
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธรุกิจดิจิทลั (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2566) 

ภาคพิเศษ ส าหรบันักศึกษาเทียบโอน 
 

ภาษาไทย :  วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิดจิทิลั 
ภาษาองักฤษ : BACHALOR OF SCIENCE IN DIGITAL BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 
 
 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   ไม่น้อยกว่า   131   หน่วยกิต 
 
โครงสรา้งหลกัสูตร  
 
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     ไม่น้อยกว่า   33   หน่วยกิต  

1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์     3   หน่วยกติ  
 1.2 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์      6   หน่วยกติ  
 1.3 กลุ่มวชิาภาษา       24   หน่วยกติ  
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   92   หน่วยกิต  

2.1 วชิาแกน        18   หน่วยกติ  
 2.2 วชิาเฉพาะดา้น       52   หน่วยกติ  
  2.2.1 กลุ่มประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ    9   หน่วยกติ  
  2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต ์   22   หน่วยกติ  
  2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร ์  12   หน่วยกติ  
  2.2.4 กลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ     9   หน่วยกติ  
 2.3 วชิาเลอืก 

2.3.1 แผนสหกจิศกึษา      15   หน่วยกติ  
 2.3.2 แผนฝึกงานและท าโครงงาน     18   หน่วยกติ  
2.4 วชิาประสบการณ์ภาคสนาม  
 2.4.1 แผนสหกจิศกึษา       7           หน่วยกติ  
 2.4.2 แผนฝึกงานและท าโครงงาน                   4           หน่วยกติ  

 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 

  
 

 
 



ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
 
1.ปรชัญาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรที่มุ่งผลติบณัฑติที่มคีวามรู้ความช านาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบังานธุรกจิอุตสาหกรรมและ
ธุรกจิดจิทลั ทีม่คีวามสามารถในการออกแบบ วเิคราะห ์ด าเนินการ และบรหิารจดัการระบบสารสนเทศในองคก์รสามารถ
สื่อสาร และท างานร่วมกบัผู้อื่นในองค์กรได้เป็นอย่างดีและมีความพร้อมที่จะพฒันาตนเองให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยดีา้นน้ีทีม่กีารพฒันาเป็นไปอย่างรวดเรว็ 
 
2.วตัถปุระสงค ์

2.1 มุ่งผลติบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามช านาญทางเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัธุรกจิอุตสาหกรรม 
2.2 มุ่งผลติบณัฑติใหส้ามารถวเิคราะห ์ออกแบบ พฒันา และบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิดจิทิลั 

 
3. จดุเด่นของหลกัสูตร 

1. หลกัสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมในทุกขัน้ตอนของการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบัการประยุกต์ใช้
ในทางธุรกจิ เริม่ตน้ตัง้แต่การวเิคราะหค์วามตอ้งการ ออกแบบ พฒันา การบรหิารจดัการ การประยุกตใ์ชร้ะบบ IT 
มกีารสอนเขยีนโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น JAVA, Python, ABAP เป็นตน้ 

2. บัณฑิตของหลักสูตรเป็นบุคลากรด้านไอทีที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการท างานทางด้านธุรกิจ เข้าใจ
กระบวนการทางธุรกจิ กระบวนการผลติ การจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิส ์หลกัการตลาด พืน้ฐานการท าบญัชี
การเงนิเพื่อใหส้ามารถสือ่สารกบัผูใ้ชง้านซึง่จะเป็นผูร้ะบุความตอ้งการในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได้
เป็นอย่างด ี

3. หลกัสตูรมคีวามพรอ้มทางดา้นทรพัยากรการเรยีนการสอนทัง้ฮารด์แวร ์และซอฟตแ์วร ์มกีารสอนผ่านเครื่องมอืที่
ใช้งานจริง และเป็นที่นิยมในภาคธุรกิจ เช่น SAP ERP, Oracle Database, Salesforce, CISCO, Power BI, 
Tableau, RapidMiner เป็นตน้ 

4. นกัศกึษาทุกคนของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ นจะไดเ้รยีนภาษาญีปุ่่ นตัง้แต่ระดบัเบือ้งตน้ 
 
