26. มหาวิทยาลัยรังสิต
มีคณะวิชาทั้งหมด 29 คณะ คือ คณะการแพทย์แผนตะวันออก คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปะและการออกแบบ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ คณะดิจิทลั อาร์ต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยดนตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ สานักวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
คุณวุฒใิ นระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท หรือเทียบเท่า

มรส. 1

ลาดับที่
1

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

หมายเหตุ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คณะทันตแพทยศาสตร์
1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์

คณะเทคโนโลยีชวี ภาพ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

มรส. 2

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

ลาดับที่
1

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

คณะนิตศิ าสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

คณะนิเทศศาสตร์
1

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์

2

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

มัลติมีเดีย

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางมัลติมีเดีย

3

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สื่อสารการกีฬา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารการกีฬา

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

นิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์

มรส. 3

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะบริหารธุรกิจ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการลงทุน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการลงทุน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการท่องเที่ยว

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยว

8

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มรส. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะบัญชี
1

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

2

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรสองภาษา

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

การบริบาลทางเภสัชกรรม

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

เภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์

หลักสูตร 6 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

เภสัชอุตสาหการ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชอุตสาหการ

หลักสูตร 6 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

มรส. 5

ลาดับที่
1

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์

ผลการรับรอง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุปกรณ์ชีวการแพทย์

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อิสลามศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

คณะศิลปะและการออกแบบ
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

แฟชั่นดีไซน์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางแฟชั่นดีไซน์

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะภาพถ่าย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะภาพถ่าย

มรส. 6

เดิมชื่อสาขาวิชาอิสลามศึกษา

ลาดับที่
1

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษา

ผลการรับรอง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์
1

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

2

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

คณะอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและการบริการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ

คณะดิจิทัลอาร์ต
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

วิชวลเอฟเฟค

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางวิชวลเอฟเฟค
มรส. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

วิทยาลัยดนตรี
1

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เดิมชื่อปริญญาดนตรีบณ
ั ฑิต

2

ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

เดิมชื่อปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ผู้นาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางผู้นาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

เดิมชื่อสาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก

วิทยาลัยนานาชาติ
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการธุรกิจเอเชีย

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจเอเชีย

มรส. 8

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรนานาชาติ
ทางธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ (เดิมชื่อวิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ)
1

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มรส. 9

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่
1

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การทูตและการต่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการทูตและการต่างประเทศ

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การทูตและการต่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการทูตและการต่างประเทศ

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

สานักวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจด้านการบิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจด้านการบิน

มรส. 10

หลักสูตรนานาชาติ

