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บริการคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต มีบริการอินทราเน็ต
ซึ่งเป็นระบบบริการในรูปแบบของ Web
Service ที่อำ�นวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา
เช่น ตรวจสอบผลการเรียน ตารางเรียน ตาราง
สอบ การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ นอกจากนี้ ยัง
มีบริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา เพื่อที่จะได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยการวางสาย
สัญญาณภายในมหาวิทยาลัย และหอพักของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะหอพักได้ติดตั้งจุดต่อ
เข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในห้องพักทุกห้อง
จำ�นวนกว่า 2,500 จุด สำ�หรับจำ�นวนเครื่อง
ที่ต่อกับเครือข่าย ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเข้า
ใช้ได้มีกระจายตามอาคารต่างๆ ทั้งในห้อง
ปฏิบัติการ และห้องอินเทอร์เน็ตมีจำ�นวน
มากกว่า 1,000 เครื่อง และยังมีการให้จุด
บริการ Internet Wi-Fi ตามอาคารต่างๆ ทั่ว
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
สาขาวิชาหลากหลายมากที่สุด
โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี 88 สาขาวิชา  ระดับปริญญาโท 38 สาขาวิชา  ระดับปริญญาเอก 9 สาขาวิชา
ตั้งอยู่บนพื้นที่ 295 ไร่ ถนนพหลโยธิน ตำ�บลหลักหก อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตลอดพื้นที่กว้างขวางของมหาวิทยาลัย
มีบรรยากาศร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์แจ่มใส และมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับนักศึกษาอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ
อาคารหอพัก และสนามกีฬาต่างๆ

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายสำ�คัญ คือ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการใน
การพัฒนาประเทศและกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจเอกชน โดย มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างแท้จริง ได้แก่
กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มศิลปะ
และการออกแบบ กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุม่ เศรษฐกิจและธุรกิจ และวิทยาลัยนานาชาติ ทัง้ นี้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความเชือ่ ทีว่ า่ มหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบจะต้องรับผิดชอบและให้ความสำ�คัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุกด้านของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ
สุขอนามัยและศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตการทำ�งาน เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ
ชาติให้เจริญก้าวหน้า ได้อย่างแท้จริง ดังคำ�ขวัญที่ว่า มหาวิทยาลัยรังสิตสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ลานสำ�หรับนั่งพักผ่อน และศูนย์หนังสือของ
ตรามหาวิทยาลัย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
ชุดครุยอาจารย์และนักศึกษา ถ่ายรูปคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
อินเทอร์เน็ต และสิ่งต่างๆ อีกมากมาย
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต
นอกจากนี้ ยังมีบริการห้องพักผ่อนสำ�หรับ
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของบัณฑิต
นักศึกษา ห้องอ่านหนังสือในทุกอาคาร ห้อง
มหาวิทยาลัยรังสิต จากคำ�กล่าวนี้ถือเป็นหน้าที่ บริการหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต มีบริการด้านหอพักสำ�หรับ ละหมาด ห้องโถงปรับอากาศสำ�หรับ
สำ�คัญของศูนย์หนังสือฯ ที่จะเป็นผู้รวบรวม
ผู้ปกครองที่มาพบนักศึกษา และให้นักศึกษาทำ�
สิ่งต่างๆ ไว้คอยบริการนักศึกษา อาจารย์และ นักศึกษา เป็นอาคารสูง 12 ชั้น จำ�นวน 4
กิจกรรมร่วมกันตลอด 24 ชั่วโมง
บุคลากร ศูนย์หนังสือฯ จัดจำ�หน่ายตำ�ราเรียน อาคาร แบ่งเป็นอาคารหอพักหญิง จำ�นวน
พร้อมบริการยูบีซี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
3 อาคาร และอาคารหอพักชาย จำ�นวน 1
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึง
และหนังสือพิมพ์ บริการฉายภาพยนตร์
เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องใช้ อาคาร ซึ่งมีการบริการที่สะดวกสบาย ตั้งแต่
ในช่วงค่่ำ�สัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีบริการอุปกรณ์
ห้องอาหาร ห้องซักรีด ที่ทำ�การไปรษณีย์
สำ�นักงาน เครื่องเขียน ของที่ระลึก
2

กีฬาและเกมเพื่อสันทนาการ มีอาจารย์ที่
ปรึกษาสำ�หรับนักศึกษาของหอพัก
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของนักศึกษาหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย

เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่บุคลากร
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดให้มี
ร้านค้าไว้ให้บริการเครื่องอุปโภคบริโภคและ
ของใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ โดยเปิดให้บริการที่
บริเวณชั้น 1 อาคารประสิทธิ์พัฒนา (หอพัก
นักศึกษา) เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24ชั่วโมง
ห้องอาหารมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การรับประทานอาหารของนักศึกษา
และบุคลากรเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ
มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีห้องอาหาร อยู่บริเวณ
ชั้น 1 ของอาคารประสิทธิ์พัฒนา บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. และบริเวณหน้า
หอพักชาย -หญิงใหม่ จะเปิดให้บริการจนถึง
22.30 น. การจำ�หน่ายจะใช้ระบบคูปอง

บริการด้านกีฬาและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยรังสิต ยึดมั่นในปรัชญาที่ว่า
“สุขภาพดีมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินทั้งปวง”
จึงได้จัดกิจกรรมทางด้านกีฬาขึ้น ส่งเสริมกีฬา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสุขภาพโดยการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายใน และภายนอก และส่งเสริมให้
นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาชนิด
ต่างๆ เข้าแข่งขันระดับอุดมศึกษาและระดับ
ชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน เช่น กีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาอุดมศึกษา
ฟุตบอลไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก เป็นต้น
การรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมีระบบการป้องกันและกำ�กับ
ดูแลทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย ตลอด
จนสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินแก่บุคลากรและนักศึกษา โดย
การตรวจตราป้องกันและดูแลทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร
มิให้เสียหาย หรือสูญหายโดยการสำ�รวจพื้นที่
โดยละเอียด เพื่อกำ�หนดมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติได้ฉับไว โดยรับแจ้งเหตุ
ด่วนเหตุร้าย ตลอด 24 ชั่วโมง และอำ�นวย
ความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน
มหาวิทยาลัย

บริการหอสมุด

มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งเน้นในการเสริมสร้าง
ให้นักศึกษามีความตั้งใจใฝ่รู้ และมีความ
กระตือรือร้น ในการศึกษาด้วยตนเองอย่าง
จริงจัง จึงได้จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน
และแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ
บริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นตำ�ราภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ จุลสาร วารสารต่างๆ และ
ยังมีบริการหนังสือสำ�รอง จองหนังสือ ตอบ
คำ�ถาม และช่วยการค้นคว้า สำ�เนาบทความ
ระหว่างห้องสมุด ยืมระหว่างห้องสมุด บริการ
งานปริญญานิพนธ์ การถ่ายเอกสาร บริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์ อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล
Medline (CD-Rom) ทรัพยากรสารสนเทศ
ในสำ�นักหอสมุดจะใช้ระบบ Bar-Code เพื่อ
สะดวกในการยืม-คืน และรวดเร็วในการค้นหา
กิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ความเป็นผู้นำ�ของนักศึกษา ให้มีโอกาสฝึกฝน
การใช้ชีวิต และทำ�งานร่วมกับผู้อื่น มีความ
พร้อมที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตการทำ�งาน และ
มีพื้นฐานในการพัฒนาตนเองด้วยการสนับสนุน
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมร่วม
กัน ทั้งด้านกีฬา ดนตรี สันทนาการ ศิลป
วัฒนธรรม การเมืองและสังคม และการบำ�เพ็ญ
ประโยชน์เพื่อชุมชนทั้งนี้ เพื่อหล่อหลอมให้
นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นหนึ่ง
เดียว มีความผูกพันและรักสถาบัน นอกจากนี้
ยังจัดให้บริการด้านการศึกษาวิชาทหารรักษา
ดินแดน บริการด้านประกันอุบัติเหตุ ด้านอาชีพ
และจัดหางานอีกด้วย
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DOCTOR
AND
HEALTH
SCIENCE
แพทยศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

COLLEGE OF
MEDICINE

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ

ชื่อปริญญา : เภสัชศาสตรบัณฑิต
แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
(เภสัชอุตสาหการ) : ภ.บ. (เภสัชอุตสาหการ) : ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนและ
Doctor of Pharmacy (Industrial Pharmacy) : รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
Pharm.D. (Industrial Pharmacy)
และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และสามารถประกอบ
วิชาชีพในโรงพยาบาลหรือสถาบันบริการ
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
สุขภาพ ทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐและเอกชน
ชื่อปริญญา : เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาล โรงงานอุตสาหกรรม และในสถาบันการศึกษา
ทางเภสัชกรรม) : ภ.บ. (การบริบาล
พยาบาล นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษาต่อใน
ทางเภสัชกรรม)
ระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้ง
Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical
ภายในและต่างประเทศได้
Care) : Pharm.D. (Pharmaceutical Care)

FACULTY OF
DENTAL
MEDICINE
FACULTY OF
PHARMACY
SHCOOL OF
NURSING
FACULTY OF
MEDICAL
TECHNOLOGY
FACULTY OF
PHYSICAL
THERAPY

