
  

 
 

ประกาศสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
ฉบบัที ่ 082/2562 

เรือ่ง  รบัสมคัรบคุคลเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาตร ีภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2563 
 ประเภทรบัตรงภาคพเิศษ (ส าหรบัผูต้อ้งการเทยีบโอนประสบการณท์ างาน)  

  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี

การศึกษา  2563 ประเภทรับตรงภาคพิเศษ (ส าหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ท างาน) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 

1. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ และคุณสมบัติ 
 

สาขา จ านวน
รบั 

คุณสมบตัิผูส้มคัร 

คณะบรหิารธรุกจิ 
- สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI) 
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน( LM) 
- สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD) 
- สาขาการบัญชี (AC) 
- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 
- สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH) 
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-  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. ทุกสาขา 

 -  มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้น
ไป (กรณีไม่มีประสบการณ์ท างาน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของกรรมการสอบสัมภาษณ์) 

 

 

2. เกณฑก์ารพจิารณาคณุสมบตัผิูส้มคัร 
 

 2.1 คณุสมบตัทิัว่ไปของผูส้มคัร 
2.1.1 มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
2.1.2 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่คณะกรรมการสอบ

คัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปน้ี 
o โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด 
o โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้  

 

 
 
 
 

 



 
3. เกณฑก์ารคดัเลอืก 

 พิจารณาจาก ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์  
 
4. ก าหนดการรับสมัคร 

 
 
5. เอกสารประกอบการสมคัรเขา้ศกึษา 

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป  (กรอกใบสมัคร Online ที่ reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp พร้อม
พิมพ์   ใบสมัคร) 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามส าเนาถูกต้อง) 

3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ระดับปวส.  

4. เอกสารอธิบายหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา (เพื่อพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา) 

5. มีใบรับรองการผ่านประสบการณ์การท างานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ  วันที ่

เปดิรบัสมคัร   
สมคัร online  

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2563  
ที่ http://admission.tni.ac.th 

ยืน่เอกสารการสมคัร  วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2563  

สอบสัมภาษณ ์ ตามนัดหมาย 

 
ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืก 

 
แจ้งผลทางโทรศัพท์ หลังการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 1 สัปดาห์  

 

ขึ้นทะเบยีนนกัศึกษาใหม ่ ทุกวันศุกร์ หรือ ตามนัดหมาย 

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


การสมัครสมบูรณ์ 
 

 
6. ขัน้ตอนและวธิกีารสมคัรเขา้ศกึษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
7. การประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก 

สถาบันฯ จะโทรแจ้งผลการคัดเลือกทางโทรศัพท์ ภายใน 1 สัปดาห์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   
ทางเว็บไซต์  admission.tni.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเอกสารการสมัคร 

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง  
 (ดูเอกสารประกอบการสมคัรในขอ้ 6) 

 
 

 

กรอกใบสมคัรออนไลน์  

   1.   พิมพใ์บสมคัรพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป 
   2.   พิมพแ์บบฟอร์มการช าระเงิน 

 

Download 
แบบฟอร์มการช าระงิน 

     เพ่ือน าไปช าระค่าสมัครสอบ 

รับใบเสร็จ  
ณ ฝ่ายการเงิน อาคาร A ชั้น 2 

ในวนัสอบสัมภาษณ์ 
 
 

 

ช าระเงินค่าสมคัรสอบ 500 บาท  
ท่ีฝ่ายการเงิน สถาบนัเทคโนโลยีไทย-

ญ่ีปุ่น 
 

ช าระเงินค่าสมคัรสอบ 500 บาท 
โดยผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร 

 

รับใบเสร็จ  
ณ ฝ่ายการเงิน อาคาร A ชั้น 2 
 
 

 



 
 

8. การขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปี

การศึกษา 2563 ตามสถาบันฯ นัดหมาย ที่ห้องงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร A ช้ัน 1 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น   
 
ผู้สมัครต้องน าหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1.  แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   

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

2.  รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น                                             
ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว (ติดบนแบบฟอร์มขึ้นทะเบียน) จ านวน 1   รูป  

3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา      จ านวน 2   ฉบับ 
4.  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา)  จ านวน 1   ฉบับ 
5.  ส าเนาใบผลการเรียนเช่น ปพ.1 : 4 ฉบับสมบูรณ์ (มีวันเดือนปีที่ส าเร็จการศึกษา)  จ านวน 2   ฉบับ    

(พร้อมน าฉบับจริงมาด้วยเพื่อใช้เปรียบเทียบความถูกต้องของส าเนา) 
6.  หนังสือรับรองนักศึกษา (ส าหรับผู้ปกครอง) ดาวน์โหลดที่ reg.tni.ac.th  จ านวน  1  ฉบับ 

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

 (กรณีผู้จบการศกึษาจากต่างประเทศหรือสถาบันการศึกษานานาชาติ)                               จ านวน  2  ฉบับ 
9. ใบรับรองแพทย์แบบตรวจ 5 โรคทัว่ไป (ฉบับจริง) ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรฐัหรือ     จ านวน  1  ฉบับ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. ประมาณการคา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูร 
 

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ  
(สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลติ MI ส าหรบัเทยีบโอนประสบการณก์ารท างาน) 

 

รายการ ปีที่1 ปีที่2 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่3 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่3 

รายวิชาภาษาต่างประเทศทั่วไป - - 16,650 - - 11,100 
รายวิชาทฤษฎี 16,200 5,400 - 5,400 10,800 5,400 
รายวิชาปฏิบัติ/สหกิจ/ฝึกงาน 7,350 22,050 - 22,050 14,700 - 
รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 23,550 27,450 16,650 27,450 25,500 16,500 
รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 67,650 69,450 
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 137,100 

