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ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ฉบับท่ี 82/2565 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
 ประเภทรับตรงภาคพิเศษ (ส าหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ท างาน)  

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงภาคพิเศษ 
(ส าหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ท างาน) ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 

1. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ และคุณสมบัติ 

สาขา จ านวนรับ คุณสมบัติผู้สมัคร 
คณะบริหารธุรกิจ 
-  สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS) 
-  สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 
-  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 
-  สาขาการตลาดดิจิทัล (DM) 
-  สาขาวิชาการบัญชี (AC) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) 
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
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-  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา ปวส. ทุกสาขา 
 -  มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 6 เดือนข้ึนไป  
         (กรณีไม่มีประสบการณ์ท างาน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ     
         ของกรรมการสอบสมัภาษณ์) 
 

 
2. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

2.1.1 มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
2.1.2 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก

เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
o โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด 
o โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้  

 
 

 



3. เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจาก ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์  

 
4. ก าหนดการรับสมัคร 
 

วนัที่ รายการ 

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 –  16 มิถุนายน 2566 รับสมคัรผา่นระบบ Online ท่ี www.tni.ac.th 

วนัอาทติย์ สัปดาห์ที ่1 และ สัปดาห์ที ่3 ของเดือน 

สอบสัมภาษณ์ 

แจง้ผลหลงัการสอบสมัภาษณ์ประมาณ 1 สปัดาห์

ทาง E-mail ภายใน 1 สปัดาห์หลงัการสมัภาษณ์  

วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 – 16 มิถุนายน 2566 ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ (Online) 

วนัที ่ 10 มถุินายน 2566 รายงานตวันักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที ่ 1/2566 

วนัที ่17 มถุินายน 2566 วนัเปิดภาคเรียน 

 
5. เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา 

5.1 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป  (หรือกรอกใบสมัคร Online ที ่reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp                      
    พร้อมพิมพ์ใบสมัคร) 
5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามส าเนาถูกต้อง) 

            5.3 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6,ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.), ระดับอนุปริญญา ปวส.  

5.4 เอกสารอธิบายหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา (เพื่อพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา) 

            5.5 มีใบรับรองการผ่านประสบการณ์การท างานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน 

6. ขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้าศึกษา 

            6.1 ผู้สมัครกรอกใบสมคัร Online ที่ http://admission.tni.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ทาง online 

 6.2 ผู้สมัครพมิพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัคร (Bill Payment) โดยช าระค่าสมัคร 500 บาท ผ่านทางธนาคารที่สถาบันฯ 

ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มช าระเงิน ใบเสรจ็รับเงินผู้สมคัรขอรับได้ ณ เคาน์เตอร์การเงิน อาคาร A ช้ัน 2 สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

6.3 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธ์ิสอบ สถานะผ่านการคัดเลือก ในระบบรับสมัคร  

6.4 ผู้มีสิทธ์ิสอบ รอการติดต่อนัดการสอบสัมภาษณ์ ทางช่องทางออนไลน์ 

6.5 ติดตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ และมาสอบตามวันท่ีสถาบันฯ ก าหนด 

 

 

 

https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp


7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

สถาบันฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกทาง e-mail ภายใน 2 สัปดาห์ และประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   

ทางเว็บไซต์  reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp  
 

8. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ จะต้องช าระเงินค่าเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สามารถช าระ       

ค่าเทอมเต็มจ านวน หรือ แบ่งช าระได้เป็น 4 งวด ดังตารางต่อไปนี้  

 

งวดที่ จ านวน (บาท) 

งวดที่ 1 7,000 

งวดที่ 2 7,000 

งวดที่ 3 7,000 

งวดที่ 4 จ านวนค่าเทอมท่ีเหลือ 

**หมายเหตุ การแบง่ช าระค่าเทอมขึ้นอยู่กับจ านวนค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในแต่ละเทอม** 

ผู้สมัครต้องน าหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเปน็นักศกึษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1.  แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   

                (พิมพ์จากประวัตินักศึกษา ระบบบริการงานทะเบยีน reg.tni.ac.th)                     จ านวน 1  ฉบับ 

2.  รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนหรอืชุดนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ไมส่วมหมวกหรือแว่นตาด า                                                      
     ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว (ติดบนแบบฟอร์มขึ้นทะเบยีน)                          จ านวน 1   รูป  
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา       จ านวน 2   ฉบับ 
4.  ส าเนาทะเบียนบา้นของนักศึกษา (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีช่ือของนักศึกษา)   จ านวน 1   ฉบับ 
5.  ส าเนาใบผลการเรียน วุฒิการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (มีวันเดือนปทีี่ส าเร็จการศึกษา)   จ านวน 2   ฉบับ                                        
     (พร้อมน าฉบับจริงมาด้วยเพื่อใช้เปรียบเทียบความถูกต้องของส าเนา) 
6.  หนังสือรับรองนักศึกษา (ส าหรับผู้ปกครอง) ดาวน์โหลดท่ี reg.tni.ac.th   จ านวน  1  ฉบับ 

                 (ให้ผู้รับรองฯ และพยานลงนามให้ครบถ้วน) 
7.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับรองนักศีกษา     จ านวน  1  ฉบับ 
8.  ส าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาทีอ่อกโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือประกาศเทียบวุฒิการศึกษา   

                (กรณีผู้จบการศกึษาจากต่างประเทศหรือสถาบันการศกึษานานาชาติ)                   จ านวน  2  ฉบับ 
9. ใบรับรองแพทย์แบบตรวจ 5 โรคท่ัวไป (ฉบับจริง) ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือ    

              โรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น                                                                       จ านวน  1  ฉบับ 
10. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)                           จ านวน 1  ฉบับ       
 
 
 

https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp


9. สิทธิพิเศษ หลักสูตรเทียบโอนระดับปริญญาตรี รอบเสาร์อาทิตย์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้  
 สิทธิประโยชน์ 
1. ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา (ของแต่ละภาคการศึกษา)  

 2. ยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 7,000 บาท 
 3. ยกเว้นค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

เงื่อนไข ส าหรับนักศึกษาเทียบโอน รอบเสาร์อาทิตย์ได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดข้างต้นจะไม่
สามารถใช้สิทธิ์โปรโมช่ันส่วนลดอื่นๆได้ 

 

10. ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS) (ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 

 
 

รายการ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ 
รายวิชาภาษาตา่งประเทศท่ัวไป 5,550 5,550 5,550 - 5,550 - 

รายวิชาทฤษฎ ี 16,200 14,400 5,400 19,800 16,200 10,800 
รายวิชาปฏิบัต/ิสหกิจ/ฝึกงาน - 3,750 - 3,750 - - 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 21,750 23,700 10,950 23,550 21,750 10,800 
รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 56,400 56,100 
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสตูร 112,500 

 
 

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) (ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 

 
รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ 

รายวิชาภาษาตา่งประเทศท่ัวไป 5,550 5,550 5,550 - 5,550 5,550 
รายวิชาทฤษฎ ี 21,600 21,600 9,000 27,000 16,200 - 

รายวิชาปฏิบัต/ิสหกิจ/ฝึกงาน - - 3,750 - - - 
รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 27,150 27,150 18,300 27,000 21,750 5,550 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 72,600 54,300 
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 126,900 

 



ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) (ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 

 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ 
รายวิชาภาษาตา่งประเทศท่ัวไป 10,800 10,800 16,200 21,600 27,000 - 

รายวิชาทฤษฎ ี 11,100 11,100 - 5,550 - - 
รายวิชาปฏิบัต/ิสหกิจ/ฝึกงาน - 7,350 - - - - 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 21,900 29,250 16,200 27,150 27,000 - 
รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 67,350 54,150 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสตูร 121,500 

 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบัญชบีัณฑิต  

สาขาวิชาการบัญชี (AC) (ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 
 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ 
รายวิชาภาษาตา่งประเทศท่ัวไป 11,100 5,550 5,550 - - - 
รายวิชาทฤษฎ ี 16,200 21,600 10,800 21,600 21,600 16,200 

รายวิชาปฏิบัต/ิสหกิจ/ฝึกงาน - - - 7,350 7,350 - 
รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 27,300 27,150 16,350 28,950 28,950 16,200 
รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 70,800 74,100 
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสตูร 144,900 

 
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาการตลาดดิจิทัล (DM)  (ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 

 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ 
รายวิชาภาษาตา่งประเทศท่ัวไป 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 - 

รายวิชาทฤษฎ ี 16,200 16,200 16,200 5,400 16,200 - 
รายวิชาปฏิบัต/ิสหกิจ/ฝึกงาน - - - 7,500 - - 
รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 21,750 21,750 21,750 27,450 21,750  
รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 62,250 48,700 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสตูร 110,950 



ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) (ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 

 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ 
รายวิชาภาษาตา่งประเทศท่ัวไป 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 

รายวิชาทฤษฎ ี 19,800 14,400 18,000 19,800 16,200 21,600 
รายวิชาปฏิบัต/ิสหกิจ/ฝึกงาน 3,750 7,500 7,500 3,750 11,250 - 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 29,100 27,450 31,050 29,100 33,000 27,150 
รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 87,600 89,250 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสตูร 176,850 

 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 
 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ 
รายวิชาภาษาตา่งประเทศท่ัวไป 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 

รายวิชาทฤษฎ ี 19,800 14,400 19,800 19,800 18,000 21,600 
รายวิชาปฏิบัต/ิสหกิจ/ฝึกงาน 3,750 7,500 3,750 3,750 7,500 - 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 29,100 27,450 29,100 29,100 31,050 27,150 
รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 85,650 87,300 
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสตูร 172,950 

 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)  
(ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 

 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ 

รายวิชาภาษาตา่งประเทศท่ัวไป 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 

รายวิชาทฤษฎ ี 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 
รายวิชาปฏิบัต/ิสหกิจ/ฝึกงาน 3,750 7,500 - 7,500 11,250 - 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 30,750 34,500 27,000 34,500 38,250 27,000 
รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 92,250 99,750 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสตูร 192,000 
 



ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) (ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 

 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่3 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่3 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

รายวิชาภาษาต่างประเทศทั่วไป - 3,600 3,600 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 
รายวิชาทฤษฎี 19,800 21,600 21,600 16,200 19,800 21,600 21,600 16,200 
รายวิชาปฏิบัติ/สหกิจ/ฝึกงาน 3,750 3,750 3,750 7,500 11,250 3,750 - 3,750 
รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 23,550 28,950 28,950 29,100 36,450 30,750 27,000 25,350 
รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 81,450 96,300 52,350 
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสตูร 230,100 

 
หมายเหตุ  ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพยีงการประมาณค่าใช้จ่ายเท่าน้ัน ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามประกาศและ
นโยบายของสถาบัน โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15 พฤศจิกายน 2565 
 

         
                                                         (  รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ ) 

                  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  
 

รายละเอียด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชา การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป DBS (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 

 [ส าหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์การท างาน] 

 
ภาษาไทย         :  บริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration Program in Development of Business and Start-Up 
 

มุ่งเน้นการสร้าง “นักพัฒนาธุรกจิ” และ “Start-Up” รุ่นใหม่ที่มี Smart Ideas เพ่ือสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
และงานบริการให้ตอบโจทย์และเติบโตส าหรับธุรกิจในยุคดิจิทัลDevelopment of Business and Start-Up (DBS) 

 
หลักสตูรใหมม่าแรงผสานศาสตร์ดา้นการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศตอบโจทย์ยุคธรุกิจ Digital มุ่งเน้นการ

สร้างนักพัฒนาธุรกิจและ Startup รุ่นใหม่ที่มี Smart idea เพื่อสรา้งและพัฒนาสินค้าและบริการใหต้อบโจทย์ธุรกิจในยุค Digital 
 

จุดเด่นของหลักสูตร   

Diligent・Build・Smart 
1.  พื้นฐานรายวิชากลุ่มบริหารธรุกิจได้แก่ การบริหารโครงการธุรกิจ, การบริหารจัดการสตารต์อัป, การวิจัยด้านพัฒนา

ธุรกิจและสตาร์ตอัป, การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจ การตลาด การเงิน การบญัชี 

และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์เพิ่มความเข้มข้นด้วยกลุม่วิชาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้แก่ การออกแบบ UI/UX ส าหรับธุรกิจ 
การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วย Big Data และเครื่องมือด้านการบริหารจัดการธุรกจิโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปท่ีช่วยให้สามารถ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจไดง่้ายและรวดเร็ว 

2.  เสริมทักษะการบรหิารธรุกิจเพื่อตอบโจทย์ยุคของข้อมูข่าวสารด้วยกลุ่มวิชา Crowdfunding การระดมเงินทุน

สาธารณะเพื่อหาทุนในการต่อยอดธุรกิจ, วิชาการบริหารจดัการทรพัย์สินทางปัญญาเพื่อรักษาไว้ซึ่งแนวคิดและผลติภณัฑไ์ม่ให้ผู้อื่น

มาลอกเลียนแบบได้, วิชาการพัฒนาธุรกิจด้วยเกมจ าลองสถานการณ ์

วิชาภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นส าหรับธุรกิจ และอื่นๆ 
3. หลักสตูรเน้นการสร้างนักพัฒนาธุรกิจและ Startup รุ่นใหม่ทีม่ี Smart idea เพื่อสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการให้

ตอบโจทย์ธุรกิจในยคุ Digital 

4.  รูปแบบการเรียนแบบ Project Based Learning และกิจกรรม Hackathon เน้นการวิเคราะห์ ลงมือท าจริง โดย

หลักสตูรมคีวามร่วมมือกับ New Tech Stat-up ใน Thai และตา่งประเทศมากมาย เพื่อใหผู้้เรยีนสามารถ Spin-off Project ให้

เป็น New Start-up ที่ท าเงินได้จริง 

5.  มีโอกาสดูงาน ฝึกงานและเรียนตอ่ หรือท างานท่ีต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นได้ 
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โอกาสหลังส าเร็จการศึกษา 
1. โอกาสร่วมงานร่วมงานกับบริษัทผูน้ าด้าน Tech-Company และ Tech Start-up ช้ันน าท้ังไทยและตา่งประเทศอาทิ

เช่น Amazon, Agoda, Facebook, Google, Line, Grab, SCBX, KBANK, เป็นต้น 

ด้วยกลุ่มอาชีพเหล่านี ้
- Product Owner หรือ Product Manager (นักออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ)  
- Project Manager (ผู้จัดการโครงการ) 
- User experience (UX) researcher 
- User interface (UI) designer 
- Business Digital strategist (นักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ) 

2. โอกาสเป็นผู้ประกอบการ Start-Up ที่สามารถด าเนินธุรกิจได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าหรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีแล้ว 
และประสงค์จะเรยีนในต่างคณะวชิาเป็นปริญญาตรีที่สอง 
 
วัน-เวลาเรียน 

เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 18.00 น. เรียนในห้องเรียน หรือเรยีนแบบถ่ายทอดสดทางออนไลน ์
 

 
แผนการศึกษา Block  Course Program 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS)   
Development of Business and Start-Up (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 

[เทียบโอนเรียนวันอาทิตย์] 
 

ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รวม (บาท) 
DBS-105 การจัดการปฏิบตัิการ 3 (3-0-6) 5,400 

DBS-106 สถิติและวิทยาการข้อมลูเบื้องต้น 3 (3-0-6) 5,400 

DBS-202 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจเบื้องต้น 3 (3-0-6) 5,400 

JPN-101 ภาษาญี่ป่นธุรกจิ 1 3 (3-0-6) 5,550 

  12 (12-0-24) 21,750 

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 21,750 
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ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รวม (บาท) 

DBS-203 การออกแบบ UX/UI ส าหรับธุรกจิ 3 (3-0-6) 5,400 

DBS-211 การจัดการสมาร์ทโมโนซุครุิ 3 (2-2-5) 7,350 

DBS-212 การจัดการกระบวนการธุรกิจ 3 (3-0-6) 5,400 

JPN-102 ภาษาญี่ป่นธุรกจิ 2 3 (3-0-6) 5,550 

  12 (11-2-23) 23,700 

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 23,700 

 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รวม (บาท) 

DBS-204 การบริหารโครงการธุรกิจเบื้องต้น 3 (3-0-6) 5,400 

JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3 3 (3-0-6) 5,550 

  6 (6-0-12) 10,950 

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 10,950 

 
ปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รวม (บาท) 

DBS-210 เทคโนโลยีการออกแบบผลติภณัฑแ์ละบริการ 3 (3-0-6) 5,400 

DBS-213 การจัดการแบบลีน 3 (3-0-6) 5,400 

DBS-311 การวินิจฉัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป 3 (2-2-5) 7,350 

DBS-312 การบริหารโครงการธุรกิจขั้นสูง 3 (3-0-6) 5,400 

  12 (11-2-23) 23,550 

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 23,550 
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ปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รวม (บาท) 

DBS-310 การประเมินองค์กรนวัตกรรม 3 (3-0-6) 5,400 

DBS-313 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วย Big Data 3 (3-0-6) 5,400 

DBS-315 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธรุกิจ 3 (3-0-6) 5,400 

DBS-241 ภาษาอังกฤษการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ทอัพ 

(เลือกภาษา) 

3 (3-0-6) 5,550 

  12 (12-0-24) 21,750 

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 21,750 

 
ปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รวม (บาท) 
DBS-314 การวิจัยด้านพัฒนาธรุกิจและสตาร์ตอัป 3 (3-0-6) 5,400 

DBS-316 เครื่องมือการบริหารจัดการธรุกิจ 3 (3-0-6) 5,400 

  6 (6-0-12) 10,800 

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 10,800 

 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 
 

 

รายการ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ ภาคเรยีนที่1 ภาคเรยีนที่2 ภาคเรยีนที3่ 

รายวิชาภาษาตา่งประเทศท่ัวไป 5,550 5,550 5,550 - 5,550 - 
รายวิชาทฤษฎ ี 16,200 14,400 5,400 19,800 16,200 10,800 

รายวิชาปฏิบัต/ิสหกิจ/ฝึกงาน - 3,750 - 3,750 - - 
รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 21,750 23,700 10,950 23,550 21,750 10,800 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 56,400 56,100 
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสตูร 112,500 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 

(ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2563) 
[ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน] 

 
ภาษาไทย        :  บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management 
 
จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
           โครงสร้างหลักสูตร  
 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              36 หน่วยกิต  

    1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3   หน่วยกิต 

    1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3   หน่วยกิต 

    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 6   หน่วยกิต 

    1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต 

               1.4.1 วิชาบังคับภาษา 18  หน่วยกิต 

               1.4.2 วิชาเลือกภาษา 6  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                              85 หน่วยกิต  

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 27 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต 

   2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางการจดัการโลจิสติกส ์ 7  หน่วยกิต 

   2.4 กลุ่มวิชาเลือก 21 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                              6  หน่วยกิต  
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซอุ่ปทาน เป็นหลักสตูรหนึ่งที่สนองตอบต่อความ

ต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริการ ทุกแขนง ทุกสาขา ความต้องการผู้ที่มคีวามรู้และทักษะด้านการจดัการโลจสิติกส์ 
และโซ่อุปทาน มีอยู่อย่างมาก และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการขยายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรม  ในขณะที่ การผลติบุคลากรที่มี
ขีดความสามารถสูง ยังมีอยู่น้อยมาก  งานของโลจิสติกสม์ีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ 1. การจัดการของระบบภายในโรงงาน เริ่มต้นจาก 
การจัดซื้อจดัหา การจัดการสินค้าคงคลัง การเก็บรักษา การเคลื่อนย้าย การส่งมอบและจัดส่งสินค้า  และระบบสารสนเทศ  2. 
การกระจายสินค้า  การบริหารศูนย์กระจายสินค้า  การขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท่ีรวมถงึการขนส่งทางบก พาณิชย์
นาวี และการขนส่งทางอากาส และยังรวมถึง 3.ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เช่น การวางผังคลังสินค้า หรือ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ เพื่อ
การขนส่งต่างๆ   ในขณะเดียวกัน การบริหารโซ่อุปทาน ก็เป็นระบบท่ีท าให้เกิดการเช่ือมโยงธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพโดยมวลรวม 
ที่จะท าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่ความสามารถท้ังด้านทฤษฏีและปฎิบัติในการบริหาร
จัดการโครงการทางด้านโลจสิติกสแ์ละห่วงโซ่อุปทานแบบบรูณาการครบวงจร โดยเน้นกระบวนการบรูณาการในการพัฒนาเทคนิค
ทางด้านโลจสิติกส์ต่างๆ ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนการด าเนินงานท้ังในส่วนท่ีเป็นการสนับสนุนการผลิต และสนับสนุนกิจกรรม
ทางด้านการตลาดและทักษะการบริหารโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถวิเคราะหร์ะบบและกระบวนการและการ
จัดสรรทรัพยากร สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม การติดตามผล รายงานผล จนกระทั่งสามารถค านวน
จ านวนและประเมินค่าใช้จ่ายและยังมีความรู้ความเข้าใจธุรกจิที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโลจสิติกส์ (Logistics service provider)  
เช่นการบริหารศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เพื่อสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ ส่งมอบความพีงพอใจ
ให้กับลูกค้า ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลาและปลอดภยั 

นักศึกษายังจะได้ทักษะการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจท้ังด้านการพูด การอ่านและการเขียน
ในระดับที่ดี แล้วยังมุ่งสรา้งบัณฑติที่มีความรูค้วามสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ ในด้านการจัดการและการ
บริหารองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด กฎหมายทางธุรกิจ การจัดการสินค้าน าเข้าและส่งออก รวมทั้งสามารถเข้าใจ
และประยุกตร์ะบบงานแบบญี่ปุ่นที่เป็นจุดแข็งไปใช้ในองค์กรต่างๆ ที่สังกัดได้  ดังนั้นโครงสร้างหลักสตูรนี้จึงเป็นการบูรณาการองค์
ความรู้ด้านการจดัการอุตสาหกรรม เข้ากับ การจัดการทางธุรกิจของโลจิสติกส์ที่หลากหลาย 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

1. หลักสตูรมเีนื้อหาและองค์ความรูด้้านการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน โดยเน้นทฤษฎีและการปฏบิัติในสถาน
ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจริงในการบริหารจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ โดยมีแนวคิดในการสร้างหลักสูตร
เป็น 3 ส่วน คือ   

      1) ทักษะพื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
                  2) การวางแผนและวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
                  3) เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

2.  หลักสูตรมีการบูรณาการด้านการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่มีสมรรถนะการน าความรู้ในสาขาไป 
ประยุกต์ใช้ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่นแบบ Monodzukuri ด้วยการจัดการเรยีนการสอน LM Addicted Projects
ตลอดทั้ง 4 ช้ันปี จนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศท้ังภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 

3. มีโอกาสในการขอรับรองคุณวุฒิวชิาชีพ ด้านโลจิสติกส์ โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
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4. มีโอกาสเขา้ร่วมโครงการแลกเปลีย่นกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน่และต่างประเทศ หรือการทัศนศกึษาดูงาน
ระหว่างประเทศ 

 
โอกาสหลังส าเร็จการศึกษา 

1. ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจดัซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจดัส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวตัถุดิบ  ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิ
สติกส์     ฝ่ายการขนส่ง 

2. ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะหด์้านโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน  วัตถุดิบ การผลติหรือการกระจายสินค้า     
นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกจิ Logistics Analyst,  Material Planner, Operations Analyst,  Procurement Manager, 
Supply Chain Analyst, Business Process Analyst, Operations Manager 

3. รับราชการในหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ            
กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์   

4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น น าเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทาง
อากาศ 

 
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเรียนได้ 

1. ท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป  
   (กรณี 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเปน็พิเศษ)  
2. มีใบรับรองการผ่านประสบการณก์ารท างานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน 
3. ส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญา (ปวส.) 