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

COLLEGE OF
ORIENTAL
MEDICINE

คณะทันตแพทยศาสตร์

FACULTY OF
OPTOMETRY
FACULTY OF
SCIENCE

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต : พย.บ.
Bachelor of Nursing Science : B.N.S.
ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต : พย.บ
(หลักสูตรสองภาษา)
Bachelor of Nursing Science : B.N.S.
(Bilingual)

ชื่อปริญญา : แพทยศาสตรบัณฑิต : พ.บ.
Doctor of Medicine : M.D.
ชื่อปริญญา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
: ท.บ. (หลักสูตรสองภาษา)
Doctor of Dental Surgery : D.D.S
(Bilingual)

แนวทางการประกอบอาชีพ

คณะเทคนิคการแพทย์

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
บัณฑิตผู้สำ�เร็จการศึกษาจะประกอบอาชีพ
(เทคนิคการแพทย์) : วท.บ.
เภสัชกร ผูค้ มุ้ ครองความปลอดภัยของประชาชน (เทคนิคการแพทย์)
ด้านการใช้ยาส่งเสริมสุขภาพอนามัย ประชาชน Bachelor of Science (Medical Technology)
และคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหารและเครื่อง : B.Sc. (Medical Technology)
สำ�อาง ทั้งยังสามารถทำ�งานด้านวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรมในการผลิตยา หรือค้นคว้าวิจัยเพื่อ แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
การพัฒนายา
ผู้สำ�เร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้หลายสาขา
เช่น เทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา พยาธิ
วิทยา คลินิก เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี พิษ
วิทยา เภสัชวิทยา ไวรัสวิทยา พยาธิวิทยา
นิติเวชศาสตร์ สรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์
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สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือสาขาใกล้เคียง
ระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็น
อาจารย์หรือนักวิชาการทางด้านนี้
ในโอกาสต่อไป
ปรสิตวิทยา นอกจากนี้ ยังอาจศึกษาต่อในคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

คณะกายภาพบำ�บัด

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(กายภาพบำ�บัด) : วท.บ. (กายภาพบำ�บัด)
Bachelor of Science (Physical Therapy) :
B.Sc. (Physical Therapy)
แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถเข้าทำ�งานในตำ�แหน่ง นักกายภาพ
บำ�บัด ในกลุ่มงานหรือแผนกกายภาพบำ�บัด
ของโรงพยาบาลรัฐ ทั้งในระดับโรงพยาบาล
ศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
และ โรงพยาบาลเอกชน เปิดคลินิกเฉพาะ
ทางกายภาพบำ�บัด ปฏิบัติงานกายภาพบำ�บัด
ในศูนย์หรือสถานดูแลสุขภาพเฉพาะ เช่น
โรงงานอุตสาหกรรม สถานดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ เด็กพิการ โรงเรียนเด็กพิเศษ
รวมทั้งสามารถทำ�งานในสถานเสริมสร้าง
สุขภาพ (Health Club) หรือ (Fitness Center)
หรือเป็นนักกายภาพบำ�บัดประจำ�ทีมกีฬา
นอกจากนี้ ยังสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องมือ กายภาพบำ�บัด เครื่องมือแพทย์หรือ
ศึกษาต่อเพื่อเป็นนักกายภาพบำ�บัดเฉพาะทาง
ด้านต่างๆ เช่น ด้านระบบประสาท ด้านระบบ
หายใจและการไหลเวียนโลหิต ด้านระบบ
กล้ามเนื้อกระดูก และศึกษาต่อระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยได้อีกด้วย
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สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(การแพทย์แผนตะวันออก) :
วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก)
Bachelor of Science (Oriental Medicine) :
B.Sc. (Oriental Medicine)
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ชื่อปริญญา : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
: พท.บ. Bachelor of Thai Traditional
Medicine : B.TM.
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

ชื่อปริญญา : การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
: พจ.บ. Bachelor of Traditional Chinese
Medicine : B.CM.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

คณะทัศนมาตรศาสตร์

สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

ชื่อปริญญา : ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต :
ทศ.บ. : Doctor of Optometry : O.D.
แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่ศึกษาจนจบหลักสูตรสามารถขอรับใบ
ประกอบโรคศิลปะเพื่อประกอบอาชีพวัดสายตา
เปิดคลินิกสายตาจากกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถทำ�งานอิสระ หรือ ทำ�งานเป็นกลุ่ม
สามารถประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผน
อาชีพเดียวกัน คือ เปิดโปลีคลินิกทางสายตา
ไทย ประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ได้ หรือทำ�งานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคตา
ทั้ง ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน สามารถ
หรือโรคอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญทาง
ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับสถาบันเสริม
สายตาที่เข้าร่วมโครงการในการวิจัย การสอน
สร้างสุขภาพ การใช้สมุนไพรและอาหารบำ�รุง และการสาธารณสุข รวมทั้งการทหาร
สุขภาพ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตยาสมุนไพร
จีน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมชีวการแพทย์) :
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Bachelor of Engineering
(Biomedical Engineering) :
B.Eng. (Biomedical Engineering)

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
Bachelor of Science (ฺBiomedical Sciences) แนวทางการประกอบอาชีพ
นักศึกษาที่เรียนสำ�เร็จสาขาวิชาวิศวกรรม
: B.Sc. (Biomedical Sciences)
ชีวการแพทย์ สามารถประกอบอาชีพหรือศึกษา
ต่อได้ดังนี้
แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สำ�เร็จการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพ • ทำ�งานในแผนกวิศวกรรมโรงพยาบาลของรัฐ
หรือเอกชน
ได้หลากหลายทั้งกับภาครัฐและเอกชน เช่น
• ทำ�งานในศูนย์เครือ่ งมือตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
เจ้าของกิจการ เป็นอาจารย์ในสถาบันการ
ศึกษาต่างๆ ในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ • ทำ�งานในบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการที่
เป็นนักวิชาการสถาบันการศึกษาหรือในหน่วย เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ชีวการแพทย์
• ทำ�งานในหน่วยวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ
งานด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ เป็นนักวิจัย
ผลิตภัณฑ์ อาหาร และอุตสาหกรรมบางชนิด
นักวิทยาศาสตร์ นักพิษวิทยา ผู้เชี่ยวชาญใน
• ทำ�งานในศูนย์วิจัยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
โรงงานอุตสาหกรรมทางการแพทย์และ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมยา
• ประกอบอาชีพอิสระเป็นที่ปรึกษาทางด้านการ
และเป็นผู้เชี่ยวชาญในบริษัททางการแพทย์
ประกันคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ
ต่างๆ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
โรงพยาบาล การจัดซือ้ การจัดหา การจัด
โปรแกรมบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษาต่อในสาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เคมีประยุกต์) : วท.บ. (เคมีประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Chemistry) :
B.Sc. (Applied Chemistry)
แนวทางการประกอบอาชีพ

1. งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
ทำ�งานเป็นนักเคมีที่ทำ�หน้าที่วิเคราะห์สารต่างๆ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานโดย
ใช้เครื่องมือระดับสูง เป็นงานในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยในหน่วยงานต่างๆ และ
บริษัทอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
พลาสติก ยาง สีย้อม ปุ๋ย การชุบเคลือบ
2. งานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ ในประเทศไทยมี
หน่วยงานของรัฐบาล และบริษัทอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่จำ�นวนมากที่ต้องการนักเคมีเพื่อช่วย
คิดค้นและวิจัยปรับปรุงชนิดของผลิตภัณฑ์ให้มี
ความทันสมัยและมีคุณภาพดีขึ้น เพื่อเป็นการ
ลดการนำ�เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่ง
ทำ�ให้ประเทศขาดดุลทางการค้ามากขึ้น
3. เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ที่รักอิสระ
ทางวิชาชีพ สามารถใช้ความรู้ทางเคมีเพื่อทำ�
ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำ�วันต่างๆ ได้เอง ทำ�ให้
สร้างงานได้ด้วยตนเองสามารถทำ�งานอิสระ
เช่น นํ้ายาซักล้าง สบู่ การทำ�นํ้ามันหอมระเหย
ปุ๋ย ฯลฯ
4. อาจารย์ ครู ผู้ที่รักการเป็นครู-อาจารย์
สามารถศึกษาต่อในสาขาต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี
พอลิเมอร์ เคมีคอมพิวเตอร์ เคมีวิเคราะห์
เภสัชเคมี ฯลฯ เพื่อเป็นอาจารย์ตามสถาบัน
การศึกษาต่างๆ ได้
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ENGINEERING
AND
TECHNOLOGY
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง
ในองค์กรธุรกิจงานวิศวกรรมและหน่วยงาน
ราชการ ทั้งทางด้านการออกแบบและพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
ระบบเครือข่ายด้านวิจัย และพัฒนาด้าน
การขายและบริการทางเทคนิค ประกอบ
อาชีพส่วนตัว การสร้างระบบ อินเทอร์เน็ต
อินทราเน็ต ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้
แก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งยังสามารถศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งใน
แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าหรือเป็นผู้ควบคุม ประเทศ และต่างประเทศ
ระบบไฟฟ้าในหน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา *
ขนาดใหญ่ เป็นวิศวกรออกแบบ และควบคุม
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
การทำ�งานในบริษัทที่ให้บริการผลิตจำ�หน่าย
ไฟฟ้า ซึ่งมีความสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ (วิศวกรรมโยธา) : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (ฺCivil Engineering)
: B.Eng. (Civil Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ *
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
แนวทางการประกอบอาชีพ
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) :
บัณฑิตที่ศึกษาจบหลักสูตรสามารถขอรับใบ
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Bachelor of Engineering
ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา จาก
(Computer Engineering) :
สภาวิศวกรได้ซึ่งจะมีความรู้ความสามารถใน
B.Eng. (Computer Engineering)
การประกอบอาชีพทางวิศวกรรมโยธาทำ�งาน
ต่างๆ เช่น งานออกแบบและควบคุมงานอาคาร
งานฐานรากของอาคาร อุโมงค์ ทางยกระดับ
รถไฟฟ้าใต้ติน การชลประทาน การทางและ
ขนส่ง งานศึกษาวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า *

