทัล) 

Bachelor of Economics (Digital Economy)

: B.Econ. (Digital Economy) 

ระยะเวลำศกึษำตลอดหลกัสตูร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร 129 

หน่วยกติ

แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

ผู้ท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำ มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั

ภำพรวมของระบบเศรษฐกิจจึงสำมำรถวิเครำะห์

ตลำดได้อย่ำงลกึซึ่ึง้มคีวำมสำมำรถควบคุมและ

ก�ำหนดระบบเกีย่วกบักำรเงนิได้อย่ำงรอบคอบ

ด้วยควำมรู้วิชำกำรทีก่ว้ำงขวำงท�ำให้สำมำรถเข้ำ

ท�ำงำนได้ในทุกสำขำเกีย่วกบักำรเงนิ และ

เศรษฐกิจ อำทิ นักธุรกิจ กำรธนำคำร นัก

วิเครำะห์ข้อมูล บริษัท Finance และ Broker

ท่ีตลำดหลักทรัพย์ เป็นต้น

* รับเทียบโอนผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
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วิิทยาลััยการัท่องเท่�ยวิ
การับ่ริัการั แลัะก่ฬา
สิาขาวิิชาการัจัด้การัท่องเท่�ยวิ

แลัะการับ่รัิการั

ชือ่ปริญญำ : ศลิปศำสตรบณัฑิติ (กำรจดักำร

ท่องเทีย่วและกำรบรกิำร)

: ศศ.บ. (กำรจดักำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำร) 

Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality 

Management)

: B.A. (Tourism and Hospitality 

Management )  

ระยะเวลำศกึษำตลอดหลกัสตูร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร

126 หน่วยกติ

สิาขาวิิชาการัจัด้การัโรังแรัมแลัะภัตตาคารั

ชื่อปริญญำ : ศิลปศำสตรบัณฑิิต

(กำรจัดกำรโรงแรมและภัตตำคำร) : ศศ.บ. 

(กำรจัดกำรโรงแรมและภัตตำคำร) 

Bachelor of Arts (Hotel and Restaurant 

Management) : B.A. (Hotel and 

Restaurant Management)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

สิาขาวิิชาการัจัด้การัธุรักิจการับิ่นั

แลัะการัขนัส่ิง

ชือ่ปริญญำ : บรหิำรธรุกจิบณัฑิติ 

(กำรจดักำรธรุกจิกำรบนิ)

: บธ.บ. (กำรจัดกำรธุรกิจด้ำนกำรบิน) 

Bachelor of Business Administration 

(Aviation Business Management) 

: B.B.A. (Aviation Business Management)

ระยะเวลำศกึษำตลอดหลกัสตูร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร

123 หน่วยกิต

สิาขาวิิชาก่ฬากอล์ัฟ

ช่ือปริญญำ : วิทยำศำสตบัณฑิิต (กีฬำกอล์ฟ)

วท.บ.(กีฬำกอล์ฟ)

Bachelor of Science (Golf)

B.Se. (Golf)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิต

สิาขาวิิชาศิลัป็ะแลัะเทคโนัโลัย่การั

ป็รัะกอบ่อาหารั

ช่ือปริญญำ : เทคโนโลยีบัณฑิิต 

(ศิลปะและเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำร)

: ทล.บ. (ศิลปะและเทคโนโลยีกำรประกอบ

อำหำร) 

Bachelor of Technology (Culinary Arts and 

Technology)

: B.Tech. (Culinary Arts and Technology)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

132 หน่วยกิต
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แนัวิทางการัป็รัะกอบ่อาช่พ

บัณฑิิตท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำจำก

วิทยำลัยกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร สำมำรถ

ประกอบอำชีพได้ท้ังในภำครฐัและเอกชน

โด้ยแยกตามกลัุ่มวิิชาท่�ศึกษา ได้้ด้ังนั่�

• กลุ่มวิชำกำรจัดกำรโรงแรม 

(Hotel Management) สำมำรถประกอบ

อำชีพได้ในธุรกิจโรงแรม คอนโดมิเนียม 

เซึ่อร์วิสอพำร์ตเม้นท์ เกสท์เฮ้ำส์ หรือ

ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้ำนที่พักอำศัย

• กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 

(Food and Beverage Management) 

สำมำรถประกอบอำชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับอำหำรและเคร่ืองด่ืม เช่น โรงแรม ธุรกิจ 

อำหำรไทยในต่ำงประเทศ ภัตตำคำร

ร้ำนอำหำร ร้ำนอำหำร Fast Food ต่ำงๆ 

ธุรกิจอำหำรส�ำหรับสำยกำรบิน หรือประกอบ

ธุรกิจส่วนตัวด้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม

• กลุ่มวิชำกำรจัดกำรประชุม นิทรรศกำร 

และกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล (Conven-

tion Exhibition and Incentive Manage-

ment) สำมำรถประกอบอำชีพได้ในธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับศูนย์กำรประชุม ศูนย์แสดง

สินค้ำ และนิทรรศกำร บริษัทที่รับจัดประชุม

และแสดงสินค้ำ บริษัทที่สนับสนุนกำรจัด

ประชุมกำรจัดแสดงสินค้ำ กำรท่องเที่ยวเพื่อ

เป็นรำงวัลและธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

• กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจน�ำเที่ยว 

(Tour Business Management)

สำมำรถประกอบอำชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับกำรท่องเที่ยว เช่น บริษัทน�ำเที่ยว ธุรกิจ

ขนส่ง ศูนย์รับจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน 

ธุรกิจเรือท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และธุรกิจ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรท่องเที่ยว 

(Tourism Resources Management)

สำมำรถประกอบอำชีพได้ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

กับกำรบ�ำรุงรักษำ และพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว 

เช่น กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกำรกีฬำ องค์กร

อิสระต่ำงๆ ผู้สื่อข่ำวท่องเที่ยว วำรสำรกำร

ท่องเที่ยว วนอุทยำน 

• กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจด้ำนกำรบิน 

(Aviation Business Management)

สำมำรถประกอบอำชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับกำรขนส่งทำงอำกำศ เช่น บริษัทขนส่ง

สินค้ำและพัสดุภัณฑิ์ บริษัทกำรบินพำณิชย์ 

บริษัทจ�ำหน่ำยตั๋วโดยสำร ท่ำอำกำศยำน 

งำนบริกำรภำคพื้นดิน ธุรกิจสินค้ำปลอดภำษี 

ฯลฯ นอกจำกนี้ ยังสำมำรถท�ำงำนได้ใน

ธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบของ

อุตสำหกรรมท่องเที่ยว อำทิ แหล่งท่องเที่ยว

เอกชน สวนสนุก สวนพักผ่อนหย่อนใจ

สวนสัตว์ พิพิธภัณฑิ์ พร้อมทั้งสำมำรถสร้ำง

ธุรกิจของตนได้ในโอกำสต่อไป



NTERNATIONAL 
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INTERNATIONAL 
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INTERNATIONAL COLLEGE
วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยรังสิต ก่อตั้ง