 
รูปแบบการศึกษา  

1. เรียนแบบครบทุกรายวิชาเทียบโอนภายในระยะเวลา 2 ปีจะได้รับรองการส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี โดยถือ
เป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

2. สามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาทีท่างหลักสูตรออกแบบไว้ได้ สัปดาห์ละ 1 วัน (เฉพาะวันอาทิตย์) 
3. ผู้สมคัรสามารถยื่นเอกสารทางการศึกษา เพ่ือเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และผ่านการสมัภาษณโ์ดย

อาจารย์      ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
4. การฝึกอบรมและสมัมนาจากหลักสูตรต่างๆที่อบรมโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. หรือสถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวสามารถน ามาขอเทียบโอนหน่วยกติได้ภายในระยะเวลา 5 ปี 
5. รูปแบบการศึกษาและการประเมนิผลการศึกษาประเภทวิชาบรรยาย (Lecture) เป็นการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น โดยใช้รูปแบบ Monozukuri’s Active and Outcome-based Learning 
5. รูปแบบการศึกษาและการประเมนิผลการศึกษาประเภทประเภทวิชาปฏิบัติการ (Practical) ศึกษา ณ สถาน

ประกอบการ/องค์กรที่ท างาน โดยใช้รูปแบบ Problem and Project-based Learning ภายใต้การดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ (Project Advisors) 
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6. การเรยีนการสอนเป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างในห้องเรียน หรือ การเรียนทางไกลระบบ MOOC หรือ ในสถาน
ประกอบการเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
 

ระยะเวลาการศึกษา    
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา  8.00- 18.00 น.  
(ระยะชั่วโมงการเรยีนการสอนสามารถปรับเปลีย่นตามโครงสร้างหลักสูตร) 

 
 

รายวิชาพ้ืนฐานที่สามารถเทียบโอนได้เบ้ืองต้น  
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได ้
กรณีนศ.จบ ปวส. สาขาอ่ืน 

หมวดวิชา ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  HUM-130 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น 3 (3-0-6) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  SOC-136 กินดีอยู่ด ี 3 (3-0-6) 
กลุ่มวิชาบังคับภาษา  ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2-0-4) 
  ENL-112 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 (2-0-4) 
กลุ่มวิชาพื้นฐาน  BUS-101 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 3 (3-0-6) 
  BUS-103 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
  BUS-105 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางการจดัการโลจิสติกส ์
และซัพพลายเชน IMA-491 เตรียมสหกจิศึกษา 1 (1-0-2) 
  IMA-492 สหกิจศึกษา 6 (0-40-10) 
กลุ่มวิชาเลือก  IMA-315 ระเบียบวิธีวิจยั 3 (3-0-6) 
  SCM-418 Logistics Professional Skills Development Project 6 (0-40-10) 
หมวดวิชาเลือกเสร ี  BUS-112 ความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 
  THA-111 ไทยสื่อสารอย่างมศีิลป ์ 3 (3-0-6) 

รวมหน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้ 41 
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รายวิชาพ้ืนฐานที่สามารถเทียบโอนได้เบ้ืองต้น 
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได ้

กรณีนศ.จบ ปวส. LM 
หมวดวิชา ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  HUM-130 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น 3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  SOC-136 กินดีอยู่ด ี 3 (3-0-6) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  MSC-111 คณิตศาสตร์และการประยุกต ์ 3 (3-0-6) 
  MSC-113 วิทยาศาสตร์พื้นฐานเชิงอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
กลุ่มวิชาบังคับภาษา  ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2-0-4) 

  ENL-112 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 (2-0-4) 
กลุ่มวิชาพื้นฐาน  BUS-101 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 3 (3-0-6) 

  BUS-103 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
  BUS-105 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) 

  BUS-208 กฏหมายธรุกิจและกฎหมายโลจสิติกส ์ 3 (3-0-6) 
กลุ่มวิชาบังคับ  SCM-101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
  SCM-202 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 3 (3-0-6) 
  SCM-302 การจัดการคลังสินค้า 3 (3-0-6) 
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางการจดัการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน IMA-491 เตรียมสหกจิศึกษา 1 (1-0-2) 

  IMA-492 สหกิจศึกษา 
6 (0-40-
10) 

กลุ่มวิชาเลือก  IMA-204 การจัดการสินค้าคงคลัง 3 (3-0-6) 
  IMA-315 ระเบียบวิธีวิจยั 3 (3-0-6) 

  SCM-307 การจัดการกิจการพาณิชย์นาว ี 3 (3-0-6) 

  SCM-418 
Logistics Professional Skills 
Development Project 

6 (0-40-
10) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  BUS-112 ความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 
  THA-111 ไทยสื่อสารอย่างมศีิลป ์ 3 (3-0-6) 

รวมหน่วยกิตทีเ่ทียบโอนได้    65 
 
 
 
 



 17 

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)   
[แบบท่ี 1 คนที่ไม่ได้จบสาขา Logistics] 

 
รหัสวิชา ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1 3 (3-0-6) JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2 3 (3-0-6) JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3 3 (3-0-6) 

SCM-101  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เบื้องต้น 

3 (3-0-6) BUS-208  กฏหมายธุรกิจ และ กฎหมายโลจิสติกส์ 3 (3-0-6) BUS-211  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ
ตัดสินใจ 

3 (2-3-6) 

SCM-202  การจัดการการขนส่งและการ
กระจายสินค้า 

3 (3-0-6) SCM-203  การวิเคราะหก์ระบวนการธุรกิจและโลจิ
สติกส์ 

3 (3-0-6) SCM-301 เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส ์และการใช้
เครื่องทุ่นแรงในงานขนถ่ายวัสด ุ

3 (3-0-6) 

BUS-104 การจัดการปฏิบัตกิาร 3 (3-0-6) SCM-302 การจัดการคลังสินค้า 3 (3-0-6) BUS-105 การจัดการองค์การและทรัพยากร
มนุษย ์

เทียบโอน 

BUS-111 การบัญชี และการเงินธุรกิจเบื้องต้น 3 (3-0-6) SCM-304 การวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจิสติกส์ 3 (3-0-6)    

BUS-101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เทียบโอน BUS-103 หลักการตลาด เทียบโอน    

รวมหน่วยกิต 15 รวมหน่วยกิต 15 รวมหน่วยกิต 9 

         

         

รหัสวิชา ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

SCM-401 การจัดการต้นทุนทางโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 

3 (3-0-6) SCM-311 การจัดการความปลอดภัยในโลจิสติกส ์ 3 (3-0-6) XXX-XXX วิชาเลือกภาษา 2 3 (3-0-6) 

SCM-312 การจัดการโลจิสติกส์แบบญี่ปุ่น 3 (3-0-6) XXX-XXX วิชาเลือกภาษา 1 3 (3-0-6) XXX-XXX วิชาเลือกสังคม เทียบโอน 

SCM-403  การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางโลจิสตกิส์
และโซ่อุปทาน 

3 (3-0-6) SCM-303 การจัดหาและจัดซื้อในโซ่อุปทาน 3 (3-0-6) ENL-112 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เทียบโอน 

SCM-408 การวางแผนและควบคุมโลจิสตกิส์ฯ 3 (3-0-6) SCM-306 การวางผังโรงงานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการจัดการโลจิสตกิส์  

3 (3-0-6) BUS-107 สถิติธุรกิจ สอบเทียบ 

SCM-409 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการจัดการโลจิสตกิส ์

3 (3-0-6) XXX-XXX วิชาเลือกมนุษย ์ เทียบโอน BUS-210 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ส าหรับการจัดการอุตสาหกรรม 

สอบเทียบ 

ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เทียบโอน XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 เทียบโอน ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน สอบเทียบ 

รวมหน่วยกิต 15 รวมหน่วยกิต 12 รวมหน่วยกิต 3 



 18 

รหัสวิชา ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

MSC-111 คณิตศาสตร์และการประยุกต ์ สอบเทียบ IMA-491 เตรียมสหกิจศึกษา  เทียบโอน    

MSC-113 วิทยาศาสตร์พื้นฐานเชิง
อุตสาหกรรม 

สอบเทียบ IMA-492 สหกิจศึกษา เทียบโอน    

ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC สอบเทียบ       

SCM-418 Logistics Professional Skills 
Development Project 

เทียบโอน
ประสบการณ์ 

      

XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2 เทียบโอน       

         

รวมหน่วยกิต  รวมหน่วยกิต  รวมหน่วยกิต  

      รวมหน่วยกิตทั้งหลักสูตร 69 

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)   
[ แบบท่ี 2 จบสาขาโลจสิติกส์ ] 

รหัสวิชา ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1 3 (3-0-6) JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2 3 (3-0-6) JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3 3 (3-0-6) 

BUS-104 
การจัดการปฏิบัตกิาร 3 (3-0-6) BUS-211  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 3 (3-0-6) SCM-403  

การจัดการเชิงกลยุทธ์
ทางโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 

3 (3-0-6) 

BUS-111 
การบัญชี และการเงินธุรกิจเบื้องต้น 3 (3-0-6) SCM-312 การจัดการโลจิสติกส์แบบญี่ปุ่น 3 (3-0-6) SCM-408 

การวางแผนและควบคุมโล
จิสติกส์ฯ 

3 (3-0-6) 

SCM-203  
การวิเคราะหก์ระบวนการธุรกิจและโล
จิสติกส ์

3 (3-0-6) 
SCM-303 

การจัดหาและจัดซื้อในโซ่อุปทาน 3 (3-0-6) BUS-101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เทียบโอน 

SCM-301 
เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส ์และการใช้
เครื่องทุ่นแรงในงานขนถ่ายวัสด ุ

3 (3-0-6) XXX-XXX วิชาเลือกภาษา 1 3 (3-0-6) BUS-208  
กฏหมายธุรกิจ และ 
กฎหมายโลจิสติกส ์

เทียบโอน 

รวมหน่วยกิต 15 รวมหน่วยกิต 15 รวมหน่วยกิต 9 

         

         

รหัสวิชา ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

SCM-409 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการจัดการโลจิสตกิส ์

3 (3-0-6) XXX-XXX เลือกสาขา 2 เทียบโอน BUS-107 สถิติธุรกิจ 
สอบเทียบ 

SCM-304 การวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจีสติกส ์ 3(3-0-6) XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2 เทียบโอน ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC สอบเทียบ 

SCM-306 
การวางผังโรงงานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการจัดการโลจิสตกิส์  

3 (3-0-6) BUS-105 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ เทียบโอน 
BUS-210 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจส าหรับการจัดการ
อุตสาหกรรม 

สอบเทียบ 

XXX-XXX วิชาเลือกภาษา 2 3 (3-0-6) SCM-418 
Logistics Professional Skills Development 
Project 

เทียบโอน
ประสบการณ์ ENL-211 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

สอบเทียบ 

XXX-XXX เลือกสาขา 1 เทียบโอน XXX-XXX วิชาเลือกสังคม เทียบโอน XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 เทียบโอน 

BUS-103 หลักการตลาด เทียบโอน ENL-112 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เทียบโอน 
ENL-111 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

เทียบโอน 

รวมหน่วยกิต 12 รวมหน่วยกิต  รวมหน่วยกิต  
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รหัสวิชา ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

IMA-491 เตรียมสหกิจศึกษา  เทียบโอน       

IMA-492 สหกิจศึกษา เทียบโอน       

MSC-111 คณิตศาสตร์และการประยุกต ์ เทียบโอน       

MSC-113 วิทยาศาสตร์พื้นฐานเชิงอุตสาหกรรม เทียบโอน       

XXX-XXX วิชาเลือกมนุษย ์ เทียบโอน       

         

รวมหน่วยกิต  รวมหน่วยกิต  รวมหน่วยกิต  

      รวมหน่วยกิตทั้งหลักสูตร 51 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 
 
เอกลักษณข์องหลักสูตร 

  เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน ครบศาสตร์บริหารงานบุคคล ตามวิถีจรยิธรรมไทย-ญี่ปุ่น   
 
จุดเด่นของสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 

1. จุดเด่นและความน่าสนใจ 

 แนวคิดการปฏบิัติสไตล์ญี่ปุ่น เช่นการวินิจฉัยทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องวัฒนธรรม การบริหา

แบบญี่ปุ่น การจดัการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 

2. เอกลักษณ์ของหลกัสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอืน่ 

        การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรสไตลญ์ี่ปุ่น เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ การสร้างความ เป็นผู้น าในองค์กร 

การสอนตามแนวคิด Monozukuri“เก่งทฤษฎี เก่งปฏิบัติ” เน้นกิจกรรมปฏิบัติจริงเก่งภาษาญี่ปุ่นระดับใช้งานได้ มีอาจารย์พิเศษ

จากองค์กรธุรกิจสญัชาติญีปุ่่น 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาในสาขาวิชาหนึ่งในหลักสูตรอนุปริญญา(ปวส. หรือ ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่

กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเป็นการเทียบโอนผล

การเรียนตามหน่วยกิต 

2. ส าหรับผู้ที่จบม.6 หรือ ปวช. ต้องมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 5 ปี โดยจัดท าเป็น Portfolio 

3. สภาพความเป็นนักศึกษาและสามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของสถาบันฯ และสังคมเป็น ผู้ที่มีสุขภาพพลานามัย

สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด   

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามทีส่ถาบันฯจะได้ประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 

 

หลักเกณฑก์ารเทียบโอน สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญีปุ่่น 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)ในสาขาบริหารธุรกิจ(สามารถเทียบโอนได้ ประมาณ 64 
หน่วยกิต และลงเรียนเพิ่มเติมประมาณ 63 หน่วยกิต)การเทียบโอนต้องเป็นตามหลักเกณฑ์ของสถาบันจ านวนหน่วยกิตต้องไม่ต่ า
กว่า 2.00 และผลการเรียนคะแนนไม่ต่ ากว่า 2.00 (C) หรือมีใบประกาศรับรองการอบรมหรือปฏิบัติงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดย
จัดท าเป็นportfolioเพื่อขอเทียบโอน 
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รายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนได้ รายวิชาท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

รหัส วิชา หน่วยกิต รหัส วิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกติ กลุ่มวชิาภาษาญี่ปุ่น 15 หน่วยกติ 

ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1 3 

ENL-112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2 3 

ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2 JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3 3 

ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC1*** 3 JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 4 3 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 5 3 

HUM-xxx รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์2*** 3 กลุ่มวชิาบังคับ 45 หน่วยกิต 

SOC-xxx 

รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์2*** 3 HRM-201 จิตวิทยามนุษย์และ

องค์การเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์

3 

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
HRM-202 การวางแผน สรรหาและ

คัดเลือกทรัพยากรมนุษย ์

3 

BUS-106 
คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 HRM-203 การฝึกอบรมและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์                

3 

MSC-115 

การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในธรุกิจ 3 HRM-204             พฤติกรรมองค์การและ

การจัดการทรัพยากร

มนุษย์เปรยีบเทียบไทย-

ญี่ปุ่น 

3 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน 24 หน่วยกิต 
  HRM-301             กฎหมายแรงงานและ

แรงงานสัมพันธ์                         
3 

BUS-101 
เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 3 HRM-303            การบริหารค่าตอบแทน

และสวสัดิการ                        

3 
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BUS-103 
หลักการตลาด 3 HRM-309           การวิเคราะห์ข้อมลูการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์              

3 

BUS-105 
การจัดการองค์การและทรัพยากร

มนุษย ์

3 HRM-401 กลยุทธ์การจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์

3 

BUS-107 
สถิติธุรกิจ 3 HRM-402 จริยธรรมในการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์

3 

BUS-108 
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 3 HRM-403 การจัดการกลุ่มและภาวะ

ผู้น าแบบญี่ปุ่น 

3 

   HRM-404 การพัฒนาองค์การและ

การจัดการการ

เปลี่ยนแปลง 

3 

BUS-203 กฎหมายธรุกิจและภาษีอากร 3 HRM-407 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3 

BUS-212 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 HRM-414            การจัดการผลการ

ปฏิบัติงาน                                   
3 

BUS-xxx 
การบัญชีและการเงินส าหรบัการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์    

3 HRM-422 การวินิจฉัยเพื่อการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์                 

3 

กลุ่มวชิาเลือก 12 หน่วยกิต 
HRM-423 วัฒนธรรมการบริหารแบบ

ญี่ปุ่น 

3 

HRM-425 
 

การบริหารจัดการโครงการ 13***                                       2 
กลุ่มวชิาเลือกสาขาไม่น้อยกว่า 3หน่วยกิต 

HRM-426 

การบริหารจัดการโครงการ 23***                                                                              2 

HRM-421 

สัมมนาและประเด็น

ปัญหาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์        

3 

HRM 427 การบริหารจัดการโครงการ 33***                                                                              2    

HRM-428 
 

กิจกรรมพิเศษ 13***                                                                                            1    

HRM-429 กิจกรรมพิเศษ 23***                                                                                            1    
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HRM-430 กิจกรรมพิเศษ 33***                                                                                            1    

HRM-413 
ปัญหาพิเศษในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์3***                                                                                                           

3    

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต    

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 12*** 3    

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 22*** 3    

กลุ่มวชิาการฝึกปฏิบัติทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น 

1 หน่วยกิต 

   

HRM-493 

ฝึกงานทางการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ญี่ปุ่นในสถานประกอบการ
3*** 

1    

รวมเทียบโอนหน่วยกิต 64 รวมหน่วยกิตท่ีต้องลงเรียน 63 

หมายเหตุ:หากในเอกสารหลักฐานส าเร็จการศึกษามีรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้มากกวา่นี้ สามารถเทียบโอนเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญีปุ่่น 
 1*** มีเอกสารแสดงหลักฐานผลสอบ TOEIC จากหน่วยงานที่รับรองการจัดสอบโดยศูนย์ TOEIC 
 2*** รายวิชาทีจ่ะขอเทียบโอนเนื้อหารายวิชาได้ 3 ใน 4 ของรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในสถาบันฯ 
 3*** รายวิชาทีจ่ะขอเทียบโอนเนื้อหารายวิชาได้ 3 ใน 4 ของรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในสถาบันฯ หรือมีใบประกาศรับรองการอบรม
หรือปฏิบัติงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยจัดท าเป็น portfolio เพื่อขอเทียบโอน 
 
 

การจัดการการเรียนการสอน 
1. เป็นการเรียนการสอนแบบ Block Course เรียนวันละ 1 วิชา ใช้เวลาเรยีนอาทิตยล์ะ 1 วันเป็นเวลา 5 วัน  

2. การเรียนการสอน เป็นแบบเน้นการศึกษาจากกรณีศึกษา การท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้าจากสถานการณ์จริงใน

การปฏิบัติงาน การน าเสนอและการทบทวนความรู้และให้ค าปรึกษาผ่านระบบ Google Classroom และระบบ ZOOM 

3. เป็นการจัดการเรียนการสอน 5 ภาคการศึกษา โดยปีการศึกษาที่ 1 เรียน 3 ภาคการศึกษา และปีการศึกษาที่ 2 

เรียน 2 ภาคการศึกษา ซึ่งจะใช้เวลาการศึกษาทั้งสิ้น 2 ปีกับอีก 1 ภาคการศึกษา หรือรวมทั้งสิ้น 5 ภาคการศึกษา จึงท าให้ผู้เรียน

สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี  

4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามข้อก าหนดและระเบียบข้อบังคับสถาบันฯ
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แผนการศึกษา Block  Course Program 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น 

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น 
: ผู้ที่จบปวส.สาขาทางด้านบริหารธุรกิจ[ภาคเทียบโอนเรียนวันอาทิตย์] ปีที่ 1 

 

 

รหัส 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
หน่วยกิต รหัส 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หน่วยกิต รหัส 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 3 
หน่วยกิต 

HRM-201 

จิตวิทยามนุษย์และ

องค์การเพื่อการ

จัดการทรัพยากร

มนุษย ์

3 (3-0-6) HRM-309 
การวิเคราะห์ข้อมลูการ

จัดการทรัพยากรมนุษย ์
3(2-3-6) 

HRM-

407 
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3 (3-0-6) 

HRM-203 

การฝึกอบรมและการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์

3 (3-0-6) HRM-204 

พฤติกรรมองค์การและการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์

เปรียบเทยีบไทย-ญี่ปุ่น 

3 (3-0-6) 
HRM-

403 

การจัดการกลุ่มและภาวะ

ผู้น าแบบญี่ปุ่น 
3 (3-0-6) 

JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1 3 (3-0-6) JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2 3 (3-0-6) 
JPN-

201 
ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3 3 (3-0-6) 

HRM-303 

การบริหาร

ค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ 

3 (3-0-6) HRM-202 
การวางแผน สรรหาและ

คัดเลือกทรัพยากรมนุษย ์
3 (3-0-6)    

  
12(12-0-

24) 
  

12(11-0-
24) 

  
9(9-0-
18) 
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แผนการศึกษา Block  Course Program 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น 

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น 
: ผู้ที่จบปวส.สาขาทางด้านบริหารธุรกิจ[ภาคเทียบโอนเรียนวันอาทิตย์] ปีที่ 2 

 

 
 
 

รหัส ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต รหัส ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

HRM-402 จริยธรรมในการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) HRM-423 วัฒนธรรมการบริหารแบบญี่ปุ่น 3 (3-0-6) 

HRM-404 
การพัฒนาองค์การและการจดัการการ

เปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6) HRM-401 กลยุทธ์การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) 

HRM-422 การวินิจฉัยเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) HRM-301 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์ 3 (3-0-6) 

HRM-414 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3 (3-0-6) HRM-421 
สัมมนาและประเด็นปัญหาการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์ (เลือกสาขา) 3 (3-0-6) 

JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 4 3 (3-0-6) JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 5 3 (3-0-6) 

  15(15-0-30)   15(15-0-30) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) (ปรบัปรุง พ.ศ. 2563)  

ภาคพิเศษ ส าหรับนักศึกษาเทียบโอน 

ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ: BACHALOR OF SCIENCE IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า  135    หน่วยกิต   

โครงสร้างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า      36    หน่วยกิต  
1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์          3    หน่วยกติ  
1.2 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์           3    หน่วยกติ  
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์         6    หน่วยกิต  
1.4 กลุ่มวชิาภาษา         24    หน่วยกติ 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                      ไม่น้อยกว่า    93    หน่วยกิต  
2.1 วิชาแกน          18    หน่วยกติ  
2.2 วิชาเฉพาะด้าน         53    หน่วยกติ 

2.2.1 กลุ่มประเด็นดา้นองค์การและระบบสารสนเทศ     9    หน่วนกติ 
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพือ่งานประยุกต์      22    หน่วยกติ 
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์        9    หน่วยกติ 
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ      13    หน่วยกติ  

2.3 วิชาเลือก  
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา        15    หน่วยกติ 
2.3.2 แผนฝึกงานและท าโครงงาน       18    หน่วยกติ  

2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา           7    หน่วยกติ 
2.4.2 แผนฝึกงานและท าโครงงาน          4    หน่วยกติ  
 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า        6    หน่วยกิต 
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ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร   
1. ปรัชญาของหลักสูตร   

หลักสตูรทีมุ่่งผลิตบัณฑติที่มีความรู้ ความช านาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานธุรกจิอุตสาหกรรม ท่ีมี
ความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ ด าเนินการ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร สามารถสื่อสารและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้เปน็อย่างดี และมีความพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองใหท้ันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดา้น
นี้ท่ีมีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเรว็ 
2. วตัถปุระสงค์  

2.1 มุ่งผลิตบณัฑิตใหม้ีความรูค้วามช านาญทางเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัธุรกิจอุตสาหกรรม  
2.2 มุ่งผลิตบณัฑิตใหส้ามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ  

จุดเด่นของหลักสูตร  
1. หลักสูตรมีเน้ือหาครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกีย่วข้องกบัการประยุกต์ใช้ในทาง

ธุรกิจ เริ่มต้นตั้งแต่การวเืคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนา การบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบ IT มีการสอนเขียน
โปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น JAVA, Python, ABAP เป็นต้น  

2. บณัฑิตของหลักสูตรเป็นบุคลากรด้านไอทีที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการท างานทางด้านธุรกิจ เข้าใจกระบวนการ
ทางธุรกิจ กระบวนการผลติ การจดัการโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ หลกัการตลาด พ้ืนฐานการท าบัญชีการเงนิ เพื่อให้สามารถสื่อสาร
กับผู้ใช้งานซึ่งจะเป็นผูร้ะบุความตอ้งการในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี  

3. หลักสูตรมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรการเรียนการสอนทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีการสอนผ่านเครื่องมือท่ีใช้
งานจริง และเป็นทีนิ่ยมในภาคธุรกิจ เช่น SAP ERP, Oracle Database, SalesForce, CISCO, Power BI, Tableau, 
RapidMiner เป็นตน้  

4. มีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวทิยาลัยในประเทศญี่ปุ่นจ านวนมาก เพื่อให้นักศึกษาเขา้ร่วมทัศนศึกษา ดูงาน ท างาน
วิจัย 

5. นักศึกษาทุกคนของสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นจะไดเ้รียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระกับเบื้องต้น 
  
โอกาสหลังส าเร็จการศึกษา  

1. นักวิเคราะหร์ะบบ (System Analyst)  
2. นักเขียนโปรแกรมทางธุรกจิ (Programmer)  
3. นักเขียนโปรแกรมภาษา ABAP (ABAPer)  
4. ท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Consultant)  
5. ที่ปรึกษาระบบทางธุรกิจ เช่น ERP, CRM   
6. ที่ปรึกษาระบบ SAP (SAP Consultant)  
7. ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditor)  
8. เจ้าหน้าท่ีดา้นวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analyst, Data Scientist, Business Intelligence)  
9. ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Manager)  
10. ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)  
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11. เจ้าหน้าท่ีด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)  
12. โอกาสเติบโตในงานเดิม เมื่อน าความรู้ดา้น IT ไปพัฒนาการท างาน  

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีแลว้ และประสงค์จะเรียน
ในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง  
 
รูปแบบการศึกษา  

1. ผู้เรียนต้องเรียนครบทุกกลุ่มวิชาภายในระยะเวลาที่หลกัสูตรก าหนด จงึจะไดร้ับรองการส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (โดยถอืเป็นนกัศกึษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)  

2. สามารถเขา้เรียนในรูปแบบท่ีหลกัสูตรก าหนดไดส้ัปดาห์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์)  
3. ผู้สมัครสามารถเทยีบโอนรายวชิาตามโครงสร้างหลักสตูรได้ (เทียบโอนได้ 45-76 หน่วยกิต) โดยต้องยื่นเอกสาร

ทางการศึกษา และ/หรือผ่านการสอบในรูปแบบที่หลกัสูตรก าหนด โดยขึ้นอยู่กับดลุยพนิิจของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร  
4. การฝึกอบรม หรือสมัมนาจากหลักสตูรตา่งๆที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สสท. หรือจากสถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทัง้หลักสตูรระยะสั้นและระยะยาว สามารถน ามาขอเทยีบโอนเป็นหน่วยกติได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจาก
วันทีอ่บรมจนถงึวันท าเรื่องขอเทยีบโอน โดยผู้เรยีนต้องมีเอกสารย่ืนยันการเข้าอบรม หรือสัมมนา และอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรพจิารณาแล้วเห็นว่ามีเนือ้หาครอบคลมุกับรายวชิาในหลักสตูร โดยอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตรสามารถขอสอบวัดความรู้ 
ในรูปแบบทีห่ลักสตูรก าหนดกับผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม  

5. รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทวิชาบรรยายและปฏิบตัิการ (Lecture and Laboratory) 
เป็นการศึกษาท่ีสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญ่ืป่ืน จัดขึน้โดยใช้รูปแบบ Monodzukuri’s Active and Outcome-based Learning  

6. รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทวชิาภาคสนามเป็นการศึกษา ณ สถานประกอบการ หรือ
เทยีบโอนประสบการณ์ท างาน ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตรก าหนด โดยใช้รูปแบบ Problem and Project-based Learning ภายใต้การ
ดแูลของอาจารย์ที่ปรึกษา  

7. การเรียนการสอนเป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างในห้องเรียน หรือการเรียนการสอนออนไลน์ และการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามที่สถานประกอบการ  
 
ระยะเวลาการศึกษา  

1. เรียนในห้องเรียน หรือเรียนแบบถ่ายทอดสดทางออนไลน์ เวลา 8.00 – 18.00 น. เฉพาะวนัอาทติย์  
2. เรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ทัง้รูปแบบถ่ายทอดสดและการเรียนตามอธัยาศัย (Self-pace) ในช่วงเวลา

ทีห่ลกัสตูรก าหนดของการลงทะเบียนรายวิชานัน้ๆ  
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รายวิชาพื้นฐานที่สามารถเทียบโอนได้ (กรณีมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี) ได้ 

รวมหน่วยกิตท่ีสามารถเทียบโอนได้            73    หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                  18                     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต การเทียบโอน 

HUM-xxx วิชาหมวดมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

SOC-xxx วิชาหมวดสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

MSC-202 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

ENL-111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2(2-0-4) เทียบวุฒิเดิม 

ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) เทียบวุฒิเดิม 

ENL-211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 2(2-0-4) เทียบวุฒิเดิม 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                                  49                      หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต การเทียบโอน 

BIS-105 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม/ประสบการณ์ 

BIS-106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

BIS-108 คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

BIS-109 คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

BIS-110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-3-6) เทียบวุฒิเดิม 

BIS-201 หลักการตลาด 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

BIS-203 บัญชีการเงิน 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

BIS-205 โลจิสติกส์และการผลิต 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

BIS-403 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-2-6) เทียบวุฒิเดิม/ประสบการณ์ 

BIS-490 โปรอแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ 3(3-0-6) เทียบประสบการณ์ 

BIS-491 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) เทียบประสบการณ์ 

BIS-492 สหกิจศึกษา 6(0-40-10) เทียบประสบการณ์ 

INT-105 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม/ประสบการณ์ 

INT-205 ระบบการสือสารและเครือข่าย 1 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (1) 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม/ประสบการณ์ 

XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (2) 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม/ประสบการณ์ 

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                       6                    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต การเทียบโอน 

XXX-xxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

XXX-xxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

หมายเหตุ กลุ่มวิชาภาษาทุกวิชาท้ังท่ีมีและไม่มอียู่ในตารางข้างต้น สามารถใช้ผลสอบวัดระดับจากหน่วยงานต่างๆ (เช่น JLPT, TOEIC, 
TOEFL, IELTS เป็นต้น) ในการเทียบโอนได้ (เทียบโอนได้สูงสุด 75 หน่วยกิต) โดยขึ้นอย่ืกับดุลยพนิิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 



 

31 
 

31 

ค่าใช้จ่าย  
1. ค่าหน่วยกติใหเ้ป็นไปตามประกาศสถาบันฯ  
2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
3. ยกเว้นค่าเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกติจากสถาบนัการศึกษาเดิม  
4. การเทียบโอนความรู้ (Placement Test) หน่วยกติละ 200 บาท ในรายวิชาท่ีหลักสตูรก าหนด หรอืผู้รับผดิชอบ

หลักสตูรและฝ่ายวิชาการของสถาบันฯ เห็นชอบ  
5. ผลสอบวดัระดับความรู้ด้านภาษา เช่น JLPT, TOEIC, TOEFL, IELTS หรืออ่ืนๆ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเทยีบ

โอนความรู้ในวิชากลุ่มภาษาได้ โดยส านักวิชาพื้นฐานและภาษาเป็นผู้พิจารณาเทียบโอนให้ โดยคดิค่าเทยีบโอนตามข้อ 4  
  
การประชาสัมพันธ์  

• UPSKILLS จาก IT SUPPORT เป็น ERP IMPLEMENTOR  
• อยากเปลี่ยนสายงานจาก IT ADMINISTRATOR เป็น ERP CONSULTANT หรือ BUSINESS DEVELOPMENT  
• อยากท างานวิเคราะห์ข้อมลู เพือ่จะไดเ้ลื่อนต าแหน่ง หรือเปลี่ยนงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 
 

32 

 

 
 
 



 

33 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 
 

34 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ภาคพิเศษ ส าหรับนักศึกษาเทียบโอน 

ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Information Technology) 
 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า           132  หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า    36  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3  หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3  หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     6  หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาภาษา     24  หน่วยกิต 
     

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                     ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต 

2.1 วิชาแกน     9  หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน     53  หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ      9  หน่วนกิต 
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์    20  หน่วยกิต 
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์     15  หน่วยกิต 
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ            9   หน่วยกิต 

2.3 วิชาเลือก 
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา    21  หน่วยกิต 
2.3.2 แผนฝึกงานและท าโครงงาน    24  หน่วยกิต 

2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา      7  หน่วยกิต 
2.4.2 แผนฝึกงานและท าโครงงาน      4  หน่วยกิต 

 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

 
ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1. ปรัชญาของหลักสูตร  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับปรัชญาของ

สถาบันฯ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
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จัดการในองค์การสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น จนถือเป็นทรัพยากรและปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญหนึ่ง สถาบันฯ ได้เล็งเห็น

ความส าคัญของกระแสและการมีอิทธิพลของเทคโนโลยีด้านนี้ จึงได้ออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ขึ้น 

โดยอิงมาตรฐานหลักสูตรของ The Association for Computing Machinery (ACM) โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้ช านาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการออกแบบ 

เขียน วิเคราะห์ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ท่ีมีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความช านาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

2.2 มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดเด่นของหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง   เริ่มต้นตั้งแต่การ

วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนา การบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบ IT มีการสอนเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ 

เช่น JAVA, Python, ABAP เป็นต้น 

2. บัณฑิตของหลักสูตรเป็นบุคลากรด้านไอทีที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการท างานทางด้านธุรกิจ เข้าใจ

กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการผลิต การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ หลักการตลาด พ้ืนฐานการท าบัญชีการเงิน 

เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานซึ่งจะเป็นผู้ระบุความต้องการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

3. หลักสูตรมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรการเรียนการสอนทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีการสอนผ่านเครื่องมือ

ที่ใช้งานจริง และเป็นที่นิยมในภาคธุรกิจ เช่น SAP ERP, Oracle Database, SalesForce, CISCO, Power BI, Tableau, 

RapidMiner เป็นต้น 

4. มีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นจ านวนมาก เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมทัศนศึกษา ดูงาน 

ท างานวิจัย 

5. นักศึกษาทุกคนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเบื้องต้น 

 
โอกาสหลังส าเร็จการศึกษา 

1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศ 

2. นักพัฒนาเว็บโซต์ 

3. นักพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ 

4. ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 

5. นักบริหารเครือข่าย 

6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 

7. นักเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

8. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
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9. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. ท างานในสถานประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีความช านาญในการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการจัดการ

องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

11. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

12. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

13. โอกาสเติบโตในงานเดิม เมื่อน าความรู้ด้าน IT ไปพัฒนาการท างาน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และประสงค์จะ

เรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง 

รูปแบบการศึกษา 

1. ผู้เรียนต้องเรียนครบทุกกลุ่มวิชาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จึงจะได้รับรองการส าเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี (โดยถือเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

2. สามารถเข้าเรียนในรูปแบบที่หลักสูตรก าหนดได้ สัปดาห์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์) 

3. ผู้สมัครสามารถเทียบโอนรายวิชาตามโครงสรา้งหลักสูตรได ้(เทียบโอนได้ 45-76 หน่วยกิต) โดยต้องยื่นเอกสาร

ทางการศึกษา และ/หรือ ผ่านการสอบในรูปแบบที่หลักสูตรก าหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. การฝึกอบรม หรือสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สสท. หรือ จาก

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สามารถน ามาขอเทียบโอนเป็นหน่วยกิตได้ภายในระยะเวลา 

5 ปี นับจากวันที่อบรมจนถึงวันท าเรื่องขอเทียบโอน  โดยผู้เรียนต้องมีเอกสารยื่นยันการเข้าอบรม หรือสัมมนา และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเนื้อหาครอบคลุมกับรายวิชาในหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถ

ขอสอบวัดความรู้ ในรูปแบบท่ีหลักสูตรก าหนดกับผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม 

5. รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทวิชาบรรยายและปฏิบัติการ ( Lecture and 

Laboratory) เป็นการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดขึ้นโดยใช้รูปแบบ Monodzukuri’s Active and Outcome-

based Learning 

6. รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทวิชาภาคสนามเป็นการศึกษา ณ สถานประกอบการ 

หรือเทียบโอนประสบการณ์ท างาน ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด โดยใช้รูปแบบ Problem and Project-based Learning 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

7. การเรียนการสอนเป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างในห้องเรียน หรือการเรียนการสอนออนไลน์ และการฝึก

ปฏิบัติภาคสนามที่สถานประกอบการ 

ระยะเวลาการศึกษา 
1. เรียนในห้องเรียน หรือเรียนแบบถ่ายทอดสดทางออนไลน์ เวลา 8.00 – 18.00 น. เฉพาะวันอาทิตย์ 

2. เรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งรูปแบบถ่ายทอดสด และ การเรียนตามอัธยาศัย (Self-pace) 

ในช่วงเวลาที่หลักสูตรก าหนดของการลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ 
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รายวิชาพื้นฐานที่สามารถเทียบโอนได้ (กรณีมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี) ได้ 

รวมหน่วยกิตท่ีสามารถเทียบโอนได้        65  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต การเทียบโอน 
HUM-xxx วิชาหมวดมนุษยศาสตร ์ 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

SOC-xxx วิชาหมวดสังคมศาสตร ์ 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 
MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

MSC-202 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 
ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) เทียบวุฒิเดิม 

ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) เทียบวุฒิเดิม 
ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2(2-0-4) เทียบวุฒิเดิม 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  41 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต การเทียบโอน 

INT-105 เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม / ประสบการณ ์
MSC-126 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 
MSC-201 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 
INT-107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 3(2-3-6) เทียบวุฒิเดิม 
INT-205 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม / ประสบการณ ์
ITE-490 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ 1(0-3-2) เทียบประสบการณ ์
ITE-491 เตรียมสหกจิศึกษา 1(1-0-2) เทียบประสบการณ ์
ITE-492 สหกิจศึกษา 6(0-40-10) เทียบประสบการณ ์
INT-205 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 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 ์

XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (3) 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม / ประสบการณ ์
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (4) 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม / ประสบการณ ์

หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต การเทียบโอน 
XXX-xxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

XXX-xxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) เทียบวุฒิเดิม 

หมายเหตุ กลุ่มวิชาภาษาทุกวิชาท้ังที่มีและไม่มีอยู่ในตารางข้างต้น สามารถใช้ผลสอบวัดระดับจากหน่วยงานต่างๆ (เช่น JLPT, TOEIC, 

TOEFL, IELTS เป็นต้น) ในการเทียบโอนได้ (เทียบโอนได้สูงสุด 75 หน่วยกิต) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ 

2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

3. ยกเว้นค่าเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาเดิม 

4. การเทียบโอนความรู้ (Placement Test) หน่วยกิตละ 200 บาท ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด หรือผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและฝ่ายวิชาการของสถาบันฯ เห็นชอบ 

5. ผลสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษา เช่น JLPT, TOEIC, TOEFL, IELTS หรืออื่นๆ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ

เทียบโอนความรู้ในวิชากลุ่มภาษาได้ โดยส านักวิชาพื้นฐานและภาษา เป็นผู้พิจารณาเทียบโอนให้ โดยคิดค่าเทียบโอนตามข้อ 

4 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ภาคพิเศษส าหรับนักศึกษาเทียบโอน 

 
* รายวิชาที่จัดการเรียนแบบตามอัธยาศัย (Self-pace) หรือการเรยีนแบบออนไลน ์  ** รายวิชาที่ไม่ไดเ้ทียบโอนหลักสตูรปรับแผนการเรียนใหจ้นครบตามหลักสูตร 

หมายเหตุ แผนการเรียนข้างต้นเป็นแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาที่เทียบโอนขั้นต่ า 45 หน่วยกิต โดยหลักสตูรสงวนสิทธ์ิในการปรับแผนการเรียนให้เหมาะสมได ้
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

[ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน] 
 

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน) 
ชื่อย่อ  :  วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Robotics and Lean Automation Engineering) 
ชื่อย่อ  :  B.Eng. (Robotics and Lean Automation Engineering) 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                 ไม่น้อยกว่า                     141  
หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  4 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาภาษา  24 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน  50 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา  38 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ  7 หน่วยกิต 

 แผนสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 
 แผนฝึกงานและท าโครงงาน  7 หน่วยกิต 

2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา  6 หน่วยกิต 
 แผนสหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 
 แผนฝึกงานและท าโครงงาน  6 หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

วัตถุประสงค ์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการในการแก้ปัญหา โดยใช้ระเบียบวิธีทางด้านวิศวกรรม

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน ได้อย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถออกแบบระบบงาน หรือกระบวนการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ตามความ

ต้องการและข้อก าหนดงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย ความน่าเช่ือถือ ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและปรับตนเองให้ก้าวทันความเปลีย่นแปลง

ทางเทคโนโลยี 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการท างานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่น และมีทักษะในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและ

ภาษาอังกฤษได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านการการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต กระบวนการขึ้นรูปช้ินงานด้วยเครื่องมือกลและ
เครื่องจักรอัตโนมัติ การเขียนโปรแกรมควบคุม การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ระบบการผลิตด้วยเทคนิค
แบบลีนเพื่อลดของเสียระหว่างกระบวนการ การลดต้นทุนเพื่อผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุดด้วยต้นทุนการผลิตต่ าสุด การบูรณา
การองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตสมัยใหม่ 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1) วิศวกรพัฒนาหุ่นยนต์ 
2) วิศวกรออกแบบและบูรณาการระบบการผลิตอัตโนมัติ (System Integrator; SI) 
3) วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ เช่น PLC หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบควบคุม

เชิงตัวเลขส าหรับเครื่องจักร ซี เอ็น ซี 
4) วิศวกรโรงงานและกระบวนการผลิต 
5) วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) 
6) นักวิชาการ 
7) ข้าราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
8) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าศึกษา 
1) ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 6 เดือนข้ึนไป 
2) มีใบรับรองการท างานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน 
3) ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป ทุกสาขา 
4) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอ่ืนๆ ท่ีสนใจเข้าศึกษา 

ระยะเวลาในการศึกษา 
ไม่เกิน 6 ภาคเรียน ( 2 ปี + 2 ภาคฤดูร้อน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนรายวิชา ตามคุณวุฒิก่อนเข้าศึกษาของผู้เรียน 

รวมถึงการเทียบโอนประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น และตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

หมายเหตุ: การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบสถาบันฯ และคณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
หมวดศึกษาท่ัวไป    1,800.- บาท/หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    1,800.- บาท/หน่วยกิต 
รายวิชาปฏิบัติการ   3,750.- บาท/หน่วยกิต 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสถาบัน 
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รูปแบบการศึกษา 

1) จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block course) จนจบรายวิชาจากนั้นท าการจัดสอบเพื่อ
ประเมินผลการศึกษา 

2) รายวิชาจะออกแบบเป็นกลุ่มองค์ความรู้ (Module) ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความสะดวกด้าน
เวลา  

3) การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ (Module) และมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน สามารถ
น ามาเทียบเป็นรายวิชาได้ 

4) เมื่อเรียนครบทุกกลุ่ม (Module) สามารถส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรได้ ตามระเบียบของสถาบันฯ 

 
ระยะเวลาการศึกษา 

จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 20.00 น. 
1) วิชาบรรยาย จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสม (Hybrid) นักศึกษาสามารถเรียนและทบทวนบทเรียนทาง

ออนไลน์ได้ (ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละรายวิชาและดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน) 
2) วิชาปฏิบัติการ เรียนท่ีห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

สถานที่เรียน  อาคารเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 

รายวิชา 

วิชากลุ่มวชิาพ้ืนฐาน                                                              50    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENG-101 Engineering Drawing 3(2-3-6) 
ENG-102 Computer Programming for Engineer 3(2-3-6) 
ENG-103 Engineering Physics 3(3-0-6) 
ENG-104 Engineering Physics Laboratory 1(0-3-2) 
ENG-121 General Chemistry 3(3-0-6) 
ENG-122 General Chemistry Laboratory 1(0-3-2) 
ENG-131 Calculus 1 3(3-0-6) 
ENG-132 Calculus 2 3(3-0-6) 

ENG-133 Engineering Mechanics  3(3-0-6) 
ENG-202 Fundamental Engineering Workshop 1(0-3-2) 

ENG-203 Engineering Materials 3(3-0-6) 
ENG-207 Electrical Engineering 3(3-0-6) 
ENG-208 Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-2) 
ENG-209 Mechanical Engineering Laboratory 1(0-3-2) 
ENG-210 Mechanics of Materials 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENG-211 Engineering Statistics 3(3-0-6) 
ENG-212 Manufacturing Process  3(3-0-6) 
ENG-213 Mathematics for Engineering 3(3-0-6) 
ENG-216 Thermo Fluid Engineering 3(3-0-6) 
ENG-217 Introduction to Industrial Robot 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาบังคับสาขา                                                         38    หน่วยกิต 
REN-301 Robot and Lean Automation Engineering Lab.1 1(0-3-2)  
REN-302     Robot and Lean Automation Engineering Lab.2 1(0-3-2) 
REN-303 Automatic Machine Tools 3(3-0-6) 

REN-304 Automation and Control Systems 3(3-0-6) 
REN-305      Robot Technology and Machine Vision 3(3-0-6) 
REN-306     Production Planning and Control 3(3-0-6) 

REN-307 Work Study  3(3-0-6) 
REN-308 CAD/CAM/CAE 3(2-3-6)  

REN-309 Measurement and Intelligent Instruments  3(2-3-6)  
REN-310    Factory Automation 3(3-0-6) 

REN-311 Safety Engineering and International Standards 3(3-0-6) 
REN-312      Hydraulics and Pneumatics Systems 3(3-0-6) 

REN-401 Artificial Intelligence in Manufacturing 3(3-0-6) 
REN-402     Lean Automation System Integration 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเลือกสาขา                                    ไม่น้อยกว่า          6         หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาด้านการผลิตลีนออโตเมชัน 
REN-403 Industrial Robots Design for Manufacturing 3(3-0-6) 

REN-404 Mobile Robotics 3(3-0-6) 
REN-405 Cloud and Sensor Networks 3(3-0-6) 

REN-406 Fundamental of Embedded Systems  3(3-0-6) 
REN-407 Industrial Automation Management 3(3-0-6) 

REN-408 Computer Integrated Manufacturing 3(3-0-6) 
REN-409 Machine Learning 3(3-0-6) 

REN-410 Industrial Process Control 3(3-0-6) 
กลุ่มวชิาด้านเทคโนโลยีการออกแบบการผลิต 
REN-411 Karakuri Engineering 3(3-0-6) 
REN-412 Tools Engineering 3(3-0-6) 
REN-413 Product Design and Development Process 3(3-0-6) 



 

 
 

44 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

REN-414 Advanced Engineering Drawing 3(3-0-6) 
AEN-308 Machine Design 3(3-0-6) 
AEN-313 Mechanics of Machinery 3(3-0-6) 
AEN-306 Mechanical Vibration 3(3-0-6) 
IEN-308 Quality Control 3(3-0-6) 

IEN-310 Industrial Plant Design 3(3-0-6) 
IEN-422 Monozukuri for Manufacturing 3(3-0-6) 
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คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   

สาขาวิชาการบัญชี (AC) (ปรับปรุง 2566) 

 
เอกลักษณข์องหลักสูตร 

“เก่งภาษา  เช่ียวชาญด้านบัญชีและวินิจฉัย มีอัตลักษณ์แบบญี่ปุ่น” 

 

1. ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพบัญชี เทคโนโลยี และทักษะภาษาสากล ที่สนองตอบต่อ

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบัญชีในยุค

ดิจิทัล และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการบัญชี 

2. จุดเด่นของสาขาวิชาการบัญช ี

 2.1 จุดเด่นและความน่าสนใจ 
  เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรในกลุ่มวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกที่จัดการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ด้านบัญชีต้นทุน ด้านการภาษีอากร ด้านงานสอบบัญชี และด้านการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อ
การตัดสินใจในการบริหารและการลงทุนในโครงการ การใช้คุณวุฒิในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี การขึ้นทะเบียนเก็บช่ัวโมงใน
การสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร รวมถึงได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัท Big4 
(Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC) รวมถึงส านักงานบัญชี ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงาน
สรรพากร ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน และรับเข้าท างานภายหลังจบการฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในแต่ละ
ภาคการศึกษา 
 2.2 เอกลักษณ์ของหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอื่น 
  การเสริมสร้างความรู้ในด้านเทคโนโลยีทางบัญชีในกลุ่มวิชาเอก  การคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญ  ญชีด้วยระบบ

วินิจฉัย (Shindan) แบบญี่ปุ่น ทักษะภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น และนักศึกษามีโอกาสได้ไปฝึกงานใน