COLLEGE OF
ENGINEERING
COLLEGE OF
INFORMATION
TECHNOLOGY AND
COMMUNICATION
AVIATION
INSTITUTE

แนวทางการประกอบอาชีพ

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering
(ฺElectrical Engineering) : B.Eng. (Electrical
Engineering)
1. แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำ�ลัง
2. แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
3. แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม *

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) :
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Engineering
(Environmental Engineering) :
B.Eng. (Environmental Engineering)
แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จะสามารถประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบ
ระบบบำ�บัดนํ้าเสีย การวางแผนและการจัดการ
สภาพแวดล้อม การวางแผนและการออกแบบ
ระบบประปา การจัดการขยะมูลฝอยและ
สารพิษอันตราย การควบคุมมลภาวะอากาศ
และเสียง บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพได้รับการยอมรับและสามารถศึกษา
ต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี *

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเคมี) : วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
Bachelor of Engineering
(ฺChemical Engineering) : B.Eng. (Chemical
Engineering)
แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านการออกแบบและ
พัฒนากระบวนการผลิต ด้านวิจัยและพัฒนา
ด้านการวิเคราะห์ ด้านการขายและบริการ
ทางเทคนิค เป็นต้น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมผงซักฟอก
และสบู่ สิ่งทอ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสี
เคมีภัณฑ์ นํ้ามันพืช นํ้าตาล อุตสาหกรรม
อาหารและยา อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล *

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล) : วศ.บ. (วิศวกรรม
เครื่องกล)
Bachelor of Engineering
(ฺMechanical Engineering) : B.Eng. (Mechanical Engineering)
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แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถ
ประกอบอาชีพวิศวกรรมการซ่อมบำ�รุง
อากาศยานทุกประเภทในทุกสายการบินทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง
ยังสามารถใช้ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบวิชาชีพเป็นวิศวกรเครื่องกล
ทำ�งานด้านการออกแบบ ควบคุม และพัฒนา
กระบวนการผลิต อนุรักษ์พลังงาน วิจัย
ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
อาคาร โรงงาน และอุตสาหกรรมแทบทุก
สาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรม
ยานยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ *

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมยานยนต์) :
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)
Bachelor of Engineering
(Automotive Engineering) :
B.Eng. (Automotive Engineering)
แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตวิศวกรรมยานยนต์ต้องมีความรู้ความ
สามารถอย่างดี ตรงและทันสมัยต่อความ
ต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ *

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ) :
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering
(Industrial Engineering) : B.Eng. (Industrial
Engineering)

สาขาวิชาซ่อมบำ�รุงอากาศยาน

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาจะมีความสามารถ
ในการออกแบบสร้าง และควบคุมการดำ�เนิน
งานอุตสาหกรรมการผลิต การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต การวิเคราะห์กระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพการศึกษา การออกแบบ
และเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมในการผลิต
นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำ�รุง
อากาศยาน *

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน) :
วศ.บ. (วิศวกรรมการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน)
Bachelor of Engineering (Aviation Maintenance Engineering) :
B.Eng. (Aviation Maintenance Engineering)

ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต (ซ่อมบำ�รุง
อากาศยาน)
ทล.บ. (ซ่อมบำ�รุงอากาศยาน)
Bachelor of Techology (Aircraft
Maintenance)
B.Tech. (Aircraft Maintenance)
แนวทางการประกอบอาชีพ

• ช่างอากาศยานในสายการบินทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
• ช่างอากาศยานในอุตสาหกรรมการบินทั้ง
องค์กรรัฐบาลและเอกชน
• พนักงานวางแผนการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
• พนักงานวางแผนการบิน
• พนักงานอำ�นวยการบิน
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม*

ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Technology (Industrial Technology) B.Tech. (Industrial Technology)
แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์
แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
แขวงวิชาเทคโนโลยียานยนต์
แนวทางการประกอบอาชีพ

• ผู้ควบคุมและออกแบบระบบอัตโนมัติใน
โรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบเทคโนโลยีด้าน
เมคคาทรอนิกส์
• ผู้ควบคุมและตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้า
พลังงานความร้อนในโรงงานและอาคาร
• ออกแบบระบบทำ�ความเย็นและความร้อน
• ควบคุมระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์
• วิเคราะห์ แก้ไข ออกแบบระบบเครื่องยนต์
และระบบยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) :
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (ฺComputer Science) :
B.Sc. (Computer Science)
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)
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แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถจัด
วางตำ�แหน่งที่ใช้เก็บสารสนเทศ จัดองค์การ
สารสนเทศ ดำ�เนินการกับสารสนเทศ กรอง
ข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ต้องการและนำ�เสนอ
สารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย) :
ทล.บ. (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)
Bachelor of Technology
(Computer Game Multimedia) :
B.Tech. (Computer Game Multimedia)
แนวทางการประกอบอาชีพ

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

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศ
การแพทย์) : วท.บ. (สารสนเทศการแพทย์)
Bachelor of Science (Medical Informatics)
: B.Sc. (Medical Informatics)

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักวิเคราะห์ระบบด้านสารสนเทศการแพทย์
2. โปรแกรมเมอร์/ นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ด้านสารสนเทศการแพทย์
3. ผู้ดูแลเครือข่ายด้านสารสนเทศการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
4.นักพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสารสนเทศการ
แพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านสารสนเทศทางการ
แพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. ผู้จัดการโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการด้าน
สารสนเทศการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นักเวชสถิติ
7. ผู้ดูแลระบบภาพถ่ายทางการแพทย์

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศ
การลงทุน) : วท.บ. (สารสนเทศการลงทุน)
Bachelor of Science
(Investment Informatics)
: B.Sc. (Investment Informatics)
แนวทางการประกอบอาชีพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต
(เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์) :
ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์)
Bachelor of Technology
(Creative Media Technology) :
B.Tech. (Creative Media Technology)

1. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
2. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
3. นักคณิตศาสตร์ประกันชีวิต
4. นักวิจัยคณิตศาสตร์การเงินของธนาคาร และ
5. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
6. นักวิเคราะห์การเงินและการลงทุนของธนาคาร
และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
7. อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ/การเงินและ
การลงทุน

แนวทางการประกอบอาชีพ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

สาขาวิชานักบินพาณิชย์

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ)
: วท.บ. (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ)
Bachelor of Science
(Enterprise Information Systems)
: B.Sc. (Enterprise Information Systems)
แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักวิเคราะห์ระบบ
2. นักพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจ
3. เจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (นำ�เสนอโซลูชั่น
ให้แก่ลูกค้า)
4. เจ้าหน้าที่แผนกสนับสนุนระบบสารสนเทศด้าน
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

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

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(นักบินพาณิชย์) : วท.บ. (นักบินพาณิชย์)
Bachelor of Science (Commercial Pilot) :
B.Sc. (Commercial Pilot)
แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษา ในสาขาวิชา
นักบินพาณิชย์ประกอบด้วยปริญญาบัตรและ
ประกาศนียบัตรพาณิชย์ตรี สามารถประกอบ
อาชีพนักบินในสายการบินต่างๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศได้รวมทั้งอาชีพเกี่ยวกับท่าอากาศยาน
หน่วยควบคุมอากาศยานและธุรกิจการบินอื่นๆ
*รับเทียบโอนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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AGRICULTURAL
INNOVATION
BIOTECHNOLOGY
AND FOOD
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
และอาหาร

FACULTY OF
AGRICULTURAL
INNOVATION
FACULTY OF
BIOTECHNOLOGY
FACULTY OF
FOOD
TECHNOLOGY

คณะนวัตกรรมเกษตร

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต
(นวัตกรรมเกษตร)
ทล.บ. (นวัตกรรมเกษตร)
Bachelor of Technology (Agricultural
Innovation)
B.Tech. ( Agricultural Innovation)
แนวทางการประกอบอาชีพ

1. เกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer) ในธุรกิจ
ฟาร์มเกษตร ทำ�หน้าที่ควบคุมดูแลการปลูก
พืชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
การเกษตรสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ
2. ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm
manager) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำ�หน้าที่
วางแผนและควบคุมดูแลการปลูกพืชและการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ หรือ
ฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยในแบบต่างๆ
3. นักวิชาการหรือที่ปรึกษาฟาร์มเกษตร
อัจฉริยะ (smart farm advision) ในบริษัท
ธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจฟาร์มเกษตร ทำ�หน้าที่
ออกแบบ เลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะ
สม และดำ�เนินการสร้างฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
และฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยแบบต่างๆ
4. นักวิชาการด้านการจัดการผลิตผลเกษตรใน
บริษัทธุรกิจการเกษตร ทำ�หน้าที่วางแผนและ
ควบคุมดูแล การบรรจุหีบห่อ เก็บรักษา ขนส่ง
ซื้อขาย หรือนำ�เข้าส่งออก ผลิตผลเกษตร

5. ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ในบริษัทธุรกิจการบริการ
ทางการเกษตร
6. เจ้าของธุรกิจฟาร์มเกษตรหรือบริษัทธุรกิจ
เกษตรทุกประเภท
7. นักวิชาการในหน่วยงานราชการ เช่น กรม
วิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ
8. นักวิจยั ในหน่วยวิจยั เช่น วว. NECTEC ฯลฯ
คณะเทคโนโลยีอาหาร

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(เทคโนโลยีอาหาร) : วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Science (ฺFood Technology) : (เทคโนโลยีชีวภาพ) : วท.บ. (เทคโนโลยี
B.Sc. (Food Technology)
ชีวภาพ)
Bachelor of Science (ฺBiotechnology) :B.Sc.
2. สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
(Biotechnology)
ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต
(ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร) : ทล.บ. (ธุรกิจ
แนวทางการประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมอาหาร)
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Bachelor of Technology (Food Industry)
ในปัจจุบันมีจำ�นวนมาก ผู้ที่สำ�เร็จกาศึกษา
B.Tech. (Food Industry Business)
ด้านนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมจำ�นวนมหาศาลทีจ่ ะแบ่งเป็น
แนวทางการประกอบอาชีพ
กลุ่มต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำ�อาง อุตสาหกรรม
อาหารในส่วนต่างๆ ได้แก่ การควบคุมการผลิต เครื่องปรุงรส อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ฯลฯ การเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและอาหาร
เป็นต้น
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ART
AND
DESIGN
ศิลปะและ
การออกแบบ

FACULTY OF
ARCHITECTURE
FACULTY OF
ART
AND DESIGN
FACULTY OF
DIGITAL ART
THE CONSERVATORY
OF MUSIC

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
: สถ.บ.
Bachelor of Architecture : B.Arch.
แนวทางการประกอบอาชีพ

เป็นสถาปนิกออกแบบวางผังสถาปัตยกรรม
ประเภทต่างๆ ออกแบบปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการใช้สอยในงานสถาปัตยกรรม
ประเภทต่างๆ เป็นสถาปนิกนักบริหารและ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารทุกขนาดและทุก
ประเภท เป็นสถาปนิกทำ�งานด้านอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม ด้านการออกแบบปรับปรุงและ
รักษาสภาพแวดล้อม และเป็นอาจารย์สอนวิชา
สถาปัตยกรรมในสถาบันการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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คณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ชื่อปริญญา : ศิลปบัณฑิต
(การออกแบบภายใน) :
ศล.บ. (การออกแบบภายใน)
Bachelor of Fine Arts (Interior Design) :
B.F.A. (Interior Design)
แนวทางประกอบวิชาชีพ

นักออกแบบภายในอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้
บริหาร ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ประกอบกิจการส่วนตัว และรับงานอิสระ
ตลอดจนเป็นครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ต่างๆ
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย

ชื่อปริญญา : ศิลปบัณฑิต
(ศิลปะภาพถ่าย) :
ศล.บ. (ศิลปะภาพถ่าย)
Bachelor of Fine Arts (Photography) :
B.F.A. (Photography)
แนวทางประกอบวิชาชีพ

ช่างภาพ นิตยสาร และวารสารต่างๆ สตูดิโอ
ถ่ายภาพโฆษณา สตูดิโอภาพแต่งงาน แลบสี
และขาวดำ� หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ประกอบกิจการส่วนตัว
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สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ชื่อปริญญา : ศิลปบัณฑิต
(การออกแบบผลิตภัณฑ์) :
ศล.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
Bachelor of Fine Arts (Product Design) :
B.F.A. (Product Design)
แนวทางประกอบวิชาชีพ

นักออกแบบผลิตภัณฑ์อิสระ ประกอบกิจการ
ส่วนตัว นักวิชาการ ครู อาจารย์ในสถาบัน
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)

คณะดิจิทัลอาร์ต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

แนวทางประกอบวิชาชีพ

นักออกแบบโฆษณา ออกแบบสัญลักษณ์
ออกแบบหนังสือ นิตยสาร ออกแบบกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์ ออกแบบตัวอักษร ออกแบบ
ภาพประกอบ โดยสามารถเป็นนักออกแบบ
นิเทศศิลป์ในหน่วยงาน
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

ชื่อปริญญา : ศิลปบัณฑิต (แฟชั่นดีไซน์) :
ศล.บ. (แฟชั่นดีไซน์)
Bachelor of Fine Arts (Fashion Design) :
B.F.A. (Fashion Design)
แนวทางประกอบอาชีพ

นักออกแบบประจำ�ห้องเสื้อโรงงานหรือ
ห้องเสื้อส่วนตัว นักออกแบบอิสระ หรือเป็น
นักออกแบบที่เน้นในด้านความคิดสร้างสรรค์
ทั้งทางด้านออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
สามารถประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ
เช่น นักออกแบบลายผ้า นักออกแบบสิ่งทอ
เป็นต้น

ชื่อปริญญา : ศิลปบัณฑิต (คอมพิวเตอร์อาร์ต)
: ศล.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)
Bachelor of Fine Arts (Computer Art) :
B.F.A. (Computer Art)
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

ชื่อปริญญา : ศิลปบัณฑิต (วิชวลเอฟเฟค) :
ศล.บ. (วิชวลเอฟเฟค)
Bachelor of Fine Arts (Visual Effects) :
B.F.A. (Visual Effects)
แนวทางประกอบวิชาชีพ

นักออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น ออกแบบ
โมชั่นกราฟิก Visual Effect งานภาพยนตร์
นักออกแบบ Character นักออกแบบ
สื่อInteractiveในหน่วยงานรัฐและเอกชน
ประกอบกิจการส่วนตัว และรับงานอิสระ

วิทยาลัยดนตรี

ชื่อปริญญา : ดุริยางคศาสตรบัณฑิต : ดศ.บ.
Bachelor of Music : B.M.
1. แขนงวิชาการแสดงดนตรี
2. แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา
3. แขนงวิชาการแสดงขับร้อง
4. แขนงวิชาการสอนดนตรี
5. แขนงวิชาการประพันธ์เพลง
6. แขนงวิชาการผลิตดนตรี
7. แขนงวิชาการดนตรีประกอบภาพยนตร์และ
มัลติมีเดีย
แนวทางการประกอบอาชีพ

ด้วยความรู้ทางวิชาการ และวิทยาการต่างๆ
เกี่ยวกับด้านดนตรีทำ�ให้ผู้ศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจทางด้านดนตรีอย่างลึกซึ้งสามารถผลิต
งานดนตรีได้อย่างมีคุณภาพ อาทิ นักดนตรี
นักแต่งเพลง อาจารย์สอนดนตรี และว่าที่
ศิลปิน เป็นต้น
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HUMANITIES
AND
SOCIAL
SCIENCES
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

FACULTY OF
COMMUNICATION
ARTS
FACULTY OF
LIBERAL
ARTS
FACULTY OF
LAW
COLLEGE OF
SOCIAL
INNOVATION
COLLEGE OF
GOVERNMENT

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) :
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
Bachelor of Communication Arts
(Radio and Television) :
B.Com.Arts (Radio and Television)
แนวทางประกอบวิชาชีพ

เมื่อสำ�เร็จการศึกษาสามารถเข้าทำ�งานเป็นนัก
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในตำ�แหน่ง
ต่างๆ เช่น ผู้ควบคุมการผลิต ผู้กำ�กับรายการ
ฝ่ายสร้างสรรค์รายการ พิธีกร หรือฝ่ายข่าว
วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น หรือทำ�งานในข่ายงาน
สื่อสารมวลชน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่อยู่
ในขอบข่ายของสื่อวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการ
สื่อสาร
สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต
(วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์) : นศ.บ.
(วารสารคอนเวอร์เจนซ์)
Bachelor of Communication Arts
(Convergence Journalism) :
B. Com.Arts (Convergence Journalism)

แนวทางประกอบวิชาชีพ

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

แนวทางประกอบวิชาชีพ

สามารถทำ�งานเป็นนักวารสารศาสตร์ในหลาย
อาชีพ อาทิ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าว
วิทยุโทรทัศน์ เป็นหนึ่งในกองบรรณาธิการ
หนังสือ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์ในบริษัท
ห้างร้านหรือในหน่วยงานต่างๆ

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต
(การประชาสัมพันธ์) :
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
Bachelor of Communication Arts
(Public Relations) :
B.Com.Arts (Public Relations)

