
สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย คณาจารยประจำคณะ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการแพทย) วท.บ. (สารสนเทศการแพทย)
เอกลักษณหลักสูตร
    เปนหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปดสอนการนำไอทีเขาประยุกต
    กับการแพทยในระดับปริญญาตรี โดยมีโอกาสรวมฝกงานและปฏิบัติ
    สหกิจศึกษากับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ
   นักเวชสถิติ, นักเวชระเบียน, ผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร
   และระบบฐานขอมูลทางการแพทย,  นักวิเคราะหและพัฒนาระบบ
   ดานสารสนเทศการแพทย,  และนักวิเคราะหขอมูลภาพถายทางการแพทย
ติดตอ (662) 997-2200-30 ตอ 4055

ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต คณบดี
ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ  รองคณบดีฝายวิชาการ
ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี  รองคณบดีฝายบริหาร
อ.มนตรี อินทโชติ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.โกวิท รพีพิศาล  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ดร.ทศนัย ชุมวัฒนะ  ผูชวยคณบดี
รศ.ดร.ชม กิ้มปาน  ผูอำนวยการหลักสูตร PH.D.(IT)
ดร.กฤษฎา ศรีแผว  ผูอำนวยการหลักสูตร MSIT
ผศ.ดร.วศิณ ชูประยูร  ผูอำนวยการหลักสูตร MSITM
ผศ.ดร.สานนท ฉิมมณี  ผูอำนวยการหลักสูตร MSITM Online
อ.นิศากร จุลรักษา  หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร
อ.สุพานิช อังศิริกุล  หัวหนาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
อ.ปรัชญา ฟูสิริพงษ  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ภณสุทธิ์ สุทธิประการ  หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย
อ.รวินันท ประดิษฐแสงทอง หัวหนาสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย
อ.สุมนา เกษมสวัสดิ์  หัวหนาสาขาวิชาสารสนเทศเอ็นเทอรไพรส (SAP)
ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน  หัวหนาสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
อ.นพ ธรรมวานิช  หัวหนาสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครไดที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย อุไรรัตน (ตึก 1) ชั้น 1 
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
www.facebook.com/rangsituniversity

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน  
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  
โทร. 0-2997-2200-30 ตอ 4055, 4075, 4061
โทรสาร. 0-2997-2222 ตอ 4076
e-mail: itinfo@rsu.ac.th
http://it.rsu.ac.th
www.facebook.com/itrsu

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (สารสนเทศการลงทุน)
เอกลักษณหลักสูตร
    เปนหลักสูตรที่มีคุณคาตอประเทศชาติและสังคม มีความทันสมัย 
    มีความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเงินและการลงทุน 
    ตรงตอความตองการของตลาดแรงงาน หลักสูตรมีการจัดกิจกรรม
    เสริมหลักสูตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาดูงานสถาบันการเงินตางๆ 
    และสนับสนุนใหสอบ Certified เชน CIFA (Certified Investment and Securities
    Analyst Program) และ CFA (Chartered Financial Analyst)
แนวทางการประกอบอาชีพ
    นักวิเคราะหหลักทรัพย, นักวิเคราะหการเงินและการลงทุนของธนาคาร 
    และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย, นักคณิตศาสตรการประกันภัย, 
    นักคณิตศาสตรประกันชีวิต, นักวิจัยคณิตศาสตรการเงิน, 
    อาจารยวิชาคณิตศาสตรและสถิติ/การเงินและการลงทุน
ติดตอ (662) 997-2200-30 ตอ 4069, 4174

สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี)
เอกลักษณหลักสูตร
    มุงมั่นสรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยี 
    การคิดสรางสรรค และการออกแบบในการสรางสรรคงานสื่อปฏิสัมพันธ สื่อออนไลน 
    และสื่อมัลติมีเดีย ที่สามารถตอบสนองพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
    และความกาวหนาทางเทคโนโลยีของโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการประกอบอาชีพ
    นักพัฒนาและสรางสรรคสื่อดวยเทคโนโลยีสารสนเทศล้ำสมัย, 
โปรดิวเซอรดานสื่อออนไลน,  ผูดูแลระบบออนไลนและโซเชี่ยลมีเดีย, 
ครีเอทีฟดานสื่ออินเทอรเน็ต และผูประกอบการดานสื่อออนไลนและสื่อโตตอบ
ติดตอ (662) 997-2200-30 ตอ 4076

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY | B.Sc.