ต่างประเทศ และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญา

และการท างานในประเทศญี่ปุ่นเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

  3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาในสาขาวิชาหนึ่งในหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่

กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเป็นการเทียบโอนผล

การเรียนตามหน่วยกิต 

3.2  ส าหรับผู้ที่จบม.6 หรือ ปวช. ต้องมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 5 ปี โดยจัดท าเป็น Portfolio 
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3.3 สภาพความเป็นนักศึกษาและสามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของสถาบันฯ และสังคมเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัย

สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด   

3.4 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามทีส่ถาบันฯจะได้ประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 

 

4. หลักเกณฑก์ารเทียบโอน สาขาการบัญชี 

 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ รวมถึงผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา การเทียบโอนต้องเป็นตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน  จ านวนหน่วยกิตต้องไม่ต่ ากว่า 2.00 
และผลการเรียนคะแนนไม่ต่ ากว่า 2.00 (C) หรือมีใบประกาศรับรองการอบรมหรือปฏิบัติงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยจัดท าเป็น 
portfolio เพื่อขอเทียบโอน 
 
 หมายเหตุ    :      หากในเอกสารหลักฐานส าเร็จการศึกษามีรายวชิาที่สามารถเทียบโอนได้มากกว่านี้ สามารถเทียบโอน
เพิ่มเตมิได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชี ในรายวิชาที่นักศึกษาไมส่ามารถเทียบโอนได้
นักศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนหรือสอบเทียบโอนตามข้อก าหนดของสถาบันฯ 
  1 *** มีเอกสารแสดงหลักฐานผลสอบ TOEIC จากหน่วยงานที่รับรองการจัดสอบโดยศูนย์ TOEIC 
  2 *** รายวิชาที่จะขอเทียบโอนเนื้อหารายวิชาได้ 3 ใน 4 ของรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในสถาบันฯ 
  3 *** รายวิชาที่จะขอเทียบโอนเนื้อหารายวิชาได้ 3 ใน 4 ของรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในสถาบันฯ หรือ
มีใบประกาศรับรองการอบรมหรือปฏิบัติงานในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องโดยจัดท าเป็น portfolio เพื่อขอเทียบโอน 
 
การจัดการการเรียนการสอน 

1. เป็นการเรียนการสอนแบบ Block Course เรียนวันอาทิตย์ แบบออนไลน์ วิชาละ 4 ครั้ง เวลา 08.00 – 18.00 น.

โดยประมาณ  

2. การเรียนการสอน เป็นแบบเน้นการศึกษาจากกรณีศึกษา การท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้าจากสถานการณ์จริงในการ

ปฏิบัติงาน การน าเสนอ และการทบทวนความรู้และให้ค าปรึกษาผ่านระบบ Google Classroom ระบบ ZOOM และระบบ MS 

Team 

3. เป็นการจัดการเรียนการสอน ปีละ 3 ภาคการศึกษา ซึ่งจะใช้เวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี หรือต่ ากว่า 2 ปี ขึ้นอยู่กับ

จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาเทียบโอนได้ตามคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี  

4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามข้อก าหนดและระเบียบข้อบังคับสถาบันฯ 
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แผนการศึกษา Block  Course Program  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566   

แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี [เทียบโอนเรียนวันอาทิตย์]  
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หน่วยกิตละ

(บาท) 
รวม (บาท) 

JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1 3 (3-0-6) 1,850 5,550 

ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 3 (3-0-6) 1,850 5,550 

ACC-101 หลักการบญัชีข้ันต้น 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

ACC-201 การบัญชีช้ันกลาง 1 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

ACC-202 การบัญชีช้ันกลาง 2 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

  15(15-0-30)  27,300 
   รวมค่าใช้จ่ายก่อนหักลดหย่อน 27,300 

หัก  ค่าลดหย่อน ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  (7,000) 

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 20,300 

 
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หน่วยกิตละ

(บาท) 
รวม (บาท) 

JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2 3 (3-0-6) 1,850 5,550 

ACC-211 การบัญชีต้นทุน 1 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

ACC-311 การบัญชีต้นทุน 2 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

ACC-241 การภาษีอากร 1 3 (3-0-6) 1,800   5,400 

ACC-342 การภาษีอากร 2 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

  15(15-0-30)  27,150 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 27,150 
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ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หน่วยกิตละ

(บาท) 
รวม (บาท) 

JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3 3 (3-0-6) 1,850 5,550 

ACC-301 การบัญชีช้ันสูง 1 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

ACC-302 การบัญชีช้ันสูง 2 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

    9(9-0-18)  16,350 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 16,350 

 
ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หน่วยกิตละ

(บาท) 
รวม (บาท) 

ACC-331 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (3-0-6) 1,800 5,400 

ACC-321 การสอบบัญช ี 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

ACC-401 รายงานทางการเงินและการวเิคราะห ์ 3 (3-0-6) 1,800 5,400 

ACC-414 การวินิจฉัยระบบบัญชีขององค์กรตามแนวญี่ปุ่น 3 (3-0-6) 1,800 5,400 

ACC-431 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากร

องค์การในทางการบัญชี 

3 (2-2-5) 2,450* 7,350 

  15(14-2-29)  28,950 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 28,950 

  หมายเหตุ   *หน่วยกิตเป็นวิชาปฎิบัติการ 
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ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หน่วยกิตละ

(บาท) 
รวม (บาท) 

ACC-424 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3 (3-0-6) 1,800 5,400 

ACC-434 โปรแกรมตารางค านวณเพื่องานบัญชีและการเงิน 3 (2-2-5) 2,450* 7,350 

ACC-495 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3 (3-0-6) 1,800  5,400 

ACC-XXX วิชาชีพเลือก** 3 (3-0-6) 1,800 5,400 

ACC-XXX วิชาชีพเลือก** 3 (3-0-6) 1,800 5,400 

  15(14-2-29)  28,950 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 28,950 

หมายเหตุ   *หน่วยกิตเป็นวิชาปฎบิัติการ 
              ** วิชาชีพเลือกอาจจะมีการเทียบโอนในระดับ ปวส. บญัชี ประมาณ 2 รายวิชา และค่าหน่วยกิตในกลุ่ม 
                  วิชาชีพเลือกอาจมีการเปลีย่นตามหน่วยกิตในรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน เช่น 3(2-2-5)                 
                 ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 2,450 บาท 
 

ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หน่วยกิตละ

(บาท) 
รวม (บาท) 

ACC-XXX วิชาชีพเลือก** 3 (3-0-6) 1,800 5,400 

ACC-XXX วิชาชีพเลือก** 3 (3-0-6) 1,800 5,400 

ACC-XXX วิชาเลือกเสรี*** 3 (3-0-6) 1,800 5,400 

  9(9-0-18)  16,200 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 16,200 

 
หมายเหตุ   ** วิชาชีพเลือกอาจจะมีการเทียบโอนในระดับ ปวส. บัญชี ประมาณ 2 รายวิชา และคา่หน่วยกิตอาจมีการ 
         เปลี่ยนตามหน่วยกิตในรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน เช่น 3(2-2-5) ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 2,450 บาท 
    *** อาจมีการเปิดวิชาชีพเลือกเป็นวิชาเลือกเสรี  กรณีที่นักศึกษาเทียบโอนวิชาเลือกได้ 1 รายวิชา หรือ 2  
         รายวิชากรณีทีน่ักศึกษาไมส่ามารถเทียบโอนรายวิชาเลือกเสรีได้ 
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 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบัญชบีณัฑิต สาขาการบัญชี: ผู้ที่จบปวส.สาขาทางด้านบริหารธุรกิจ  
[ภาคเทียบโอนเรียนวันอาทิตย]์ 

ภาคการศึกษา หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 15 27,300 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 15 27,150 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 3 9 16,350 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 15 28,950* 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 15 28,950* 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 9 16,200 

   รวมค่าใช้จ่าย 78** 144,900 

หัก ค่าลดหย่อน  ค่าข้ึนทะเบียน   (7,000) 

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 132,500 

 
หมายเหตุ  * หน่วยกิตเป็นวิชาปฎิบัติการ 
                          ** ประมาณการหน่วยกิตท่ีต้องเรียนท้ังนี้อาจจะลดลงขึ้นอยู่กับรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้  
                          *** ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณทั้งนีข้ึ้นอยู่กับจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาเทียบโอนได้ โดยยังไม่
รวม 
                              ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลักสตูร  
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ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาวชิาการบัญชี (AC) (ภาคพเิศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 

 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี3 ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี3 

รายวชิาภาษาต่างประเทศทัว่ไป 11,100 5,550 5,550 - - - 
รายวชิาทฤษฎี 16,200 21,600 10,800 21,600 21,600 16,200 
รายวชิาปฏิบติั/สหกิจ/ฝึกงาน - - - 7,350 7,350 - 
รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 27,300 27,150 16,350 28,950 28,950 16,200 
รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 70,800 74,100 
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลกัสูตร 144,900 
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คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
สาขาการตลาดดิจิทัล (ใช้หลักสูตรปรับปรุงปี 2565) 

 

จุดเด่นของสาขาการตลาดดิจิทัล 

1. การเรยีนการสอนแบบไตรภาค (3 ภาคการศึกษา) จึงท าให้ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 

ส าหรับผู้ที่จบอนุปรญิญา ปวส.การตลาดหรือการขาย คงเหลือประมาณ 60 หน่วยกิต หรือประมาณ 20 วิชารายวิชา โดย

เรียนภาคเรยีนละ 3-4 วิชา 

2. การสอนแบบ Project Based Learning เน้นการศึกษากรณศีึกษา การท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้าจาก

สถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานหรือการน าเสนอ 

3. การเรยีนการสอนแบบ Online Block Course เรียนรายวิชาละ 4 สัปดาห์จนจบ แล้วจึงเริ่มเรียนวิชาใหม่ โดย

ไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานประจ า ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกนิ 6 ภาคการศึกษา (2 ปี) เรียนสปัดาห์ละ 1 วัน ในวัน

เสารห์รือวันอาทิตย ์

4. ทีมผู้สอน มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จริงในด้านการตลาด มผีลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพ เป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

 เหมาะส าหรับผู้ที่ก าลังจบการศึกษาหรือท างานแล้ว และมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาการตลาด การขาย หรือ

สาขาอ่ืนท่ีใกล้คียง สามารถเทียบโอนรายวิชาไดสู้งสุดประมาณ 67 หน่วยกิต จาก 127 หน่วยกิต 

 

โอกาสหลังส าเร็จการศึกษา 

1. Marketing Specialist 
2. Digital Marketing 
3. Content Creator / Content Marketing 
4. Marketing Research 
5. Marketing Communication 
6. Event Organizer / Event Marketing 
7. Customer Service / Customer Insight 
8. Digital Advertising / Online Advertising 
9. Channel Marketing Specialist 
10. Etc. 