ผู้สำ�เร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ
ได้กว้างขวาง เช่น ในหน่วยงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์โดยตรง บริษัทที่ปรึกษาการ
ประชาสัมพันธ์ และในสถาบันวิชาชีพหลาก
หลายประเภท เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
รัฐวิสาหกิจ สาธารณกุศล โดยสามารถปฏิบัติ
งานในระดับปฏิบัติงานที่อาศัยความชำ�นาญ ใน
การผลิตผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือ
ในระดับนโยบายที่ใช้แนวคิดการประชาสัมพันธ์
แนวทางประกอบวิชาชีพ
เพื่อวางแผนและสร้างกลยุทธ์พัฒนาหน่วยงาน
มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านการ
แสดงและงานบันเทิงทั้งองค์ความรู้ในโลกตะวัน ให้มีความเจริญก้าวหน้าสู้คู่แข่งขันได้ ทั้งระดับ
ออกและตะวันตก เข้าใจและสามารถใช้สื่อชนิด ประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ยังสามารถ
ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันทั้งใน
ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดศิลปะบันเทิงเหล่านั้นได้
และต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต
(สื่อสารการแสดง) :
นศ.บ. (สื่อสารการแสดง)
Bachelor of Communication Arts
(Performing Arts Communication)
: B.Com.Arts (Performing Arts
Communication)
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คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาญี่ปุ่น) : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (Japanese) : B.A.
(Japanese)
แนวทางการประกอบอาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางประกอบวิชาชีพ

สาขาวิชาการโฆษณา

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต :
(การโฆษณา) : นศ.บ. (การโฆษณา)
Bachelor of Communication Arts
(Advertising) : B.Com.Arts (Advertising)
แนวทางประกอบวิชาชีพ

เมื่อสำ�เร็จการศึกษา สามารถทำ�งานในบริษัท
ตัวแทนโฆษณาบริษัทผู้ผลิตสื่อโฆษณา หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต
(การภาพยนตร์และวีดิทัศน์) :
นศ.บ. (การภาพยนตร์และวีดิทัศน์)
Bachelor of Communication Arts
(Motion Picture and Video) :
B.Com.Arts (Motion Picture and Video)
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เมื่อสำ�เร็จการศึกษาสามารถทำ�งานด้าน
ภาพยนตร์ทุกลักษณะ อาทิ ผู้เขียนบท
ภาพยนตร์ และ/หรือ ผู้กำ�กับภาพยนตร์
(ซึ่งครอบคลุมทั้งภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์
บันเทิง และภาพยนตร์โฆษณา)รวมทั้งเป็น
บุคลากรในสายงานของสื่ออื่นๆ เช่น ละคร
โทรทัศน์ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต :
(สื่อสารการตลาด) : นศ.บ. (สื่อสารการตลาด)
Bachelor of Communication Arts (Marketing
Communication) : B.Com.Arts (Marketing
Communication)

สาขาวิชามัลติมีเดีย

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต (มัลติมีเดีย)
: นศ.บ. (มัลติมีเดีย)
Bachelor of Communication Arts
(Multimedia) : B.Com.Arts (Multimedia)
แนวทางประกอบวิชาชีพ

ประกอบอาชีพด้านมัลติมีเดีย Presentation Multimedia on Broadcast, Computer
Graphic, Animation 2D, Animation 3D,
Organizer Production, Web Design ของ
สถานประกอบการเอกชนและรัฐบาล รวมทั้ง
สามารถเป็นผู้ประกอบการเอง
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำ�กับ
ภาพยนตร์และโทรทัศน์

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต
แนวทางประกอบวิชาชีพ
(การเขียนบทและการกำ�กับภาพยนตร์และ
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษา สามารถนำ�ความรู้ไป
โทรทัศน์) : นศ.บ. (การเขียนบทและการกำ�กับ
ประกอบอาชีพที่หลากหลายในฝ่ายการตลาด
ภาพยนตร์และโทรทัศน์)
ฝ่ายออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาดของ Bachelor of Communication Arts (Film and
ภาคเอกชนและรัฐทุกแห่ง รวมทั้งยังสามารถ Television Writing and Directing) : B.Com.
ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นทั้งในประเทศ Arts (Film and Television Writing and
และต่างประเทศในสาขาวิชาสื่อสารการตลาด Directing)
การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ทำ�งานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เป็นเลขานุการ ล่าม แปลเอกสาร
มัคคุเทศก์ เป็นต้น
3. ศึกษาทางด้านภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น
4. สามารถสอบชิงทุนของรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษาต่อสาขาวิชาต่างๆ
หรือทำ�วิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อสำ�เร็จการศึกษาแล้วสามารถทำ�งานเป็น
ผู้กำ�กับภาพยนตร์ ผู้กำ�กับละครโทรทัศน์ นัก
เขียนบทภาพยนตร์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์
นักเขียนบทให้แก่สื่อแอนิเมชั่นและ New Media รวมทั้งทำ�งานในวงการภาพยนตร์ โทรทัศน์
โฆษณา และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
และการเขียนบท
ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) : ศศ.บ.
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts (Thai Language for
(สื่อสารการกีฬา) : นศ.บ. (สื่อสารการกีฬา)
Communication) : B.A. (Thai Language for
Bachelor of Communication Arts (Sports
Communication)
Communication) :
B.Com.Arts (Sports Communication)
แนวทางการประกอบวิชาชีพ

1. นักสื่อสารมวลชนด้านการกีฬา
2. ผู้จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการสื่อสาร
และการกีฬา
3. ผู้บริหารการจัดการการสื่อสารและการกีฬา
4. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารและ
การกีฬา และนันทนาการ
5. ผู้ประกอบการในศูนย์กีฬา
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แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร สามารถทำ�งานทั้งในภาครัฐและ
เอกชน เช่น เป็นพิธีกร พนักงานต้อนรับของ
หน่วยงาน เลขานุการ นักเขียน นักจัดรายการ
นักหนังสือพิมพ์ นักจัดการประชุมสัมมนา และ
งานอืน่ ๆ ทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสือ่ สาร
รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English) : B.A. (English)
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)
แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนสามารถประกอบ
อาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะ
ในตำ�แหน่งที่ต้องใช้ภาษาจีนเป็นสื่อในการ
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

แนวทางการประกอบอาชีพ

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มุ่งที่จะผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้และมีความ
สามารถในการประกอบอาชีพ ประพฤติตนอยู่
ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อเป็นผู้
พิพากษา อัยการ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ
ที่มีความสำ�นึกที่ดีต่อสังคม และรับผิดชอบใน
วิชาชีพ

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาฝรั่งเศส) : ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
Bachelor of Arts (French) : B.A. (French)
แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สามารถประกอบ
อาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะใน
ตำ�แหน่งที่ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร
เช่น สถานทูต ธุรกิจการบิน วิเทศสัมพันธ์ นัก
แปล นักวิจัยประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ ล่าม
นอกจากนั้น บัณฑิตที่เลือกวิชาเลือกเสรี หรือ
วิชาโท ในสาขาวิชาชีพต่างๆ จะช่วยเสริมในการ
ประกอบอาชีพได้กว้างขวางขึ้น เช่น การท่อง
เที่ยว การโรงแรม นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และ
บริหารธุรกิจสาขาต่างๆ
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาสามารถทำ�งานสถานทูต
ในกลุ่มมุสลิม ธุรกิจการบิน
การท่องเที่ยว ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
นักการธนาคารอิสลาม นักการปกครอง อาชีพ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ฮาลาลร้านอาหาร และนักการศึกษา เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทางด้านการแพทย์ สุขภาพ
อนามัย งานจิตวิทยามวลชน

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ) : ศศ.บ. (อิสลาม คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
ศึกษาและภาษาอาหรับ)
ชื่อปริญญา : นิติศาสตรบัณฑิต : น.บ.
Bachelor of Arts (Islamic Studies and
Arabic Language) : B.A. (Islamic Studies and Bachelor of Law : LL.B.
Arabic Language)

สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบ Online)

ชื่อปริญญา : นิติศาสตรบัณฑิต : น.บ.
Bachelor of Law : LL.B.
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วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

สาขาวิชาผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) : ศศ.บ.
(ผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
Bachelor of Arts (Leadership in
Society,Business and Politics) : B.A. (Leadership in Society,Business and Politics)

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรบัณฑิต : ร.บ.
Bachelor of Political Science : B.Pol.Sc.
แนวทางการประกอบวิชาชีพ

• ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
การต่างประเทศ
• ข้าราชการและพนักงานฝ่ายการปกครองท้อง
ถิ่น
• ข้าราชการตำ�รวจและทหาร (สายวิชาการธุรการ)
• นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น
• เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
• พนักงานบริษัทเอกชนด้านการบริหารงาน
บุคคล/ทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการประกอบอาชีพ

หลักสูตรมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้บัณฑิตเป็น
ผู้ที่มีความรอบรู้แบบรอบด้าน มีวุฒิภาวะทั้ง
ทางปรัชญา อารมณ์ และจิตสำ�นึกมีวิสัยทัศน์
จินตนาการสร้างสรรค์ ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจความเป็นจริงทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำ�คัญสำ�หรับผู้ที่
จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้นำ�ในระดับต่างๆ ทั้ง
ในองค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรอิสระมหาชน
องค์กรทางการเมือง องค์กรทางสังคมและทาง
ธุรกิจทุกระดับในโลก ซึ่งมีทั้งการร่วมมือและการ
แข่งขันอย่างเข้มแข็งและสลับซับซ้อน
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แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ สามารถทำ�งานทั่วไปใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน อาทิ
โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
นอกจากนี้บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและ
ต่างประเทศที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

ECONOMY
AND
BUSINESS

สาขาวิชาการตลาด *

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การตลาด) : บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing) : B.B.A. (Marketing)
แนวทางการประกอบอาชีพ