มหาวิทยาลัยรังสิต
RANGSIT UNIVERSITY

FACULTY OF
INFORMATION
TECHNOLOGY
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
"มุงมั่นสรางบัณฑิตไอทีมืออาชีพสูสังคม"



ปรัชญาและวิสัยทัศน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“มุงมั่นสรางบัณฑิตไอที
มืออาชีพสูสังคม”

“ผูนำดานการเรียนการสอน
และการสรางสรรคนวัตกรรมไอที”

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแหงมหาวิทยาลัยรังสิต ไดเปดดำเนินการสอนทั้งใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางดานสาขาวิชาที่เกี่ยวของทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลุมนักศึกษา และคนทำงานท่ีมีพ้ืนฐานความรูท่ีหลากหลาย
และประสบการณที่แตกตางกัน เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม 

    โดยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ไดเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 สาขาวิชา ดังนี้     
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย
     สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอรไพรส (SAP)
     สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
     สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
     หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 130-134 หนวยกิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
เอกลักษณหลักสูตร
    เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเปนผูนำ ทั้งดานจริยธรรม
    และเปนมืออาชีพชั้นแนวหนาของประเทศดานวิทยาการคอมพิวเตอร
แนวทางการประกอบอาชีพ
   นักวิทยาการคอมพิวเตอรหรือนักวิทยาศาสคอมพิวเตอร,  นักวิชาการคอมพิวเตอร
   นักวิเคราะหออกแบบระบบสารสนเทศ,  โปรแกรมเมอร
   นักดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย,  ผูดูแลระบบฐานขอมูล
   ผูจัดการโครงการซอฟแวร,  ผูประสานงานโครงการซอฟแวร,  นักพัฒนาเว็บไซต,
   นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชวิทยาการคอมพิวเตอร
ติดตอ (662) 997-2200-30 ตอ 4072

สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (คอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย)
เอกลักษณหลักสูตร
    เพื่อสรางสรรคบัณฑิตที่มีคุณภาพดานการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร
    และสื่อมัลติมีเดีย ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
    สามารถไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมไดจริง เพื่อใหสอดคลองกับ
    ความตองการของอุตสาหกรรมเกมและสื่อมัลติมีเดียที่กำลังเติบโตอยางตอเนื่อง
แนวทางการประกอบอาชีพ
    เปนนักวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาเกม, นักพัฒนาสื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย, 
    นักคอมพิวเตอรกราฟก,  ผูประกอบการดานคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย
ติดตอ (662) 997-2200-30 ตอ 4057

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เอกลักษณหลักสูตร
    อิงแนวคิด จาก Association for Computing Machinery (ACM) เพื่อสรางบัณฑิต
    ทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ใหมีความรู คุณธรรม จริยธรรม และโดดเดน
    ในการปฏิบัติจริงตามทฤษฎี เนนเรียนรูจากการปฏิบัติ ใหสามารถออกแบบ
    โปรแกรมแอปพลิเคชั่นบนเว็บ วินโดว และ โมบายโฟน รวมถึงความรูพื้นฐาน 
    อาทิ ระบบฐานขอมูล ระบบเครือขาย และระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส เปนตน
แนวทางการประกอบอาชีพ
    นักพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่นบนระบบวินโดว เว็บและโมบายโฟน, นักออกแบบ
    และวางระบบเครือขาย, นักวิจัยทางดานเทคโนโลยี , นักวิเคราะห ออกแบบ
    และพัฒนาระบบฐานขอมูล,  สารสนเทศและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตอ (662) 997-2200-30 ตอ 4068