4. โอกาสหลงัส าเรจ็การศึกษา 

1. นกัวเิคราะหร์ะบบ (System Analyst) 
2. นกัเขยีนโปรแกรมทางธุรกจิ (Programmer) 
3. นกัเขยีนโปรแกรมภาษา ABAP (ABAPer) 
4. ทีป่รกึษาดา้นเทคโนโลยสีารเทศ (IT Consultant) 
5. ทีป่รกึษาระบบทางธุรกจิ เช่น ERP, CRM  
6. ทีป่รกึษาระบบ SAP (SAP Consultant) 
7. ผูต้รวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารเทศ (IT Auditor) 
8. เจา้หน้าทีด่า้นวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analyst, Data Scientist, Business Intelligence) 
9. ผูจ้ดัการโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Project Manager) 
10. ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Manager) 



11. เจา้หน้าทีด่า้นการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 
12. โอกาสเตบิโตในงานเดมิ เมือ่น าความรูด้า้น IT ไปพฒันาการท างาน 

 
5. คณุสมบติัของผูส้มคัร 

เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบั ปวส. หรอืเทยีบเท่า หรอื เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรแีลว้ และประสงคจ์ะ
เรยีนในต่างคณะวชิาเป็นปรญิญาตรทีีส่อง 
 
6. รปูแบบการศึกษา 

1. ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนครบทุกกลุ่มวชิาภายในระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนด จงึจะไดร้บัรองการส าเรจ็การศกึษา ระดบั
ปรญิญาตร ี(โดยถอืเป็นนกัศกึษาของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น) 

2. สามารถเขา้เรยีนในรปูแบบทีห่ลกัสตูรก าหนดได ้สปัดาหล์ะ 1 วนั (วนัอาทติย)์ 
3. ผู้สมคัรสามารถเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรได้ (เทียบโอนได้ 45-76 หน่วยกิต) โดยต้องยื่น

เอกสารทางการศกึษา และ/หรอื ผ่านการสอบในรปูแบบทีห่ลกัสตูรก าหนด โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร 

4. การฝึกอบรม หรอืสมัมนาจากหลกัสตูรต่างๆ ทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่ น) สสท. หรอื จาก
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ น ทัง้หลักสูตรระยะสัน้และระยะยาว สามารถน ามาขอเทียบโอนเป็นหน่วยกิตได้ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัทีอ่บรมจนถงึวนัท าเรื่องขอเทยีบโอน โดยผูเ้รยีนต้องมเีอกสารยื่นยนัการเขา้อบรม หรอืสมัมนา 
และอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรพจิารณาแลว้เหน็ว่ามเีนื้อหาครอบคลุมกบัรายวชิาในหลกัสตูร โดยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูรสามารถขอสอบวดัความรู ้ในรปูแบบทีห่ลกัสตูรก าหนดกบัผูเ้รยีนไดต้ามความเหมาะสม 

5. รปูแบบการศกึษาและการประเมนิผลการศกึษาประเภทวชิาบรรยายและปฏบิตักิาร (Lecture and Laboratory) 
เป็นการศกึษาทีส่ถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ นจดัขึน้โดยใชร้ปูแบบ Monodzukuri, Active and Outcome-based Learning 

6. รูปแบบการศกึษาและการประเมนิผลการศกึษาประเภทวชิาภาคสนามเป็นการศกึษา ณ สถานประกอบการ 
หรอืเทยีบโอนประสบการณ์ท างาน ตามเกณฑ์ทีห่ลกัสูตรก าหนด โดยใช้รูปแบบ Problem and Project-based Learning 
ภายใตก้ารดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษา 

7. การเรยีนการสอนเป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างในห้องเรยีน หรอืการเรยีนการสอนออนไลน์และการฝึก
ปฏบิตัภิาคสนามทีส่ถานประกอบการ 

 
ระยะเวลาการศึกษา 

1. เรยีนในหอ้งเรยีนหรอืเรยีนแบบถ่ายทอดสดทางออนไลน์ เวลา 8.00–18.00 น. เฉพาะวนัอาทติย ์
2. เรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ทัง้รูปแบบถ่ายทอดสด และ การเรียนตามอธัยาศยั (Self-pace) 

ในช่วงเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนดของการลงทะเบยีนรายวชิานัน้ๆ 
 
 
 
 
 



รายวิชาพืน้ฐานท่ีสามารถเทียบโอนได้ (กรณีมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี) 
 

รวมหน่วยกติทีส่ามารถเทยีบโอนได ้ 73  หน่วยกติ 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   15   หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต การเทียบโอน 
HUM-xxx / SOC-xxx วชิามนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ 