เศรษฐกิจ
และธุรกิจ
FACULTY OF
BUSINESS
ADMINISTRATION
FACULTY OF
ACCOUNTANCY
FACULTY OF
ECONOMICS
COLLEGE OF TOURISM
AND HOSPITALITY

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ *

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการ) : บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration
(Management) : B.B.A. (Management)
แนวทางประกอบวิชาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการ สามารถ
ประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
สำ�นักงาน บริหารงานบุคคล และการบริหาร
โครงการต่างๆ นอกจากนี้ บัณฑิตที่จบสาขา
วิชาการจัดการ สามารถศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศได้
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม *

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการอุตสาหกรรม) :
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
Bachelor of Business Administration (Industrial Management) : B.B.A. (Industrial
Management)

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สามารถนำ�ความรู้ไปประกอบอาชีพ ทั้งในภาค
รัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการ
อุตสาหกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การวางแผนและ
การควบคุมการผลิต การควบคุมต้นทุนและ
ประกันคุณภาพ เป็นต้น
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ *

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) :
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Business Administration
(Computer Information System) :
B.B.A. (Computer Information System)

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการตลาดสามารถ
ประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ใน
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการของภาค
รัฐ และในหน่วยงานด้านการตลาด ภาคเอกชน
เช่น พนักงานการตลาด งานโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน *

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การเงินและการลงทุน) :
บธ.บ. (การเงินและการลงทุน)
Bachelor of Business Administration
(Finance and Investment) :
B.B.A. (Finance and Investment)
แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการเงินและการลงทุน
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ในตำ�แหน่ง นักการเงินในหน่วยงาน
ของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท
ประกันภัย และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
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สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ *

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) :
บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
Bachelor of Business Administration
(Human Resource Management) :
B.B.A. (Human Resource Management)

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก สามารถทำ�งานทั่วไปในหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน เป็นนักบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ นัก
บริหารงานจัดซื้อ นักวิเคราะห์ตลาดสำ�หรับ
ธุรกิจค้าปลีก นักบริหารสินค้า คงคลัง และ
ศูนย์กระจายสินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ชื่อปริญญา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต : ศ.บ.
Bachelor of Economics : B.Econ.
แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับภาพรวมของระบบเศรษฐกิจจึงสามารถ
วิเคราะห์ตลาดได้อย่างลึกซึ้งมีความสามารถ
แนวทางการประกอบอาชีพ
คณะบัญชี
ควบคุมและกำ�หนดระบบเกี่ยวกับการเงินได้
บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
สาขาวิชาการบัญชี
อย่างรอบคอบด้วยความรู้วิชาการที่กว้างขวาง
มนุษย์ สามารถทำ�งานได้ทั้งในภาครัฐและ
ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต : บช.บ.
ทำ�ให้สามารถเข้าทำ�งานได้ในทุกสาขาเกี่ยว
เอกชน ในหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากร
กับการเงิน และเศรษฐกิจ อาทิ นักธุรกิจ การ
บุคคล งานวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Bachelor of Accountancy : B.Acc.
ในองค์กร เป็นต้น นอกจากนี้ บัณฑิตที่ต้องการ ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ธนาคาร นักวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท Finance
และ Broker ที่ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสามารถศึกษาต่อได้ทั้ง : บช.บ. (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Accountancy (International
ในประเทศและต่างประเทศ
Program) : B.Acc. (International Program) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ *

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการโลจิสติกส์) : บธ.บ.
(การจัดการโลจิสติกส์)
Bachelor of Business Administration
(Logistics Management) : B.B.A. (Logistics
Management)
แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) : บธ.บ.
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
Bachelor of Business Administration
(Retail Business Management)
: B.B.A. (Retail Business Management)
* รับเทียบโอนผู้ที่สำ�เร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สามารถ
ประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ
และเอกชน

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษา สามารถเป็นผู้ที่ทำ� (การจัดการท่องเที่ยว) : ศศ.บ. (การจัดการ
บัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ที่ปรึกษา
การท่องเที่ยว)
ทางบัญชีและภาษีอากร นักวิเคราะห์ทางการ Bachelor of Arts (Tourism Management) :
เงิน นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ B.A. (Tourism Management)
ทางการบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวทางด้านการบัญชี

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สามารถทำ�งานทั่วไปในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ การบริหาร
การขนส่งสินค้าต่างประเทศ ในประเทศ การ
จัดหาจัดจ้าง การบริหารคลังสินค้าและการกระ
จายสินค้า การค้าระหว่างประเทศ การจัดการ
ซัพพลายเชน

แนวทางการประกอบอาชีพ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) : ศศ.บ.
(การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร)
Bachelor of Arts (Hotel and Restaurant
Management) : B.A. (Hotel and Restaurant
Management)

โดยแยกตามกลุ่มวิชาที่ศึกษา ได้ดังนี้

1. กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม
(Hotel Management) สามารถประกอบอาชีพ
ได้ในธุรกิจโรงแรม คอนโดมิเนียม
เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ เกสท์เฮ้าส์ หรือประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวด้านที่พักอาศัย

4. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจนำ�เที่ยว
(Tour Business Management)
สามารถประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว เช่น บริษัทนำ�เที่ยว ธุรกิจ
ขนส่ง ศูนย์รับจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน ธุรกิจ
เรือท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และธุรกิจอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

5. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว
(Tourism Resources Management)
สามารถประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการบำ�รุงรักษา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง
การท่องเที่ยวและการกีฬา องค์กรอิสระต่างๆ
2. กลุ่มวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผู้สื่อข่าวท่องเที่ยว วารสารการท่องเที่ยว
(Food and Beverage Management)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
สามารถประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง วนอุทยาน
ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
6. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (Aviaกับอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงแรม ธุรกิจ
(การจัดการธุรกิจด้านการบิน) :
tion Business Management)
อาหารไทยในต่างประเทศ ภัตตาคาร
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจด้านการบิน)
ร้านอาหาร ร้านอาหาร Fast Food ต่างๆ ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
Bachelor of Business Administration
อาหารสำ�หรับสายการบิน หรือประกอบธุรกิจ กับการขนส่งทางอากาศ เช่น บริษัทขนส่ง
(Aviation Business Management) :
สินค้าและพัสดุภัณฑ์ บริษัทการบินพาณิชย์
ส่วนตัวด้านอาหารและเครื่องดื่ม
B.B.A. (Aviation Business Management)
บริษัทจำ�หน่ายตั๋วโดยสาร ท่าอากาศยาน งาน
3. กลุ่มวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และ บริการภาคพื้นดิน ธุรกิจสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ
นอกจากนี้ ยังสามารถทำ�งานได้ในธุรกิจอื่นๆ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Convention
ประกอบอาหาร
ที่เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Exhibition and Incentive Management)
ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สามารถประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเอกชน สวนสนุก
(ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร)
สวนพักผ่อนหย่อนใจ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์
กับศูนย์การประชุม ศูนย์แสดงสินค้า และ
: ทล.บ. (ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบ
พร้อมทั้งสามารถสร้างธุรกิจของตนได้
นิทรรศการ บริษัทที่รับจัดประชุมและแสดง
อาหาร)
สินค้า บริษัทที่สนับสนุนการจัดประชุมการจัด ในโอกาสต่อไป
Bachelor of Technology (Culinary Arts and แสดงสินค้า การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและ
Technology) : B.Tech. (Culinary Arts and ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น
Technology)
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INTER
NATIONAL
นานาชาติ

INTERNATIONAL
COLLEGE
INTERNATIONAL
CHINESE COLLEGE

INTERNATIONAL COLLEGE

นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จะเป็นผู้ที่เฉลียว
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้ง ฉลาด มีจรรยาบรรณในอาชีพ และตอบสนอง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี
ตามแบบมาตรฐานสากล
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัย
ปัจจุบันนี้ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ การศึกษาใน นานาชาติ มีบทบาทในการจัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานสากล และยังได้
ระดับมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นที่จะให้การเรียนรู้
ที่ทันสมัยและฝึกฝนความสามารถ เพื่อนำ�ไป ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยคำ�นึง
ประกอบอาชีพหรือเพื่อให้สามารถศึกษาต่อใน ถึงความต้องการของสังคมภารกิจที่สำ�คัญของ
วิทยาลัยนานาชาติ คือ การจัดการศึกษาที่มี
ชั้นสูงได้
คุณภาพ และมีความหลากหลายให้แก่นักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติจึงได้จัดหลักสูตรเพื่อฝึกฝน พัฒนากิจกรรมนักศึกษา และมุ่งให้นักศึกษา
การเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อ ร่วมทำ�กิจกรรมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ได้พัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
รองรับความจำ�เป็นในอนาคต
ได้อย่างดี มีความเป็นนานาชาติที่หลอมรวมอยู่
การเรียนการสอนที่วิทยาลัยนานาชาติ จึงมีทั้ง ในสิ่งแวดล้อมที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านสังคม ภารกิจที่สำ�คัญอันดับแรกของวิทยาลัย
เพื่อให้บัณฑิตได้มีความรู้ความสามารถและมี นานาชาติ คือ การเรียนการสอนซึ่งจะจัดให้
โอกาสที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง มีทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรมที่จะจัด
ต้องการคนที่พร้อมด้วยทักษะความเชี่ยวชาญ ให้นักศึกษาก็มีทั้งด้านสังคม กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและการกีฬา
ในด้านการจัดการเทคโนโลยีและ
มีคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตของวิทยาลัย

สาขาที่เปิดสอน

วิทยาลัยนานาชาติเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขา
วิชา ดังนี้
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ
- ปริญญาบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
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Career Opportunities

Graduates from this program can find
challenging opportunities in both public and
private sectors in the following fields:

ระบบการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ ใช้ระบบการศึกษาแบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมี
ภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
บริการสำ�หรับนักศึกษาต่างชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ มีนักศึกษาต่างชาติจำ�นวน
มาก ทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนและภาคปกติ
บริการพิเศษที่จัดให้นักศึกษามีทั้งบริการรับ-ส่ง
ที่สนามบิน จัดหาที่พัก จัดปฐมนิเทศ และดูแล
เรื่องการลงทะเบียน นอกจากนี้ ในแต่ละภาค
เรียนยังจัดให้มีกิจกรรมที่เปิดกว้างหลากหลาย
รูปแบบให้สำ�หรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย
การรับนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยนานาชาติ เปิดการเรียนการสอนเป็น
ระบบทวิภาค ดังนั้น วิทยาลัยนานาชาติ จึง
สามารถเปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ได้ทุกภาคเรียน
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) มีผลการสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0
หรือผ่านการสอบ Entrance ของ วิทยาลัย
นานาชาติ
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สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(ธุรกิจระหว่างประเทศ) :
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration
(International Business) :
B.B.A. (International Business)
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)

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

• 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
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
พัฒนาระหว่างประเทศ

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ) : ศศ.บ.
Bachelor of Arts (International Political
Economy and Development)

สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)
ศศ.บ. (ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ)
Bachelor of Arts (International Hospitality
and Tourism)
B.A. (International Hospitality and Tourism)
สาขาวิชาบัญชี

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต : บช.บ.
Bachelor of Accountancy : B.Acc.

INTERNATIONAL CHINESE
COLLEGE

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต : บธ.บ.
Bachelor of Business Administration :
B.B.A.
แขนงวิชาที่เปิดสอน

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

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต
: นศ.บ (นิเทศศาสตร์)
Bachelor of Communication Arts
: B.Com.Arts

33

Special features:

• Shared expertises
• Shared resources
• Wide range of faculties
• Competitive expenses

สำ�นักงานวิเทศสัมพันธ์
International Affairs Office

Joint Research

40 hours per week in an environment that
fits into their career and twice per month
they will study at the local hotel school.
The program is a career development
program that develops strong
professional and personal skills.
They also gain a better cross cultural
understanding and they broaden their
horizons. All in all, the program brings
substantial “added value” and enhances
their future career opportunities in the
hospitality industry.

สำ�นักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนวิชาการในการรับผิดชอบงาน
ด้านประสานงาน ในการดำ�เนินความร่วมมือ
ทางวิชาการและส่งเสริมความสัมพันธ์
ด้านวิชาการในระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยน
บุคลากร นักเรียน อาจารย์ การให้ทุนการศึกษา
ดูงานและในด้านการวิจัย บริการข้อมูล
ให้คำ�แนะนำ�และติดต่อประสานงานด้านการ
ต่างประเทศ ทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาและ
บุคลากรเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างแดนภาย
ใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิตกับสถาบันและองค์กรในต่าง
ประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

It includes 200 contact hours on cultures,
management strategies, financial and economic situations, and business opportunities
In today’s modern society, South East Asia in Asia. Each subject leads to the completion of case studies, built on Problem Based
is playing an increasingly important role in
the global economy. But how does the Asian Learning techniques. Self-study adds another
200 hours to the program.
economy really function? How is business
conducted, especially in relation to other
Special features:
parts of the world? What are the effects of
the fascinating cultures in South East Asia on The STAR Program modules include;
• International Business in Asia (50 hours)
the processes? And how can one become
• Asian Culture and Cultural Management
a truly successful participant in all of this.
The STAR Program aims to provide answers (50 hours)
and an in-depth understanding about Asian • Asian Economy and Finance (50 hours)
Business and Culture. The program is taught • International Sales and Marketing Manin a challenging environment that combines agement in Asia (50 hours)
academic excellence with the fascinating experience of exploring Thailand. The Program Certification:
is designed for students with a keen interest The registrar office will issue transcripts
to students who successfully passed their
in Asian Business, Asian cultures and the
relationship between both. The course com- tests. The transcript will show the grades A
until F. Each module carries a weight of 4
bines Asian themes in a global perspective
by creating links between Asia, Europe and Thai credits, total 16 credits. A copy of the
transcript will be mailed to the home instithe Americas throughout the course.
tute of the student. Students from partner
STAR Program
(Tailor Made)
Brief Description:
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institutes of Rangsit University will have
their credits automatically converted to the
credit system of their home university.
Contact details:

http://www.rsu.ac.th (Office of International
Affairs)
Exchange Program
Brief Description:

Rangsit University offers opportunities
for Thai students to study abroad and
welcome foreign students to study at both
undergraduate and post graduate degree
programs on an exchange basis. The
students can spend one to two semesters studying along with Thai and other
International students. Participants will gain
the opportunity to explore not only Thai
perspectives but also diverse aspects of
the International environment.
Special features:

Students return home with improved abilities to navigate across cultural boundaries.

• Become more competent in crossing
cultures.
• Feel more comfortable with people from
other cultures.
• Build more friendships with people from
other cultures.
• Learn additional foreign languages.
• Gain new expertise on Thailand.
Certification:

The registrar office will issue transcripts
to students who successfully passed their
tests. The transcript will show the grades
A until F. Each module carries a weight of
4 Thai credits, total 16 credits. A copy of
the transcript will be mailed to the home
institute of the student.
Hospitality Exchange Program
HEP

The Hospitality Exchange Program offers
participants a chance to live and work in
Europe for six months to gain hand-on
experience in the international hospitality
industry. Participants will work 5 days or

Participants will depart to Europe in January and July return to Thailand six months
later. After successful completion of the
program and passing the exams they will
receive a diploma from the hotel school and
a certificate from the organizing partners.
Selection Criteria
Graduated from any hotel school in Thailand or hotel employees
• Age between 22-28 years old
• Very good English language skills
• At least 3 months Food and Beverage
experience
• Optimistic personality and highly motivated

Brief Description:

Rangsit University welcomes faculty
members and students from its respective
partner universities, academic institutes
and organizations that are interested in
conducting joint research in Thailand. We
are open for proposals on a wide range of
research fields.
Special features:

• Shared expertises
• Shared resources
• Wide range of faculties
• Competitive expenses
Master of Education
(Bilingual Education)

Brief Description:

The program provides a unique training
experience for principals and teachers
working in the field of bilingual education,
as well as training for scholars who wish
to pursue a research career in language
education.
Special features:

• Demonstration School for observation of
teaching techniques and learning materials
(Satit Bilingual School of Rangsit
University)
Contact details:
• International Faculty specialized in Bilinwww.hepthailand.com
gual Education
• Overseas travel / study seminar
Internships
• Bilingual Education is a unique
Brief Description:
education that provides learners with the
Rangsit University welcomes students from ability to cross over easily between two
its respective partner universities, academic linguistic domains: learners own ‘mother
institutes and organizations that are inter- tongue’ and a second language.
ested in doing the internship in Thailand.
We are open for proposals in a wide range
of Internship fields.
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หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนระดับปริญญาตรี
และระยะเวลาในการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

• กลุ่มวิชาการเงินและการลงทุน
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ :
M.M.(Entrepreneurship)
แพทยศาสตร์ (พ.บ.)
ทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ.)
การบริบาลทางเภสัชกรรม (ภ.บ)
เภสัชอุตสาหการ (ภ.บ.)
ทัศนมาตรศาสตร์ (ทศ.บ.)
พยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)
พยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) (ทวิภาษา)
เทคนิคการแพทย์ (วท.บ)
กายภาพบำ�บัด (วท.บ)
การแพทย์แผนตะวันออก (วท.บ)
การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
การแพทย์แผนจีน (พจ.บ.)
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (วท.บ)
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วศ.บ)
เคมีประยุกต์ (วท.บ)
การบัญชี (บช.บ.)
การตลาด (บธ.บ.)
การจัดการ (บธ.บ.)
การจัดการอุตสาหกรรม (บธ.บ.)
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (บธ.บ.)
การเงินและการลงทุน (บธ.บ)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.)
การจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (ศศ.บ.)
การจัดการธุรกิจด้านการบิน (บธ.บ.)
ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
(ทล.บ.)
นักบินพาณิชย์ (วท.บ.)
ผูน้ �ำ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ศศ.บ.)

