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 ขอแสดงความชื่นชมยินดี และขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต

ศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563 ซึ่งหมายความว่าทุกท่านพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองทางวิชาชีพและหน้าที่การงาน 

ตามปรัชญาของการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

 มหาวิทยาลัยรังสิตถือเป็นหน้าที่หลักที่จะคอยสอดส่อง “เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ” ของก�าลังคนที่จะช่วยกัน

พัฒนาชาติบ้านเมือง ก�าลังคนที่จะต้องรู้เขา รู้เรา รู้ปัจจุบัน รู้อนาคต มีความสามารถน�าพาประเทศชาติสู่ความส�าเร็จใน

เวทีการแข่งขันยุคเศรษฐกิจเสรีได้อย่างเต็มภาคภูมิ จึงได้กระตุ้นและผลักดันให้เกิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหม่ๆ ที่เป็น

ปัจจัยเสริมส่งในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 12 สาขาวิชา 

ปริญญาโท 38 สาขาวิชา  ในขณะเดียวกันก็ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเดิม ทั้งในแง่ของกลวิธีการจัดการเรียนการ

สอน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ การค้นคว้า ไตร่ตรอง ทดลองปฏิบัติโดยนักศึกษาเอง ตลอดจนการควบคุม

คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้นักศึกษาทุกคนจึงต้องสนใจใฝ่รู้และแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองและกลุ่มมากกว่าที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างความแตกฉานด้านการใช้ภาษาอังกฤษและการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็นกลไกส�าคญัในการก้าวไปสูค่วามคล่องตวัท้ังในวชิาชพีและชวีติประจ�าวนัอย่างปฏิเสธไม่ได้

 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาส�าหรับบัณฑิต ซึ่งหมายถึงผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา ผมจึงหวัง

ว่าทุกๆ คนจะได้ใช้เวลาช่วงหนึ่งที่ส�าคัญของชีวิต เพื่อเก็บเกี่ยว บ่มเพาะภูมิปัญญา ศาสตร์และศิลป์ที่ตนเองต้องการ

หรือรู้สึกว่ายังขาดอยู่ให้เต็มที่ ตลอดจนสร้างพันธมิตรใหม่ๆ ไว้เป็นเครือข่ายพึ่งพาซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต มิใช่

เพยีงมุง่ไปทีก่ารเรยีนเพือ่ให้ได้ปรญิญาบตัรเพยีงอย่างเดยีว เพราะจะท�าให้เสยีโอกาสท่ีดีในชีวติท่ีจะหวนกลบัคนืมาไม่ได้

 ขอพระศรีศาสดาที่เคารพบูชาของชาวรังสิตปกป้องคุ้มครองให้นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยทุกคนมีความสุข

ความเจริญ ประสพความส�าเร็จในการศึกษาตามใจปรารถนา และมีความรุ่งเรืองในชีวิตการงานตลอดไป

           

           (ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์ )

                 อธิการบดี

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
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 ขอต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านสู่มหาวิทยาลัยรังสิต สถานที่ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับสูง

ของทุกท่าน การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นการเรียนเพื่อพัฒนาตนเองสู่นักวิชาชีพขั้นสูง หรือ นักวิชาการขั้นสูง 

ซึ่งหมายถึงการเรียนที่เน้นคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และคุณภาพแห่งความเป็นเลิศทั้งในมิติด้านปัญญาและมิติ

จริยธรรม ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนจึงจ�าเป็นต้องใฝ่รู้ หมั่นค้นคว้า แสวงหาความรู้อย่างสม�่าเสมอ พยายามเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

และ บริหารความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาการและวิชาชีพ  

 สิ่งส�าคัญส�าหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาคือ ความตั้งใจจริง ความรับผิดชอบ และการมีมนุษยสัมพันธ์

ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ได้หลักวิชา หลักปฏิบัติ ช่วยขยายโลกทัศน์ ขยายเครือข่ายชีวิต และขยายเครือข่ายการท�างาน อันเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาตนเองสู่ความส�าเร็จในชีวิต และน�าความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตทุกท่าน และขอ อวยพรให้ทุกท่าน

ส�าเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ

                                                                             ( ผศ.ร.ต.หญิง ดร. วรรณี  ศุขสาตร )

                     คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาหลากหลายมากที่สุด
โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี	80	สาขาวิชา	ระดับปริญญาโท	38	สาขาวิชา	ระดับปริญญาเอก	12	สาขาวิชา

ตั้งอยู่บนพื้นที่ 295 ไร่ ถนนพหลโยธิน ต�าบลหลักหก อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตลอดพื้นที่กว้างขวางของมหาวิทยาลัย มีบรรยากาศร่มรื่น 

อากาศบริสุทธิ์แจ่มใส และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับนักศึกษาอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารหอพัก และ

สนามกีฬาต่างๆ

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายส�าคัญ คือ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนา

ประเทศและกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจเอกชน โดย มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างแท้จริง ได้แก่ กลุ่ม

แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มศิลปะ

และการออกแบบ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุม่เศรษฐกจิและธรุกจิ และวทิยาลยันานาชาต ิทัง้นี ้อยูบ่นพืน้ฐานความเชือ่ทีว่่า 

มหาวทิยาลยัสมบูรณ์แบบจะต้องรับผิดชอบและให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพทุกด้านของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ 

คุณธรรม บุคลิกภาพสุขอนามัยและศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตการท�างาน เป็นก�าลังส�าคัญใน

การพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ได้อย่างแท้จริง ดังค�าขวัญที่ว่า มหาวิทยาลัยรังสิตสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม
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ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม
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นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
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ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์  อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ดร.สุริยะไส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

 สารสนเทศ

ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี

ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน

รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

พล.อ.อ.คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา  คณบดีสถาบันการบิน

พล.ร.ต.หญิง ศ.คลินิก สุชาดา วุฑฒกนก คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ศ. (พิเศษ) วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์

ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขส�าราญ คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และ

 นโยบายสาธารณะ

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ คณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพ

ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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รศ.มานัส มงคลสุข   คณบดีคณะรังสีเทคนิค

รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

รศ.พิศประไพ สาระศาลิน   คณบดีวิทยาลัยการออกแบบ

รศ.ดร.กฤษณา ภูตะคาม   คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร   คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์

ผศ.ดร.อ�าภาพร นามวงศ์พรหม   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์   คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  คณบดีสถาบัน Gen.Ed

ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย   คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร

รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฎศิริ   รักษาการคณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์   คณบดีคณะกายภาพบ�าบัดและเวชศาสตร์

  การกีฬา

ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์   คณบดีคณะบัญชี

ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว   คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ  คณบดีสถาบันเศรษฐศาสตร์

นายสมปอง สงวนบรรพ์   คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ

นายณัฐวุฒิ สีมันตร  คณบดีคณะดิจิทัลอาร์ต

ศ.ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์  คณบดี Institute for tata Analytics

รศ.นันทชัย ทองแป้น   คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม   คณบดีสถาบันอาชญาวิทยาและการ

  บริหารงานยุติธรรม

รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์  คณบดีสถาบันรัฐศาสตร์

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์   คณบดีสภาบันแพทย์แผนบูรณาการและ  

  เวชศาสตร์ชะลอวัย



DOCTORAL
DEGREE

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 Ph.D.(Information Technology)

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 D.Eng.(Civil Engineering)

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 Ph.D. (Communication Arts)

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

 Ph.D.(Leadership in Society, Business and Politics)

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 Ph.D.(Public Administration)

• หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 LL.D.

• หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

 Ed.D.(Educational Studies)

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

 Ph.D.(Pharmacy)

• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 D.B.A.

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

 Ph.D.CJA

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 D.Eng.(Biomedical Engineering)

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา 

 Ph.D. (International Political Economy and Development)
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MASTER’S
DEGREE

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 Twilight MBA.

• หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

 M.M.(Entrepreneurship)

• หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 M.Acc.

• หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล

 M.Econ.(Digital Economy)

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 M.Sc.(Management of Logistics)

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ใช้ภาษาจีนในการสอน)

 M.B.A.(Chinese Program)

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 Executive MBA

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 M.Sc.(International Digital Business)

Business - Economic
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MASTER’S
DEGREE

• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 M.P.A.

• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

 M.A.CJA.

• หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

 M.Pol.Sc(Politics and Government)

• หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 LL.M.

• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

 M.A.(English for Professions)

• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ

 M.A.DIS

• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

 M.A.(Leadership in Society, Business and Politics)

• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (การศึกษาทางอินเทอรเ์น็ต) 

 M.A.(Leadership in Society, Business and Politics) (Online)

Social - Humanity
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MASTER’S
DEGREE

• หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

 M.F.A.(Design)

• หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

 M.F.A.(Computer Art)

• หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

 M.Music

• หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 M.Com.Arts

• หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการก�ากับภาพยนตร์และโทรทัศน์

 M.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing)

Art - Communication
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MASTER’S
DEGREE

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 M.Eng.(CE)

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 M.Eng.(ECE)

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 M.S.I.T.

• หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

 M.I.S.SMT.

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)

 M.S.(Computer and Information Management) (Online)

Engineering -Technology
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MASTER’S
DEGREE

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 M.Sc.(Biotechnology)

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

 M.Sc.(Biomedical Sciences)

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 M.Eng.(Biomedical Engineering)

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

 M.Sc.(Oriental Medicine)

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

 M.Sc.(Pharmacy)

• หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 M.N.S.AGN.

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์

 (หลักสูตรนานาชาติ)

 M.Sc.(Dermatology and Dermatosurgery)

Science
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MASTER’S
DEGREE

• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ

 M.Ed.(Bilingual Education and English Language Teaching)

• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 M.Ed.(Educational Administration)

• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 M.Ed.(Curriculum and Instruction)

• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

 M.Ed.(Teaching Science)

Education
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