MSC-112 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ 
MSC-2-2 สถติแิละความน่าจะเป็น 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ 
ENL-111 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 2(2-0-4) เทยีบวฒุเิดมิ 
ENL-112 พฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 2(2-0-4) เทยีบวฒุเิดมิ 
ENL-211 ภาษาองักฤษเพื่อการท างาน 2(2-0-4) เทยีบวฒุเิดมิ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน   49   หน่วยกิต 
BIS-105 ระบบสารสนเทศเบือ้งตน้ 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ / ประสบการณ์ 
BIS-106 โครงสรา้งระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ 
BIS-108 คณิตศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิดจิทิลั 1 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ 
BIS-109 คณิตศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิดจิทิลั 2 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ 
BIS-110 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3(2-3-6) เทยีบวฒุเิดมิ 
BIS-201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ 
BIS-203 บญัชกีารเงนิ 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ 
BIS-205 โลจสิตกิสแ์ละการผลติ 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ 
BIS-403 การจดัการโซ่อุปทาน 3(2-3-6) เทยีบวฒุเิดมิ / ประสบการณ์ 
BIS-490 โปรแกรมประยุกตเ์พื่องานธุรกจิ 1(0-3-2) เทยีบประสบการณ์ 
BIS-491 เตรยีมสหกจิศกึษา 1(1-0-2) เทยีบประสบการณ 
BIS- 492 สหกจิศกึษา 6(0-40-10) เทยีบประสบการณ 
INT-105 เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ต 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ / ประสบการณ์ 
INT-205 ระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ 
XXX-xxx วชิาเลอืกสาขา (1) 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ / ประสบการณ์ 
XXX-xxx วชิาเลอืกสาขา (2) 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ / ประสบการณ์ 

หมวดวิชาเลอืกเสรี    6    หน่วยกิต 
XXX-xxx วชิาเลอืกเสร ี1 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ 
XXX-xxx วชิาเลอืกเสร ี2 3(3-0-6) เทยีบวฒุเิดมิ 

 
หมายเหตุ กลุ่มวชิาภาษาทุกวชิาทัง้ทีม่แีละไมม่อียูใ่นตารางขา้งตน้ สามารถใชผ้ลสอบวดัระดบัจากหน่วยงานต่างๆ (เช่น JLPT, 
TOEIC, TOEFL, IELTS เป็นตน้) ในการเทยีบโอนได ้(เทยีบโอนไดสู้งสดุ 75 หน่วยกติ) โดยขึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
 



7. ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าหน่วยกติใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบนัฯ 
2. ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
3. ยกเวน้ค่าเทยีบโอนรายวชิาและหน่วยกติจากสถาบนัการศกึษาเดมิ 
4. การเทยีบโอนความรู ้(Placement Test) หน่วยกติละ 200 บาท ในรายวชิาทีห่ลกัสตูรก าหนด หรอืผูร้บัผดิชอบ

หลกัสตูรและฝ่ายวชิาการของสถาบนัฯ เหน็ชอบ 
5. ผลสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษา เช่น JLPT, TOEIC, TOEFL, IELTS หรอือื่นๆ สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการ

เทยีบโอนความรูใ้นวชิากลุ่มภาษาได ้ยกเวน้วชิา ENL212 เตรยีมความพรอ้มสอบ TOEIC ตอ้งใชผ้ลสอบ TOEIC 
เพื่อยื่นขอเทยีบโอนเท่านัน้ โดยส านกัวชิาพืน้ฐานและภาษา เป็นผูพ้จิารณาเทยีบโอนให ้โดยคดิค่าเทยีบโอนตาม
ขอ้ 4 

 
8. ประโยชน์ท่ีได้รบั 

• UPSKILLS จาก IT SUPPORT เป็น ERP IMPLEMENTOR 
• เปลีย่นสายงานจาก IT ADMINISTRATOR เป็น ERP CONSULTANT หรอื BUSINESS DEVELOPMENT 
• ท างานดา้นวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่จะไดเ้ลื่อนต าแหน่ง หรอืเปลีย่นงาน 

  



แผนการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธรุกิจดิจทลั (BI) ภาคพิเศษส าหรบันักศึกษาเทียบโอน 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
BIS-201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) BIS-111 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ 3(2-3-6) BIS-414 ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ 3(3-0-6) 
BIS-203 บญัชกีารเงนิ 3(3-0-6) BIS-210 การออกแบบและปฎบิตักิารระบบฐานขอ้มลู 3(2-3-6) DTM-304 การตลาดดจิทิลั ** 3(3-0-6) 
BIS-205 โลจสิตแ์ละการผลติ 3(3-0-6) BIS-301 การบรกิารโครงการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) JPN-201 ภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ 3 3(3-0-6) 
BIS-403 การจดัการโซ่อุปทาน 3(2-3-6) INT-204 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)    
BIS-425 นวตักรรมธุรกจิดจิทิลั 3(3-0-6) ITE-209 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ 3(3-0-6)    
JPN-101 ภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ 1 3(3-0-6) JPN-102 ภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ 2 3(3-0-6)    