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอรไพรส (SAP)
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (ระบบสารสนเทศเอ็นเทอรไพรส)
เอกลักษณหลักสูตร
    เปนหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่สอนทางดานนี้ โดยหลักสูตรนี้สอนให
    ปฏิบัติจริง มีการสนับสนุนใหเขารวมโครงการสหกิจศึกษากับบริษัท
    ทางดาน ERP ที่มีชื่อเสียง และสนับสนุนใหสอบ Certified ทางดาน
    ระบบสารสนเทศเอ็นเทอรไพรส
แนวทางการประกอบอาชีพ
    นักวิเคราะหระบบสารสนเทศเอ็นเทอรไพรส, นักพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
    เอ็นเทอรไพรส, เจาหนาที่ดานลูกคาสัมพันธ (นำเสนอโซลูชั่นใหกับลูกคา),
    เจาหนาที่แผนกสนับสนุนระบบสารสนเทศดานระบบสารสนเทศเอ็นเทอรไพรส,
    บุคคลากรระบบสารสนเทศทางดานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล,  
    ระบบวางแผนการผลิต, ระบบบริหารวัสดุอุปกรณ, ระบบควบคุมตนทุน 
    และผูประสานงานทางดานระบบบัญชีการเงิน
ติดตอ (662) 997-2200-30 ตอ 4055

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
RANGSIT UNIVERSITY

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต



โครงสรางของหลักสูตร 
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ป
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  133  หนวยกิต
รายวิชาที่เปดสอน  อาทิ
    การจำแนกโรคระหวางประเทศ
    เวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิกส
    การจัดการโรงพยาบาล
    ภาพทางการแพทย
    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
    คอมพิวเตอรแอนนิเมชั่นสำหรับการแพทย

ทุนการศึกษา
    ทุน ดร.อาทิตย อุไรรัตน 
    ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน 
    ทุนความสามารถพิเศษทางดานกีฬา 
    ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ 
    กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครไดที่ สำนักงานรับนักศึกษา 
อาคารอาทิตย อุไรรัตน (ตึก 1) ชั้น 1  มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394คุณสมบัติผูสมัคร

    สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งสายวิทยาศาสตรและสายศิลปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาแลวเห็นสมควรเขารับศึกษา
(รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได)

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท 02-997-2222 ตอ 4069
หรือ อ.รวินันท ประดิษฐแสงทอง
E-mail: rawinan.p@rsu.ac.th
https://sites.google.com/a/rsu.ac.th/mei/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY | B.Sc.

มหาวิทยาลัยรังสิต
RANGSIT UNIVERSITY

MEDICAL 
INFORMATICS
BACHELOR OF SCIENCE
สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
“แรงบันดาลใจ สรางความรู
 สูโอกาสอันยิ่งใหญ”



สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย
MEDICAL INFORMATICS
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการแพทย) 
Bachelor of Science (Medical Informatics)
วท.บ. (สารสนเทศการแพทย)
B.Sc. (Medical Informatics)

ความสำคัญของหลักสูตร 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทยเปน
หลักสูตรท่ีเนนการบูรณาการความรูดานไอทีและวิทยาศาสตรการแพทย
เขาดวยกัน ท้ังน้ีเพ่ือเปาหมายในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ
มีความเช่ียวชาญดานไอทีในการจัดการระบบองคกรหรือธุรกิจดานสุขภาพ
โดยเฉพาะ ซ่ึงไอทีเปรียบเสมือนลมหายใจหลักของโรงพยาบาล เปนพลัง
สำคัญท่ีขับเคล่ือนองคกรสาธารณสุขทุกแหง เพราะในแตละโรงพยาบาล
จะมีขอมูลคนไขเก็บอยูเปนจำนวนมหาศาล ถามีไอทีเขามาชวยจัดการ
กับขอมูลเหลานี้อยางเปนระบบและมีคุณภาพ ก็จะเปนการชวยพัฒนา
วงการแพทยและสุขภาพไดอยางมาก

