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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2563)
ภาคพิเศษ สําหรับนักศึกษาเทียบโอน
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: BACHALOR OF SCIENCE IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา

135

หนวยกิต

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา

36
3
3
6
24

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
2.2.2 กลุมเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต
2.2.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
2.2.4 กลุมโครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
2.3 วิชาเลือก
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา
2.3.2 แผนฝกงานและทําโครงงาน
2.4 วิชาประสบการณภาคสนาม
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา
2.4.2 แผนฝกงานและทําโครงงาน

93
18
53
9
22
9
13

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวนกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

15
18

หนวยกิต
หนวยกิต

7
4

หนวยกิต
หนวยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

ไมนอยกวา

2

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรทีม่ ุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความชํานาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจอุตสาหกรรม ทีม่ ี
ความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห ดําเนินการ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองคกร สามารถสื่อสารและ
ทํางานรวมกับผูอื่นในองคกรไดเปนอยางดี และมีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดา น
นี้ที่มีการพัฒนาเปนไปอยางรวดเร็ว
2. วัตถุประสงค
2.1 มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูค วามชํานาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
2.2 มุงผลิตบัณฑิตใหสามารถวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

จุดเดนของหลักสูตร
1. หลักสูตรมีเอหาครอบคลุ
น
มในทุกขัน้ ตอนของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกีย่ วของกับการประยุกตใชในทาง
ธุรกิจ เริ่มตนตั้งแตการวเคราะหความตองการ ออกแบบ พัฒนา การบริหารจัดการ การประยุกตใชระบบ IT มีการสอนเขียน
โปรแกรมภาษาตางๆ เชน JAVA, Python, ABAP เปนตน
2. บัณฑิตของหลักสูตรเปนบุคลากรดานไอทีที่มีความรู ความเขาใจในหลักการทํางานทางดานธุรกิจ เขาใจกระบวนการ
ทางธุรกิจ กระบวนการผลิต การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส หลักการตลาด พื้นฐานการทําบัญชีการเงิน เพื่อใหสามารถสื่อสาร
กับผูใชงานซึ่งจะเปนผูร ะบุความตองการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
3. หลักสูตรมีความพรอมทางดานทรัพยากรการเรียนการสอนทั้งฮารดแวร และซอฟตแวร มีการสอนผานเครื่องมือที่ใช
งานจริง และเปนทีน่ ยิ มในภาคธุรกิจ เชน SAP ERP, Oracle Database, SalesForce, CISCO, Power BI, Tableau,
RapidMiner เปนตน
4. มีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญีป่ ุนจํานวนมาก เพือ่ ใหนักศึกษาเขารวมทัศนศึกษา ดูงาน ทํางาน
วิจัย
5. นักศึกษาทุกคนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ จะไดเรียนภาษาญี่ปุนตั้งแตระกับเบื้องตน

โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิเคราะหระบบ (System Analyst)
2. นักเขียนโปรแกรมทางธุรกจิ (Programmer)
3. นักเขียนโปรแกรมภาษา ABAP (ABAPer)
4. ทีป่ รึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consultant)
5. ที่ปรึกษาระบบทางธุรกิจ เชน ERP, CRM
6. ที่ปรึกษาระบบ SAP (SAP Consultant)
7. ผูตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditor)
8. เจาหนาทีด่ านวิเคราะหขอ มูล (Data Analyst, Data Scientist, Business Intelligence)
9. ผูจดั การโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Manager)
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10. ผูจดั การฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)
11. เจาหนาทีด่ านการตลาดออนไลน (Online Marketing)
12. โอกาสเติบโตในงานเดิม เมือ่ นําความรูดา น IT ไปพัฒนาการทํางาน

คุณสมบัติของผูสมัคร
เปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเทา หรือเปนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว และประสงคจะเรียน
ในตางคณะวิชาเปนปริญญาตรีที่สอง

รูปแบบการศึกษา
1. ผูเรียนตองเรียนครบทุกกลุมวิชาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด จึงจะไดรับรองการสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (โดยถือเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน)
2. สามารถเขาเรียนในรูปแบบทีห่ ลักสูตรกําหนดไดสัปดาหละ 1 วัน (วันอาทิตย)
3. ผูสมัครสามารถเทียบโอนรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรได (เทียบโอนได 45-76 หนวยกิต) โดยตองยื่นเอกสาร
ทางการศึกษา และ/หรือผานการสอบในรูปแบบที่หลักสูตรกําหนด โดยขึน้ อยูกบั ดุลยพินจิ ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การฝกอบรม หรือสัมมนาจากหลักสูตรตางๆที่จัดโดยสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปนุ ) สสท. หรือจากสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ทัง้ หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สามารถนํามาขอเทียบโอนเปนหนวยกิตไดภายในระยะเวลา 5 ป นับจาก
วันทีอ่ บรมจนถึงวันทําเรื่องขอเทียบโอน โดยผูเรียนตองมีเอกสารยนยันการเขาอบรม หรือสัมมนา และอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาแลวเห็นวามีเนือ้ หาครอบคลุมกับรายวิชาในหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถขอสอบวัดความรู
ในรูปแบบทีห่ ลักสูตรกําหนดกับผูเรียนไดตามความเหมาะสม
5. รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทวิชาบรรยายและปฏิบตั ิการ (Lecture and Laboratory)
เปนการศึกษาทีส่ ถาบันเทคโนโลยีไทย-ญปน จัดขึน้ โดยใชรูปแบบ Monodzukuri’s Active and Outcome-based Learning
6. รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทวิชาภาคสนามเปนการศึกษา ณ สถานประกอบการ หรือ
เทียบโอนประสบการณทํางาน ตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด โดยใชรูปแบบ Problem and Project-based Learning ภายใตการ
ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
7. การเรียนการสอนเปนการศึกษาผสมผสานระหวางในหองเรียน หรือการเรียนการสอนออนไลน และการฝกปฏิบัติ
ภาคสนามทีส่ ถานประกอบการ