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับปริญญำ

ตรีตำมแบบมำตรฐำนสำกล

ปัจจุบันน้้ในสังคมยุคโลกำภิวัตน์ กำรศึกษำ

ในระดับมหำวิทยำลัย มุ่งเน้นท่ีจะให้กำรเรียนรู้

ท่ีทันสมัยและฝึ่กฝ่นควำมสำมำรถ เพ่ือน�ำไป

ประกอบอำชีพหรือเพ่ือให้สำมำรถศึกษำต่อ

ในช้ันสูงได้ 

วิทยำลัยนำนำชำติจึงได้จัดหลักสูตรเพื่อ

ฝ่ึกฝ่นกำรเรียนทั้งในภำคทฤษฎีและภำค

ปฏิบัติ เพื่อรองรับควำมจ�ำเป็นในอนำคต

ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต 

วิทยำลัยนำนำชำติ มีบทบำทในกำรจัด

หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน

สำกล และยังได้ปรับปรุง พัฒนำหลักสูตรให้

ทันสมัยโดยค�ำนึงถึงควำมต้องกำรของสังคม

ภำรกิจที่ส�ำคัญของวิทยำลัยนำนำชำติ คือ 

กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีควำม

หลำกหลำยให้แก่นักศึกษำ พัฒนำกิจกรรม

นักศึกษำ และมุ่งให้นักศึกษำร่วมท�ำกิจกรรม

มำกขึ้น ในขณะเดียวกัน 

ได้พัฒนำนักศึกษำให้สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ

ได้อย่ำงดี มีควำมเป็นนำนำชำติที่หลอมรวม

อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีกำรผสมผสำนทำง

วัฒนธรรม

ภำรกิจที่ส�ำคัญอันดับแรกของวิทยำลัย

นำนำชำติ คือ กำรเรียนกำรสอนซึ่ึ่งจะจัดให้

มีทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรมที่จะจัดให้

นักศึกษำก็มีทั้งด้ำนสังคม กิจกรรมเสริม

หลักสูตรและกำรกีฬำ

สิาขาท่�เป็ิด้สิอนั
วิทยำลัยนำนำชำติเปิดสอนระดับปริญญำตรี

ในสำขำวิชำ ดังนี้

- ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิิต สำขำวิชำ

นิเทศศำสตร์

- ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑิิต สำขำวิชำ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ

- ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิิต สำขำวิชำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

- ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิิต สำขำวิชำ

ธุรกิจบริกำรและกำรท่องเที่ยวระหว่ำง

ประเทศ

- ปริญญำวิศวกรรมศำสตรบัณฑิิต

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

รัะบ่บ่การัศึกษา
หลักสูตรนำนำชำติ ใช้ระบบกำรศึกษำแบบ

ทวิภำค โดย 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 

ภำคกำรศึกษำปกติ 1 ภำคกำรศึกษำปกติมี

ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ และอำจมี

ภำคฤดูร้อนอีก 1 ภำคกำรศึกษำก็ได้ ซึ่ึ่งมี

ระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 6 สัปดำห์

บริกำรส�ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ

วิทยำลัยนำนำชำติ มีนักศึกษำต่ำงชำติ

จ�ำนวนมำก ทั้งนักศึกษำแลกเปลี่ยนและภำค

ปกติ บริกำรพิเศษท่ีจัดให้นักศึกษำมีท้ัง

บริกำรรับ-ส่ง ท่ีสนำมบิน จัดหำท่ีพัก

จัดปฐมนิเทศ และดูแลเร่ืองกำรลงทะเบียน 

นอกจำกนี้ ในแต่ละภำคเรียนยังจัดให้มี

กิจกรรมที่เปิดกว้ำงหลำกหลำยรูปแบบให้

ส�ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติอีกด้วย

การัรัับ่นัักศึกษาใหม่
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) จบมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ

2) ผ่ำนกำรทดสอบวัดระดับภำษำอังกฤษของ

มหำวิทยำลัยหรือมีผลทดสอบ TOEFL 500 

หรือ IELTS 5
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สิาขาวิิชาธุรักิจรัะหวิ่างป็รัะเทศ

ชื่อปริญญำ : บริหำรธุรกิจบัณฑิิต 

(ธุรกิจระหว่ำงประเทศ) 

: บธ.บ. (ธุรกิจระหว่ำงประเทศ)

Bachelor of Business Administration 

(International Business) 

: B.B.A. (International Business)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132 หน่วยกิต

Career Opportunities

• Business Analyst

• Banking Representative

• Sales Manager 

• Marketing Manager

• Import and Export Director

• Entrepreneur

• Human Resources

• Operations Manager 

• Accounting Professional

สิาขาวิิชาเทคโนัโลัย่สิารัสินัเทศแลัะ

การัสิ้�อสิารั

ชื่อปริญญำ : วิทยำศำสตรบัณฑิิต 

(เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) : 

วท.บ. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร)

Bachelor of Science 

(Information and Communication 

Technology)

: B.Sc. (Information and Communication 

Technology)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

120 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

สิาขาวิิชาวิิศวิกรัรัมโยธา

ชื่อปริญญำ : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิิต 

(วิศวกรรมโยธำ) : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธำ)

Bachelor of Engineering (Civil Engineer-

ing) : B.Eng. (Civil Engineering)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 150 

หน่วยกิต

Career Opportunities 
After completion of the program, 

graduates typically take the Professional 

Licensing Examination to become 

professional engineers. 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 

development of infrastructure, and 

resource and environmental manage-

ment of the country and its surrounding 

region.
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สิาขาวิิชานัิเทศศาสิตรั์