จุดเดนของหลักสูตร 
    ธุรกิจดานสุขภาพของประเทศไทยกำลังเติบโตจนไดรับการคาดหมายวา
    ประเทศไทยจะกลายเปนศูนยกลางดานสุขภาพของโลกในอนาคต 
    สาขาวิชาสารสนเทศการแพทยเตรียมผลิตบัณฑิตใหพรอมตอการ
    เติบโตดานการแพทยและสุขภาพ
    มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกงานและ
    สหกิจศึกษารวมกับโรงพยาบาลและองคกรสุขภาพ

เรียนแลวทำงานอะไร 
      

    นักเวชระเบียน
    นักเวชสถิติ
    นักวิเคราะหภาพถายทางการแพทย
    นักวิเคราะหระบบดานการแพทยและโรงพยาบาล
    นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต / โปรแกรม
    นักพัฒนาระบบสารสนเทศดานการแพทยและโรงพยาบาล
    ผูดูแลระบบฐานขอมูลดานการแพทยและโรงพยาบาล
    ผูประสานงานโครงการดานการแพทยและโรงพยาบาล

"ไอทีเปรียบเสมือน
ลมหายใจหลักของโรงพยาบาล 
เปนพลังสำคัญที่ขับเคลื่อน
องคกรสาธารณสุขทุกแหง"

    ในขณะที่ธุรกิจดานสุขภาพของประเทศไทยกำลังเติบโตจนถึง
ขนาดไดรับการคาดหมายวา ประเทศไทยจะกลายเปนศูนยกลาง
ดานสุขภาพของโลกในอีกไมก่ีปน้ัน คนไทยจำนวนไมนอยกลับยังตอง
พบปญหาความไมสะดวกสบายในการเขารับบริการในโรงพยาบาล
ตั้งแตเรื่องของการลงทะเบียน การเรียกหาแฟมประวัติการรักษา
ตลอดจนถึงการสงตอขอมูลผูปวยระหวางโรงพยาบาล สิ่งเหลานี้
ยังคงเปนอุปสรรคความลาชาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลทุกวี่วัน

MEDICAL INFORMATICS
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ทำไมตอง MEDICAL INFORMETICS



ทุนการศึกษา
    ทุน ดร.อาทิตย อุไรรัตน 
    ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน 
    ทุนความสามารถพิเศษทางดานกีฬา 
    ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ 
    กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครไดที่ สำนักงานรับนักศึกษา 
อาคารอาทิตย อุไรรัตน (ตึก 1) ชั้น 1  มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394

คุณสมบัติผูสมัคร
    สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งสายวิทยาศาสตรและสายศิลปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาแลวเห็นสมควรเขารับศึกษา
(รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได)

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท 02-997-2222 ตอ 4069
หรือ ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน  มือถือ 082-055-1077
E-mail: Kr_stat@yahoo.com

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY | B.Sc.

มหาวิทยาลัยรังสิต
RANGSIT UNIVERSITY

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

INVESMENT
INFORMATICS
BACHELOR OF SCIENCE



"ไอทีเปรียบเสมือน
ลมหายใจหลักของโรงพยาบาล 
เปนพลังสำคัญที่ขับเคลื่อน
องคกรสาธารณสุขทุกแหง"

    ในขณะที่ธุรกิจดานสุขภาพของประเทศไทยกำลังเติบโตจนถึง
ขนาดไดรับการคาดหมายวา ประเทศไทยจะกลายเปนศูนยกลาง
ดานสุขภาพของโลกในอีกไมก่ีปน้ัน คนไทยจำนวนไมนอยกลับยังตอง
พบปญหาความไมสะดวกสบายในการเขารับบริการในโรงพยาบาล
ตั้งแตเรื่องของการลงทะเบียน การเรียกหาแฟมประวัติการรักษา
ตลอดจนถึงการสงตอขอมูลผูปวยระหวางโรงพยาบาล สิ่งเหลานี้
ยังคงเปนอุปสรรคความลาชาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลทุกวี่วัน
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
INVESTMENT INFORMATICS
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการลงทุน) 
Bachelor of Science (Investment Informatics)
วท.บ. (สารสนเทศการลงทุน)
B.Sc. (Investment Informatics)