ระยะเวลาการศึกษา
1. เรียนในหองเรียน หรือเรียนแบบถายทอดสดทางออนไลน เวลา 8.00 – 18.00 น. เฉพาะวันอาทติย
2. เรียนผานระบบการเรียนการสอนออนไลน ทั้งรูปแบบถายทอดสดและการเรียนตามอัธยาศัย (Self-pace) ในชวงเวลา
ทีห่ ลักสูตรกําหนดของการลงทะเบียนรายวิชานัน้ ๆ
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รายวิชาพื้นฐานที่สามารถเทียบโอนได (กรณีมีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป) ได
รวมหนวยกิตที่สามารถเทียบโอนได

73

หนวยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
การเทียบโอน
HUM-xxx
วิชาหมวดมนุษยศาสตร
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม
SOC-xxx
วิชาหมวดสังคมศาสตร
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม
MSC-112
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม
MSC-202
สถิติและความนาจะเปน
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม
ENL-111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
เทียบวุฒิเดิม
ENL-112
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
เทียบวุฒิเดิม
ENL-211
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
2(2-0-4)
เทียบวุฒิเดิม
หมวดวิชาเฉพาะดาน
49
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
การเทียบโอน
BIS-105
ระบบสารสนเทศเบื้องตน
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม/ประสบการณ
BIS-106
โครงสรางระบบคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม
BIS-108
คณิตศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม
BIS-109
คณิตศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม
BIS-110
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-3-6)
เทียบวุฒิเดิม
BIS-201
หลักการตลาด
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม
BIS-203
บัญชีการเงิน
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม
BIS-205
โลจิสติกสและการผลิต
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม
BIS-403
การจัดการโซอุปทาน
3(3-2-6)
เทียบวุฒิเดิม/ประสบการณ
BIS-490
โปรอแกรมประยุกตเพื่องานธุรกิจ
3(3-0-6)
เทียบประสบการณ
BIS-491
เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
เทียบประสบการณ
BIS-492
สหกิจศึกษา
6(0-40-10)
เทียบประสบการณ
INT-105
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม/ประสบการณ
INT-205
ระบบการสือสารและเครือขาย 1
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม
XXX-xxx
วิชาเลือกสาขา (1)
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม/ประสบการณ
XXX-xxx
วิชาเลือกสาขา (2)
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม/ประสบการณ
หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
การเทียบโอน
XXX-xxx
วิชาเลือกเสรี (1)
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม
XXX-xxx
วิชาเลือกเสรี (2)
3(3-0-6)
เทียบวุฒิเดิม
หมายเหตุ กลุมวิชาภาษาทุกวิชาทัง้ ที่มแี ละไมมอี ยูในตารางขางตน สามารถใชผลสอบวัดระดับจากหนวยงานตางๆ (เชน JLPT, TOEIC,
TOEFL, IELTS เปนตน) ในการเทียบโอนได (เทียบโอนไดสูงสุด 75 หนวยกิต) โดยขึ้นอยกับดุลยพินจิ ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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คาใชจาย
1. คาหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศสถาบันฯ
2. ยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขา
3. ยกเวนคาเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตจากสถาบันการศึกษาเดิม
4. การเทียบโอนความรู (Placement Test) หนวยกิตละ 200 บาท ในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนด หรือผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและฝายวิชาการของสถาบันฯ เห็นชอบ
5. ผลสอบวัดระดับความรูดานภาษา เชน JLPT, TOEIC, TOEFL, IELTS หรืออืน่ ๆ สามารถใชเปนหลักฐานในการเทียบ
โอนความรูในวิชากลุมภาษาได โดยสํานักวิชาพื้นฐานและภาษาเปนผูพิจารณาเทียบโอนให โดยคิดคาเทียบโอนตามขอ 4

การประชาสัมพันธ
• UPSKILLS จาก IT SUPPORT เปน ERP IMPLEMENTOR
• อยากเปลี่ยนสายงานจาก IT ADMINISTRATOR เปน ERP CONSULTANT หรือ BUSINESS DEVELOPMENT
• อยากทํางานวิเคราะหขอมูล เพือ่ จะไดเลื่อนตําแหนง หรือเปลี่ยนงาน

6

6

7

7