 
 

 



 

 
 

53 

หลักเกณฑก์ารเทียบโอน สาขาการตลาดดิจิทัล 
ส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาการตลาดหรือการขาย 

(หน่วยกิตรวม 127 หน่วยกิต สามารถเทียบโอนได้ 67 หน่วยกิต และลงเรยีนเพิ่มเติม 60 หน่วยกิต) 
 

เทียบโอน ลงเรียน 

รหัส วิชา หน่วยกิต รหัส วิชา หน่วยกิต 

ENL-111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3 

ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2 JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3 

ENL-211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 2 JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3 

ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOIEC 3 xxx-xxx วิชาเลือกภาษา 1 3 

HUM/SOC-

xxx 

วิชาเลือกมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 3 xxx-xxx วิชาเลือกภาษา 2 3 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 MKT-112 การตลาดดิจิทัลเบื้องต้น 3 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 MKT-110 การตลาดบนข้อมูลและการวิเคราะห์ 3 

MSC-114 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 MKT-321 นวัตกรรมการบริการดิจิทัล 3 

MKT-111 ธุรกิจกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ 3 MKT-322 การบริหารการขายดิจิทัล 3 

MKT-104 เศรษฐกิจดิจิทัล 3 MKT-323 การวิจัยการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ผล 3 

MKT-106 สถิติและข้อมูลทางการตลาด 3 MKT-324 ดิจิทัลแบรนด์ด้ิง 3 

MKT-103 ทฤษฎีการตลาดและการประยุกต์ใช้ 3 MKT-329 การบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์

ของลูกค้า 

3 

MKT-105 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 3 MKT-325 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 3 

MKT-109 คอมพิวเตอร์และธุรกิจดิจิทัล 3 MKT-326 จริยธรรมทางการตลาดแบบญี่ปุ่น 3 

MKT-107 การบัญชีและการเงินธุรกิจเบื้องต้น 3 MKT-327 การปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล 3 

MKT-108 กฏหมายกับการด าเนินกิจกรรม

การตลาด 

3 MKT-328 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3 

MKT-212 กลยุทธ์ราคา 3 MKT-XXX วิชาเลือกสาขา (1) 3 
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MKT-215 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

นวัตกรรม 

3 MKT-XXX วิชาเลือกสาขา (2) 3 

MKT-216 ช่องทางการตลาดและพันธมิตรจัด

จ าหน่าย 

3 MKT-XXX วิชาเลือกสาขา (3) 3 

MKT-217 การส่งเสริมการตลาดดิจิทัล 3 MKT-XXX วิชาเลือกสาขา (4) 3 

MKT-320 พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัล 3    

MKT-491 เตรียมสหกิจศึกษา 1    

MKT-492 สหกิจศึกษา 6    

รวมเทียบโอนหน่วยกิต 67 รวมหน่วยกิตที่ต้องลงเรียน 60 

หมายเหตุ: หากในเอกสารหลักฐานส าเร็จการศึกษามีรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้มากกวา่นี้ สามารถที่จะขอเทียบโอนเพิ่มเติมได้ โดย

ได้รับความเห็นชอบจากประธานหลักสตูร 

 

การจัดการการเรียนการสอน 
1. เป็นการเรียนการสอนแบบ Online Block Course 1 วิชา ใช้เวลาเรียนอาทิตยล์ะ 1 วันเป็นเวลา 4 วันจนจบ 

(อาจมีบางสัปดาห์หรือบางรายวิชาที่ต้องมาเรียนท่ีสถาบัน เท่าท่ีจ าเป็นในบางครั้ง) 

2. การเรยีนการสอน เป็นแบบเน้นการศึกษาจากกรณีศึกษา การท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้าจากสถานการณ์จริง

ในการปฏิบัติงาน การน าเสนอ 

3. ไม่มเีงื่อนไขในด้านของจ านวนนักศึกษาข้ันต่ าที่จะลงเรียนในแตล่ะวชิา 

4. ในทางปฏบัติ เป็นการเรียนการสอนแบบไตรภาค (3 ภาคการศึกษา) จึงท าให้ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้

ภายในระยะเวลา 2 ปี ส าหรับผู้ทีจ่บอนุปริญญา ปวส. สาขาการตลาดหรือการขาย คงเหลือ 60 หน่วยกิต หรือ 20 วิชา เรียน

ภาคเรยีนละ 3-4 วิชา 

5. ค่าหน่วยกิตการศึกษาตามระเบียบปี 2563 เป็นดังนี้ 

5.1 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น และเลือกภาษา หน่วยกิตละ 1,850 บาท 

5.2 กลุ่มวิชาบรรยาย หน่วยกติละ 1,800 บาท 

5.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 3,750 บาท 

5.4 ค่าบ ารุงการศึกษาปริญญาตรีภาคเรียนที่ 1 และ 2 ภาคละ 5,500 บาท (ได้รับการยกเว้น) 

5.5 ค่าบ ารุงการศึกษาปริญญาตรีภาคเรียนที่ 3 ภาคละ 3,500 บาท (ได้รับการยกเว้น) 
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัล (ใช้หลักสูตรปรับปรุงปี 2565) 
: ส าหรับผู้ที่จบ ปวส.สาขาการตลาดหรือการขาย [ภาคเทียบโอน เรียนนอกเวลาราชการ (วันเสาร์หรืออาทิตย์ เรียนแบบออนไลน์)]  

ชั้นปีที่ 1 

รหัส ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต รหัส ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต รหัส ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
MKT-112 การตลาดดจิิทัลเบื้องต้น 3 (3-0-6) MKT-322 การบริหารการขายดิจิทลั 3 (3-0-6) MKT-329 การบริหารความสัมพันธ์และ

ประสบการณ์ของลูกค้า 

3 (3-0-6) 

MKT-110 การตลาดบนข้อมลูและการ

วิเคราะห ์

3 (3-0-6) MKT-323 การวิจัยการตลาดดิจิทลั

และการวเิคราะห์ผล 

3 (3-0-6) MKT-325 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 3 (3-0-6) 

MKT-321 นวัตกรรมการบริการดจิิทัล 3 (3-0-6) MKT-324 ดิจิทัลแบรนด์ดิ้ง 3 (3-0-6) MKT-326 จริยธรรมทางการตลาดแบบ

ญี่ปุ่น 

3 (3-0-6) 

JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1 3 (3-0-6) JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2 3 (3-0-6) JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3 3 (3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12(12-0-24) รวมหน่วยกิต 12(12-0-24) รวมหน่วยกิต 12(12-0-24) 
ชั้นปีที่ 2 

รหัส ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต รหัส ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต รหัส ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
MKT-327 การปฏิบัติการการตลาดดจิิทัล 3 (2-2-5) MKT-XXX วิชาเลือกสาขา (2) 3 (3-0-6)    

MKT-328 การสื่อสารการตลาดดจิิทัล 3 (3-0-6) MKT-XXX วิชาเลือกสาขา (3) 3 (3-0-6)    

MKT-XXX วิชาเลือกสาขา (1) 3 (3-0-6) MKT-XXX วิชาเลือกสาขา (4) 3 (3-0-6)    

วิชาเลือกภาษา 1 วิชาเลือกภาษา 1 3 (3-0-6) xxx-xxx วิชาเลือกภาษา 2 3 (3-0-6)    

รวมหน่วยกิต 12(11-2-23) รวมหน่วยกิต 12(12-0-24)    



 

 
 

56 

 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (ใช้หลักสูตรปรับปรุงปี 2565):  

ส าหรับผู้ทีจ่บปวส.สาขาการตลาดหรือการขาย [ภาคเทียบโอน เรียนนอกเวลาราชการ (วันเสาร์หรืออาทิตย์ เรียนแบบออนไลน์)]  
รายการค่าใช้จ่าย ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 

 หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 
ค่าลงทะเบียนเรียน 12 21,750 12 21,750 12 21,750 
รวมค่าลงทะเบียนต่อปี ในปีท่ี 1 62,250 บาท 

รายการค่าใช้จ่าย ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 
 หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 
ค่าลงทะเบียนเรียน 12 27,450 12 21,750   
รวมค่าลงทะเบียนต่อปี ในปีท่ี 2 48,700 บาท 
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสตูร 2 ปี 110,950 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

57 

 
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (DM) (ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 
 

รายการ ปีที่1 ปีที่2 

ภาคเรียน
ที่1 

ภาคเรียนที่
2 

ภาคเรียน
ที3่ 

ภาคเรียน
ที่1 

ภาคเรียน
ที่2 

ภาคเรียน
ที3่ 

รายวิชาภาษาต่างประเทศท่ัวไป 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 - 

รายวิชาทฤษฎี 16,200 16,200 16,200 5,400 16,200 - 

รายวิชาปฏิบัติ/สหกิจ/ฝึกงาน - - - 7,500 - - 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 21,750 21,750 21,750 27,450 21,750 - 

รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 62,250 48,700 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 110,950 
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คณะวิศวกรรมศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุงปี 2565) 

โครงการเทียบโอน เสาร์-อาทิตย์ 
ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม    : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

  ชื่อย่อ  : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 

  ชื่อย่อ : B.Eng. (Industrial Engineering) 
 

จุดเน้นและความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น

ผู้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ด้านการออกแบบพัฒนา ด้านกระบวนการผลิต ด้านการบริหารจัดการ

ระบบการผลิต ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพ่ือให้เป็นวิศวกรที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหาระบบการผลิตตลอดจนการปรับปรุงผลิต

ภาพในอุตสาหกรรม เป็นผู้มีทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  รวมทั้ง

เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มี

ความตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นวิศวกรที่มีขีดความสามารถทัดเทียมและสามารถท างาน

ได้ในระดับสากล 

 - หลักสูตรด าเนินการตามระเบียบสภาวิชาชีพเพ่ือให้ผู้จบการศึกษาสามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพ

ได ้

 - จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 

 

จุดเด่น 

1. การเรียนการสอนแบบไตรภาค (3 ภาคการศึกษา) จึงท าให้ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้ภายใน

ระยะเวลา 3 ปี ส าหรับผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) คงเหลือประมาณ 117 หน่วยกิต  
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2.  การสอนแบบ Problem Based และ Project Based Learning เน้นการประยุกต์ใช้หลักการกับ

ปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม การท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้าจากสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานหรือการ

น าเสนอ 

3.  การเรียนการสอนแบบ Online Block Course เรียนรายวิชาละ 4 ถึง 5 สัปดาห์จนจบ แล้วจึงเริ่ม

เรียนวิชาใหม่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานประจ า ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา (3 ปี ปี

ละ 3 ภาคการศึกษา) เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

4.  ทีมผู้สอน มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จริงในด้านการตลาด มีผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

5.  จบการศึกษาสามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรได้ 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  

2. หรือเป็นผู้จบการศึกษาปริญญาตรีมาแล้วในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอ่ืน สามารถ

เทียบโอนรายวิชาได้สูงสุดประมาณ 21 หน่วยกิต จาก 138 หน่วยกิต 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  

รายการ 
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 

ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่3 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาภาษาต่างประเทศทั่วไป - 3,600 3,600 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 

รายวิชาทฤษฎ ี 19,800 21,600 21,600 16,200 19,800 21,600 21,600 16200 

รายวิชาปฏิบัติ/สหกิจ/ฝกึงาน 3,750 3,750 3,750 7,500 11,250 3,750 - 3,750 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 
        

23,550  
        

28,950  
        

28,950  
        

29,100  
        

36,450  
        

30,750  
        

27,000  
        

25,350  

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี         81,450  96,300 52,350 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 230,100 
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แผนการเรียน ปีการศึกษา 2565 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ENG-301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

IEN-401 การบ ารุงรักษาทวผีลที่ทุกคนมสี่วนร่วม 3(3-0-6) ENG-211 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENG-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3(2-3-6) IEN-403 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

IEN-311 ระบบการผลิตแบบโตโยตา 3(3-0-6) IEN-312 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

   ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 

   ENG-112 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1(0-3-2) 

ภาคการศึกษาท่ี 3/2565 ภาคการศึกษาท่ี 1/2566 

ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2(2-0-4) JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1 3(3-0-6) 

IEN-308 การควบคุมคณุภาพ 3(3-0-6) ENG-209 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

ENG-103 ฟิสิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) ENG-132 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 

ENG-104 ปฏิบัติการฟสิิกส์วิศวกรรม 1(0-3-2) IEN-307 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

ENG-131 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) IEN-301 ปฏิบัติการวศิวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-2) 

ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) IEN-305 การศึกษางาน 3(3-0-6) 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2566 ภาคการศึกษาท่ี 3/2566 

JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2 3(3-0-6) JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3 3(3-0-6) 

IEN-314 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) IEN-303 มาตรวิทยาในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

IEN-302 ปฏิบัติการวศิวกรรมอุตสาหการ 2 1(0-3-2) ENG-133 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

IEN-420 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) IEN-431 คอมพิวเตอร์ประยุกตส์ าหรับ 
วิศวกรอุตสาหการ  

3(3-0-6) 

ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) ENG-121 เคมีทั่วไป* 3(3-0-6) 

ENG-202 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรม* 1(0-3-2) ENG-122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป* 1(0-3-2) 

IEN-317 การออกแบบโรงงานและการวางแผน
ทรัพยากรกายภาพ 

3(3-0-6)    

ภาคการศึกษาท่ี 1/2567 ภาคการศึกษาท่ี 2/2567 

JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 4 3(3-0-6) JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 5 3(3-0-6) 

IEN-316 
ระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิง
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) IEN-406 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ENG-213 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) IEN-404 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 

ENG-216 วิศวกรรมความร้อนของไหล 3(3-0-6) ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ENG-208 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2) 
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