ความสำคัญของหลักสูตร 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
เปนหลักสูตรที่เนนการบูรณาการความรูระหวางทฤษฎีการเงิน
การลงทุน คณิตศาสตรและสถิติ โดยมุงเนนการศึกษาการคิดวิเคราะห
ปญหาและการจัดการดานสารสนเทศการลงทุนโดยใชคณิตศาสตร
และสถิตปิระยุกตvอันเปนพื้นฐานสำคัญในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑทางการเงิน เพ่ือตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมเชน ธุรกิจการเงิน การธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย
และการประกันภัย อันเปนสวนสำคัญในการรวมพัฒนาประเทศ
ในดานธุรกิจการเงินการธนาคารและธุรกิจประกันภัย ซึ่งเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐศาสตรแกองคกรอยางยั่งยืน 

จุดเดนของหลักสูตร 
     สารสนเทศการลงทุนเปนสาขาวิชาท่ีมีคุณคาตอประเทศชาติและสังคม 
    มีความทันสมัยมีความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเงิน
    และการลงทุน ตรงตอความตองการของตลาดแรงงาน
    มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาดูงาน
    สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงตาง ๆ 
    สนับสนุนใหมีการสอบ Professional Certificate in Finance 
    เชน CISA (Certified  Investment and Securities Analyst Program) 
    ของประเทศไทย  และ CFA (Chartered Financial Analyst) 

แนวทางประกอบอาชีพ 
     นักวิเคราะหหลักทรัพย
    นักวิเคราะหการเงินและการลงทุนของธนาคาร และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
    นักคณิตศาสตรประกันภัย
    นักคณิตศาสตรประกันชีวิต
    นักวิจัยคณิตศาสตรการเงินของธนาคาร และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
    อาจารยวิชาคณิตศาสตรและสถิติ/การเงินและการลงทุน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

INVESTMENT INFORMATICS
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

โครงสรางของหลักสูตร 
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ป
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  139  หนวยกิต
รายวิชาที่เปดสอน  อาทิ
    หลักการประกันภัย
    ทฤษฎีดอกเบี้ย
    คอมพิวเตอรประยุกตเพื่อการจัดการการเงิน
    การบริหารสินเชื่อ
    การวิเคราะหหลักทรัพย
    การวิเคราะหการลงทุนเชิงปริมาณ 
    การวิเคราะหและการประเมินมูลคาตราสารหนี้ 
    การจัดกลุมหลักทรัพยและการวิเคราะหตราสารทุน
    การจัดการความมั่งคั่งสวนบุคคล
    การบริหารความเสี่ยงและอนุพันธทางการเงิน 
    สัมมนาสารสนเทศการลงทุน



ทุนการศึกษา
    ทุน ดร.อาทิตย อุไรรัตน 
    ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน 
    ทุนความสามารถพิเศษทางดานกีฬา 
    ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ 
    กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครไดที่ สำนักงานรับนักศึกษา 
อาคารอาทิตย อุไรรัตน (ตึก 1) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรศัพท 02-997-2222 ตอ 4067
หรือ อ. นพ ธรรมวานิช E-mail: dharmavn@gmail.com 
http://it.rsu.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

CREATIVE 
MEDIA
TECHNOLOGY
BACHELOR OF TECHNOLOGY

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY | B.Tech

มหาวิทยาลัยรังสิต
RANGSIT UNIVERSITY

โครงสรางของหลักสูตร 
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ป
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  130  หนวยกิต
รายวิชาที่เปดสอน  อาทิ
    การพัฒนาเว็บสำหรับอุปกรณพกพา
    โปรแกรมกราฟก 3 มิติ
    การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ 
    การออกแบบอินเตอรเฟซ
    การพัฒนาสื่อออนไลน
    แนวคิดเครือขายสังคมและการปฏิบัติ
    ระบบการจัดการเนื้อหา 
    เทคโนโลยีเซ็นเซอรสำหรับงานปฏิสัมพันธ
    การตลาดสื่อดิจิทัล
    เทคนิคการสรางภาพ 3 มิติ แบบเรียลไทม
    การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธสำหรับงานนิทรรศการ
    การบริหารโครงการและการประกอบการ
    การใชงาน APIs ของเครือขายสังคมออนไลน



สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
CREATIVE MEDIA TECHNOLOGY
เทคโนโลยีบัณฑิต (ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี)
Bachelor of Technology (Creative Media Technology)
ทล.บ. (ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี)
B.Tech. (Creative Media Technology)

ความสำคัญของหลักสูตร 
    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยีเปน
หลักสูตรที่เนนการบูรณาการความรูดานไอทีความคิดสรางสรรค
การสื่อสารและการออกแบบ ทั้งนี้เพื่อเปาหมายในการผลิตบัณฑิต
ท่ีมีความรูความสามารถ มีความเช่ียวชาญดานไอที มุงใหผูเรียนมีทักษะ
ในการผลิตสารสนเทศเชิงสรางสรรค ที่เนนการเขาถึงและเขาใจ
ความตองการของผูใช ความรูเชิงการตลาด ผสมผสานกับทักษะ
ในดานการคิดสรางสรรคการคิดวิเคราะห ทักษะดานศิลปะในคอมพิวเตอร
และการโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อสรางผลงานที่มีความสรางสรรค
ท้ังระบบส่ือโตตอบท้ังออนไลน และออฟไลนเปนท่ีนาสนใจและมีประสิทธิภาพ

จุดเดนของหลักสูตร 
    เทคโนโลยีดานสื่อโตตอบ (Interactive) ทั้งรูปแบบออนไลน 
    และออฟไลน มีการเจริญเติมโตเปนอยางมาก และกลายเปน
    สิ่งจำเปนในการประชาสัมพันธ ของภาคธุรกิจทั่วโลก
    มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งในรูปแบบของการเรียน
    การสอน การฝกงานสหกิจศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ

แนวทางประกอบอาชีพ 
     นักพัฒนาสื่ออินเทอรเน็ต
    นักพัฒนาสื่ออินเตอรแอคทีฟ
    อินเตอรแอคทีฟโปรแกรมเมอร
    โปรดิวเซอรดานสื่อออนไลน
    ผูดูแลระบบออนไลน และโซเชี่ยลมีเดีย
    ครีเอทีฟดานนิวมีเดีย
    ผูประกอบการดานสื่อออนไลน และสื่อโตตอบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

CREATIVE MEDIA TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

“เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลไดสรางปรากฏการณใหม
ทั้งในดานการตลาด บันเทิง และการศึกษา
ผานทางสื่อโตตอบ สื่ออินเทอรเน็ต 
และสื่อสังคมออนไลน 
ซึ่งจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต”

   การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกๆ ดานไดสรางความ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางมากตอการใชชีวิตของผูคนในยุคปจจุบัน
โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการเขาถึงส่ือตางๆ ในรูปแบบปฏิสัมพันธ
ผานท้ังเครือขายสังคมออนไลน เครือขายอินเตอรเน็ท หรือในรูปแบบ
ของส่ือโตตอบตางๆ ทำใหคนเปล่ียนจากเดิมซ่ึงผูรับสารอยางเดียว
เปนการไดรับประสบการณใหม ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนจากการขยายตัว
ของการใชสื่อออนไลนเพื่อใชเปนชองทางสื่อสารแกผูบริโภคของ
ผูประกอบการในทุกภาคสวนและการขยายตัวเปนอยางมากของ
เครือขายสังคมออนไลนในปจจุบันนอกจากนั้นการพัฒนาทางดาน
ส่ือน้ีมีองคประกอบรวมไปถึงดานการศึกษา และความบันเทิงอีกดวย

ทำไมถึงตอง CREATIVE MEDIA TECHNOLOGY