6 ปี
6 ปี
6 ปี
6 ปี
6 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

รัฐศาสตร์ (ร.บ.)
เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)
ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ภาษาจีน (ศศ.บ.)
ภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ.)
อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ (ศศ.บ.)
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (นศ.บ.)
วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (นศ.บ.)
การประชาสัมพันธ์ (นศ.บ.)
การโฆษณา (นศ.บ.)
การภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (นศ.บ.)
สื่อสารการแสดง (นศ.บ.)
สื่อสารการตลาด (นศ.บ.)
มัลติมีเดีย (นศ.บ.)
สื่อสารการกีฬา (นศ.บ.)
การเขียนบทและการกำ�กับภาพยนตร์
และโทรทัศน์ (นศ.บ.)
นิติศาสตร์ (น.บ.)
ดุริยางคศาสตร์(ดศ.บ.)
วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)
วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
วิศวกรรมเคมี (วศ.บ.)
วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมยานยนต์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน (วศ.บ.)
การซ่อมบำ�รุงอากาศยาน (ทล.บ.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.)
4 ปี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
4 ปี
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
4 ปี
คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย (ทล.บ.)
4 ปี
สารสนเทศการลงทุน (วท.บ.)
4 ปี
สารสนเทศการแพทย์ (วท.บ.)
4 ปี
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (วท.บ.)
4 ปี
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (ทล.บ.)
4 ปี
เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.)
4 ปี
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (ทล.บ.)
4 ปี
เทคโนโลยีชวี ภาพ (วท.บ.)
4 ปี
นวัตกรรมเกษตร (ทล.บ.)
4 ปี
การออกแบบภายใน (ศล.บ.)
4 ปี
ศิลปะภาพถ่าย (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
หลักสูตรนานาชาติ
4 ปี
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- นิเทศศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
- ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
- บัญชี
บริหารธุรกิจ (ภาษาจีน)
4 ปี
- การเงินและการลงทุน
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรนานาชาติ) : M.M. (Innovation and
Entrepreneurship) **
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง :
Ph.D.(Leadership in Society, Business
and Politics)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ :
Ph.D.(Public Administration)
ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต : LL.D.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ :
Ph.D.(Information Technology)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต : D.B.A.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตร์ :
Ph.D. (Communication Arts)

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : Ph.D.(Pharmacy)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา :
D.Eng. (Civil Engineering)

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : Ed.D.

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : M.B.A.
• กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ
• กลุ่มวิชาธุรกิจผ่านอิเล็กทรอนิกส์
• กลุ่มวิชาการตลาด
• กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต : M.Acc.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
: M.A.(Tourism and Hospitallity Business
Management)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต :
M.P.A.
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงาน
ยุติธรรม : M.P.A.(Criminology and Criminal
Justice Administration)
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต :
M.Com.Arts
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
: M.A.(China and Asean In World
Economic System)
หมายเหตุ ** เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง :
M.A.(Leadership in Society, Business and
Politics)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ :
M.A.(Diplomacy and International Studies)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ :
M.A.(English for Professions)
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบ : M.F.A.(Design)
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต : M.F.A.
(Computer Art)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต : M.M.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ :
M.S.I.T (Information Technology)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ :
M.S.ITM.(Information Technology Management)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : M.Sc.
(Biotechnology)
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม : M.I.S.SMT.
(Social Media Technology)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ : M.Sc.
(Biomedical Sciences)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : M.Pharm.
(Pharmacy)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก : M.Sc.
(Oriental Medicine)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต : LL.M.
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ : M.Econ.
(Applied Economics)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : M.Eng.(Civil Engineer) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พฤกษเวชศาสตร์ : M.Sc. (Phytomedicine)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ :
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
M.Eng.(ECE)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ : M.Sc.
(Management of Logistics)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ : M.N.S.
ไซเบอร์ : M.S. (Cybersecurity Management)
(Adult Nursing)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : M.Eng.
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา : M.Ed.
(Biomedical Engineering)
(Bilingual Education) **
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต : M.P.S.
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาโท ระบบ Online
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : M.Ed.
(Educational Administration)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง :
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
M.A.(Leadership in Society, Business and
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : M.Ed.
Politics)
(Curriculum and Instruction)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ :
วิทยาศาสตร์ : M.A.(Science Teaching)
M.S.ITM. (Information Technology
Management)

ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต

เป็นศูนย์การศึกษาในเมือง (City Campus)
แห่งใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจ ของ
กรุงเทพฯ ตอนบน ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS,
รถไฟฟ้าใต้ดิน และห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล
ลาดพร้าว โดยใช้เวลาในการเดินทางเพียง 5
นาที จากสถานีจตุจักร สำ�หรับผู้ที่ใช้รถยนต์
ส่วนตัว สามารถเข้าได้ทั้ง 2 ทาง คือทางถนน
วิภาวดีและถนนพหลโยธิน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกให้แก่คนทำ�งานที่ต้องการ
ศึกษาช่วงหลังเวลาเลิกงานหรือวันหยุด
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี อยู่บนชั้นที่ 21 และ 22
ของอาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ มีห้องบรรยาย
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มี
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนครบถ้วน
ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่สมบูรณ์แบบ
พร้อมอินเทอร์เน็ต ADSL ความเร็วสูง
ปัจจุบันศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดดำ�เนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตร ดังนี้
• เทคโนโลยีสารสนเทศ (M.S.I.T)
• การเป็นผู้ประกอบการ (M.M.)
• ผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
(M.A. (Leadership in Society, Business
and Politics))
• บัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.)

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 เลขที่ 21
ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 9 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2617-5854-8
โทรสาร 0-2617-5859
เวลาปฎิบัติงาน

วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-9972222 ต่อ 4001-4005,
4025-4027
โทรสาร 02-9972222 ต่อ 4000
http://grad.rsu.ac.th
e-mail : grad@rsu.ac.th
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MAP

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

3
346

2
1

ทุนพระราชทาน

มหาวิทยาลัยรังสิตได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการ
ศึกษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อที่จะโปรดเกล้าฯ
พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ปีละ 23 ทุน
ทุนเรียนดี

ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์
(เกรดเฉลี่ย 3.00)

เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่
นักศึกษาเข้าใหม่ทุกปีการศึกษา โดยมีผลการ
เรียน (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่
3.00 ขึ้นไป ให้ได้รับทุนการศึกษาจำ�นวนครึ่ง
หนึ่งของค่าหน่วยกิตและค่าบำ�รุงการศึกษา
ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
(เกรดเฉลี่ย 3.50)

1
2

ความรู้ความสามารถและเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยการคัดเลือก
นักเรียนที่ได้คะแนนจากการสอบ Pre O-net
สูงสุดในแต่ละสาขาวิชาและประสงค์จะเข้า
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต
ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัยในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช., ปวส.)

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาสายวิชาชีพศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี โดยการคัดเลือกจากการสอบของ
มหาวิทยาลัย

สำ�หรับนักศึกษาเข้าใหม่ที่มีผลการเรียน (GPA) ทุนความสามารถพิเศษ
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ 3.50 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความ
ให้ได้รับทุนการศึกษานี้ตลอดหลักสูตร
สามารถทางด้านกีฬา เชียร์ลีดเดอร์ การแสดง
สิ่งประดิษฐ์ ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ให้ได้
ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัยในระดับชั้น
รับการศึกษา โดยการยกเว้นค่าบำ�รุงและค่า
มัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยกิต
โครงการสู่มหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสอบ Pre O-net ให้
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อทดสอบ
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ทุนบริการสังคม
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำ�คัญของการศึกษา
และให้โอกาสแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มี
โอกาสศึกษาต่อ จึงได้มอบทุนให้แก่ มูลนิธิ
สถาบัน องค์กรต่างๆ คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้
ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
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จากโรงพยาบาลแพทย์รงั สิต ให้ชดิ ซ้ายเตรียมตัวเข้าทางคูข่ นาน ชิดฟุตบาททางเบีย่ งเข้า
อยูห่ น้าตลาดสีม่ มุ เมือง จะมีปา้ ยทางเข้ามหาวิทยาลัยรังสิตอยูด่ ว้ ย เมือ่ เห็นธนาคารทหารไทย
(พหลโยธิน ซอย 87) ให้เลีย้ วซ้ายเข้าซอยแล้วให้วง่ิ ตามทางข้ามสะพาน 2 สะพาน
จากนัน้ จะมีปา้ ยบอกทางไปมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นระยะ
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จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต หรือเมเจอร์ รังสิต มามหาวิทยาลัยรังสิต ด้านฝัง่ ถนนรังสิต - ปทุมธานี
จะต้องกลับรถทีถ่ นนด้านข้างเมเจอร์รงั สิต เพือ่ เข้า จังหวัดปทุมธานี (รังสิต - ปทุมธานี) และเมือ่
ขับมาประมาณ 500 เมตร จะพบสะพานข้ามแยกแรกให้ขน้ึ สะพานนัน้ มา เมือ่ ลงสะพานให้รบี ชิดซ้าย
(โดยไม่ตอ้ งขึน้ สะพานข้ามแยกที่ 2) ขับตรงมาประมาณ 300 เมตร เลีย้ วซ้ายทีส่ แ่ี ยกใต้สะพานข้ามแยกที่ 2
และตรงมาประมาณ 500 เมตร จะพบป้ายบอกทาง มหาวิทยาลัยรังสิตและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ให้เลีย้ วซ้ายเข้ามา ซึง่ เมือ่ เลีย้ วเข้ามาแล้วข้ามสะพาน เมือ่ ถึงสามแยกให้เลีย้ วขวา จากนัน้ จะมีปา้ ยบอกทางตลอดระยะ
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จากถนนนาวงประชาพัฒนา ขับตรงมาตลอดจนผ่านวัดนาวง จนสุดเส้นทาง ให้เลีย้ วซ้ายเพือ่ กลับรถ
หลังจากนัน้ จะมีปา้ ยบอกทางตลอดระยะ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐบาล

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยได้รับจากรัฐบาล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์สามารถศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี

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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