ชื่อปริญญำ : นิเทศศำสตรบัณฑิิต

: นศ.บ

Bachelor of Communication Arts  

: B.Com.Arts

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต

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

สิาขาวิิชาธุรักิจบ่รัิการัแลัะการัท่องเท่�ยวิ

รัะหวิ่างป็รัะเทศ

ชื่อปริญญำ   ศิลปศำสตรบัณฑิิต (ธุรกิจ

บริกำรและกำรท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ)

: ศศ.บ. (ธุรกิจบริกำรและกำรท่องเท่ียว

ระหว่ำงประเทศ)

Bachelor of Arts (International Hospitality 

and Tourism)

: B.A. (International Hospitality and 

Tourism)

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

130 หน่วยกิต

INTERNATIONAL CHINESE 
COLLEGE
ชื่อปริญญำ : บริหำรธุรกิจบัณฑิิต : บธ.บ.

Bachelor of Business Administration

: B.B.A.

ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปี 

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

137 หน่วยกิต

แขนังวิิชาท่�เป็ิด้สิอนั

-  แขนงวิชำกำรเงินและกำรลงทุน (Finance 

and Investment)

-  แขนงวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำง

ประเทศ (International Business 

Management)
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กองทุนัเงินัให้ก้้ย้ม
เพ้�อการัศึกษาของรััฐบ่าลั
เป็นทุนที่มหำวิทยำลัยได้รับจำกรัฐบำล 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำ
ที่จะเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำแต่
ขำดแคลนทุนทรัพย์สำขำวิชำที่เป็นควำม
ต้องกำรหลักของกำรผลิตก�ำลังคนสำมำรถ
ศึกษำต่อจนจบปริญญำตรี

ทนุ์การศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ทุนัควิามสิามารัถึพิเศษ
มหำวิทยำลัยรังสิตส่งเสริมและสนับสนุนผู้ท่ีมี
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำ เชียร์ลีดเดอร์ สิ�ง
ประดิษฐ์ ดนตรี ศิลปิน นักครีเอทีฟ และ
นิเทศศำสตร์ ให้ได้รับกำรศึกษำ โดยกำร
ยกเว้นค่ำบ�ำรุงและค่ำหน่วยกิต

ทุนับ่รัิการัสิังคม 
ด้รั.อาทิตย์ อุไรัรััตนั์
มหำวิทยำลัยเล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำร
ศึกษำและให้โอกำสแก่ผู้ที่ขำดแคลนทุน
ทรัพย์ได้มีโอกำสศึกษำต่อ จึงได้มอบทุน
ให้แก่ มลูนธิ ิสถำบนั องค์กรต่ำงๆ คดัเลอืกผู้
ที่เหมำะสมให้ได้รับทุนกำรศึกษำตลอด
หลักสูตร

มหาวิิทยาลัยรังสิต
ได้ส่งเสริม และสน์ับสน์ุน์ให้
น์ักศึกษามีควิามพร้อมใน์การ
ศึกษาเล่าเรียน์ ช่วิยลดปัญหา
และอุปสรรคทางการเรียน์ 
ใช้ชีวิิตใน์มหาวิิทยาลัยอย่างมี
ควิามสุขและแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง มหาวิิทยาลัยรังสิต
จึงจัดให้มีทุน์การศึกษา ดังน้ี์ 

ทุนัพรัะรัาชทานั
มหำวิทยำลัยรังสิตได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยทุนกำร
ศึกษำแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และ
พระบรมวงศำนุวงศ์ เพื่อที่จะโปรดเกล้ำฯ 
พระรำชทำนแก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิต
ปีละ 17 ทุน

ทุนัเรั่ยนัด้่
ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง
ทุนมหำวิทยำลัยพี่โรงเรียนน้อง
เป็นทุนกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยจัดให้แก่
นักศึกษำเข้ำใหม่ทุกปีกำรศึกษำ แก่นักเรียน
ระดับช้ัน มัธยมศึกษำปีท่ี 6 , ระดับ ปวช. 
และ ปวส. โดยมีประเภททุนกำรศึกษำดังน้้ 
-ทุน “ประสิทธ์ิ-คุณหญิงพัฒนำ อุไรรัตน์”
ได้รับกำรยกเว้นค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำ
และค่ำหน่วยกิตครึ�งหนึ�ง
-ทุน “ดร.อรรถวิทย์ อุไรรัตน์” ได้รับกำร
ยกเว้นค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำและค่ำหน่วยกิต
ครึ่งหนึ่ง
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เอกสิารัป็รัะกอบ่การัสิมัครัเรั่ยนั
1. บัตรประจ�าตัวิประชาชน์ตัวิจริง