หน่วยกิตรวม 18(17-3-36) หน่วยกิตรวม 18(16-6-36) หน่วยกิตรวม 9(9-0-18) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 

BIS-112 โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรทิมึ 3(2-3-6) BIS-401 การจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์ 3(2-3-6) XXX-xxx* วชิาทีไ่ม่ไดเ้ทยีบโอน 3(3-0-6) 
BIS-306 วทิยาการขอ้มลู 3(3-0-6) BIS-402 การวางแผนทรพัยาการในองคก์ร 3(2-3-6) XXX-xxx* วชิาทีไ่ม่ไดเ้ทยีบโอน 3(3-0-6) 
BIS-410 การวเิคราะหข์อ้มุลและการท าโมเดล 3(3-0-6) BIS-409 การเขยีนโปรแกรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) XXX-xxx* วชิาทีไ่ม่ไดเ้ทยีบโอน 3(3-0-6) 
ITE-436 ขอ้มลูขนาดใหญ่และการท าเหมอืง

ขอ้มลู ** 
3(2-3-6) BIS-406 การตรวจสอบและควบคมุทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศ ** 
3(2-3-6)    

ENL-212 เตรยีมพรอ้มสอบ TOEIC 3(3-0-6) XXX-xxx  3(3-0-6)    
JPN-202 ภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ 4 3(3-0-6) JPN-301 ภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ 5 3(3-0-6)    

หน่วยกิตรวม 18(16-6-36) หน่วยกิตรวม 18(15-9-36) หน่วยกิตรวม 9(9-0-18) 
 
* รายวชิาทีไ่ม่ไดเ้ทยีบโอนหลกัสตูรปรบัแผนการเรยีนใหจ้นครบตามหลกัสตูร หรอื รายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการแบบตามอธัยาศยั (Self-pace) หรอืการเรยีนออนไลน์ 
** รายวชิาเลอืกสาขาทีก่ าหนดไวใ้นแผนการเรยีน 
หมายเหต ุแผนการเรยีนขา้งตน้เป็นแผนการเรยีนส าหรบันกัศกึษาทีเ่ทยีบโอนไดข้ ัน้ต ่า 45 หน่วยกติ โดยหลกัสตูรสงวนสทิธิใ์นการปรบัแผนการเรยีนใหเ้หมาะสมได ้



ประมาณการค่าลงทะเบียน หลกัสูตรวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธรุกิจดิจิทลั (BI) ภาคพิเศษส าหรบันักศึกษาเทียบโอน 
 

ประเภทวิชา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ภาคศึกษาท่ี 1 ภาคศึกษาท่ี 2 ภาคศึกษาท่ี 3 ภาคศึกษาท่ี 1 ภาคศึกษาท่ี 2 ภาคศึกษาท่ี 3 

หน่วย
กิต 

ค่า 
ลงทะเบียน 

หน่วย
กิต 

ค่า 
ลงทะเบียน 

หน่วย
กิต 

ค่า 
ลงทะเบียน 

หน่วย
กิต 

ค่า 
ลงทะเบียน 

หน่วย
กิต 

ค่า 
ลงทะเบียน 

หน่วย
กิต 

ค่า 
ลงทะเบียน 

หมวดวิชาเฉพาะ (บรรยาย) 14 25,200 13 23,400 6 10,800 10 18,000 12 21,600 9 16,200 

หมวดวิชาเฉพาะ (ปฎิบติั) 1 3,750 2 7,500 0 0 2 7,500 3 3,750 0 0 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 5,550 3 5,550 3 5,550 6 11,100 3 5,550 0 0 

รวม 18 34,500 18 36,450 9 16,350 18 36,600 18 30,900 9 16,200 

ค่าลงทะเบียนต่อปี 87,300 83,700 

ค่าลงทะเบียนตลาดหลกัสูตร 171,000 

 
หมายเหต ุ

- ค่าลงทะเบยีนขา้งตน้เป็นประมาณการสงูสดุส าหรบันกัศกึษาทีเ่ทยีบโอนไดข้ ัน้ต ่า 45 หน่วยกติ 
- ค่าลงทะเบยีนรวมในแต่ละภาคการศกึษาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามรายวชิาทีน่กัศกึษาลงทะเบยีน ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้รยีนตามแผนการเรยีนทีห่ลกัสตูรก าหนด 