2. รูปถ่ายหน์้าตรง ขน์าด 1-2 น์ิ้วิ จ�าน์วิน์ 3 รูป

3. ส�าเน์าใบแสดงผลการเรียน์ (ใบ ปพ.1) จ�าน์วิน์ 1 ฉบับ

4. ส�าเน์าใบรับรองผลการศึกษาวิ่าก�าลังศึกษาอยู่ชั้น์ ม.6

 (ใบ ปพ.7) จ�าน์วิน์ 1 ฉบับ 

 (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน์ 4 ภาคเรียน์)

5. ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน์ 5 ภาคเรียน์

 ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)

6. ผู้สมัครเรียน์ สามารถยื่น์ใบสมัครแบบ Online

 หรือสมัครด้วิยตน์เอง

คัด้เลั้อกโด้ยการัสิอบ่คัด้เลั้อก
วิิทยาลัยแพทยศาสตร์

วิิทยาลัยทัน์ตแพทยศาสตร์

วิิทยาลัยเภสัชศาสตร์

คณะอ้�นัๆ รัับ่เข้าศึกษา
โด้ยพิจารัณาจากผลัการัเรั่ยนั (GPA)
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346

MAP

3

1

2

3

1

1

2
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จำกโรงพยำบำลแพทย์รงัสติ ให้ชดิซ้ึ่ำยเตรียมตวัเข้ำทำงคูข่นำน ชดิฟตุบำททำงเบีย่งเข้ำ 

อยูห่น้ำตลำดสีมุ่มเมือง จะมีป้ำยทำงเข้ำมหำวทิยำลยัรงัสติอยู่ด้วย เมือ่เหน็ธนำคำรทหำรไทย 

(พหลโยธนิ ซึ่อย 87) ให้เลีย้วซ้ึ่ำยเข้ำซึ่อยแล้วให้วิง่ตำมทำงข้ำมสะพำน 2 สะพำน 

จำกนัน้จะมป้ีำยบอกทำงไปมหำวทิยำลยัรงัสติเป็นระยะ

จำกฟิวเจอร์พำร์ค รงัสติ หรอืเมเจอร์ รงัสติ มำมหำวิทยำลยัรงัสติ ด้ำนฝ่ั่งถนนรังสติ - ปทมุธำนี

จะต้องกลับรถทีถ่นนด้ำนข้ำงเมเจอร์รงัสติ เพือ่เข้ำ จงัหวดัปทมุธำน ี(รงัสติ - ปทมุธำน)ี และเมือ่

ขับมำประมำณ 500 เมตร จะพบสะพำนข้ำมแยกแรกให้ขึน้สะพำนนัน้มำ เมือ่ลงสะพำนให้รบีชดิซ้ึ่ำย

(โดยไม่ต้องขึน้สะพำนข้ำมแยกที ่2) ขับตรงมำประมำณ 300 เมตร เลีย้วซ้ึ่ำยทีส่ีแ่ยกใต้สะพำนข้ำมแยกที ่2 

และตรงมำประมำณ 500 เมตร จะพบป้ำยบอกทำง มหำวทิยำลยัรงัสติและโรงเรยีนสำธติแห่งมหำวทิยำลยัรงัสติ

ให้เล้ียวซ้ึ่ำยเข้ำมำ ซึ่ึง่เม่ือเลีย้วเข้ำมำแล้วข้ำมสะพำน เม่ือถงึสำมแยกให้เลีย้วขวำ จำกนัน้จะมป้ีำยบอกทำงตลอดระยะ

จำกถนนนำวงประชำพัฒนำ ขบัตรงมำตลอดจนผ่ำนวดันำวง จนสดุเส้นทำง ให้เลีย้วซ้ึ่ำยเพือ่กลบัรถ 

หลังจำกนัน้จะมีป้ำยบอกทำงตลอดระยะ

RANGSIT 
UNIVERSITY
BULLETIN