 

 

คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ สาขาการบญัชี AC 
ผูท้ีจ่บปวส.สาขาทางดา้นบรหิารธรุกจิ [ภาคเทยีบโอนเรยีนนอกเวลาราชการ]  

 

 
รายการค่าใช้จ่าย 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 

ค่าลงทะเบียนเรียน (ไม่รวมวิชาภาษา) 18 32,400 18 32,400 18 32,400 
ค่าลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาภาษา) 6 13,200 6 13,200 3 6,600 

    รวมค่าใช้จ่ายแต่ละปีการศึกษา 24 45,600 24 45,600 21 39,000 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  130,200 บาท 

 
คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน (LM) 

 [ภาคเทยีบโอนเรยีนนอกเวลาราชการ]  
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่3 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่3 

รายวิชาภาษาต่างประเทศทั่วไป 11,100 5,550 5,550 - 5,550 5,550 
รายวิชาทฤษฎี 10,800 10800 5400 21,600 16,200 21,600 
รายวิชาปฏิบัติ/สหกิจ/ฝึกงาน - - 11,250 - - - 
รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 21,900 16,350 22,200 21,600 21,750 21,750 
รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 60,450 70,500 
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 130,950 

 



 
 
 

คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ  
สาขาการจดัการทรพัยากรมนษุยแ์บบญีปุ่น่ (HR) 

[ภาคเทยีบโอนเรยีนนอกเวลาราชการ] 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่3 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่3 

รายวิชาภาษาต่างประเทศทั่วไป 11,100 5,550 5,550 5,550 5,550 - 
รายวิชาทฤษฎี 16,200 21,600 21,600 21,600 21,600 16,200 
รายวิชาปฏิบัติ/สหกิจ/ฝึกงาน - - - - - - 
รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 27,300 27,150 27,150 27,150 21,750 16,200 
รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 81,600 70,500 
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 152,100 

 
 

คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ  
สาขาการจดัการการทอ่งเทีย่วและการบรกิารเชงินวตักรรม (TH)    

[ภาคเทยีบโอนเรยีนนอกเวลาราชการ] 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่3 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่3 

รายวิชาภาษาต่างประเทศทั่วไป 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 5,550 
รายวิชาทฤษฎี 10,800 10,800 10,800 10,800 9,000 16,200 
รายวิชาปฏิบัติ/สหกิจ/ฝึกงาน - - - - 3,750 - 
รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 21,900 21,900 21,900 21,900 23,850 21,750 
รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 65,700 67,500 
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 133,200 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการตลาดเชงิสรา้งสรรค ์(CM) 
 ผูท้ีจ่บปวส.สาขาอืน่ทางดา้นบรหิารธรุกจิ [ภาคเทยีบโอนเรยีนนอกเวลาราชการ]  

รายการค่าใช้จ่าย ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 
หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 

ค่าลงทะเบียนเรียน 15 27,000 15 27,000 12 22,200 
รวมค่าลงทะเบียนต่อปี ในปีที่ 1 76,200 บาท 

รายการค่าใช้จ่าย ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 
หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 

ค่าลงทะเบียนเรียน 15 27,000 15 27,000 9 16,650 
รวมค่าลงทะเบียนต่อปี ในปีที่ 2 70,650 บาท 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอด
หลักสตูร 2 ป ี

 

146,850 บาท 

 

คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการตลาดเชงิสรา้งสรรค ์(CM) 
 ผูท้ีจ่บปวส.สาขาการตลาดหรอืการขาย [ภาคเทยีบโอนเรยีนนอกเวลาราชการ]  

รายการค่าใช้จ่าย ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 
หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 

ค่าลงทะเบียนเรียน 12 21,600 12 21,600 9 16,650 
รวมค่าลงทะเบียนต่อปี ในปีที่ 1 59,850 บาท 

รายการค่าใช้จ่าย ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 
หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 

ค่าลงทะเบียนเรียน 12 21,600 12 21,900 6 11,100 
รวมค่าลงทะเบียนต่อปี ในปีที่ 2 54,600 บาท 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอด
หลักสตูร 2 ป ี

 

114,450 บาท 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงการประมาณค่าใช้จ่ายเท่าน้ัน ทั้งน้ีขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามประกาศ
และนโยบายของสถาบัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

 
         

                                                                        
    (รศ.ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์) 

        อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 



 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ  
รายละเอยีด หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ  

สาขาวิชา การจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลิต MI 
 [ส าหรบัผูต้อ้งการเทยีบโอนประสบการณก์ารท างาน] 

 
ภาษาไทย         :  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภาษาองักฤษ  :  Bachelor of Business Administration Program in Management of  

Technology and Innovation 
 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 
โครงสร้างหลักสูตร  

 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา    24 หน่วยกิต 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า 85        หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   27        หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา   31 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (เลือกแผนใดแผนหน่ึง) 

แผนสหกิจศึกษา   6           หน่วยกิต 
แผนฝึกงาน   1 หน่วยกิต 

2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา (เลือกแผนใดแผนหน่ึง)     
แผนสหกิจศึกษา   ไม่น้อยกว่า      21          หน่วยกิต 
แผนฝึกงาน   ไม่น้อยกว่า      26          หน่วยกิต 
 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า        6         หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 



 
วัตถปุระสงคข์องหลักสูตร 

หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑิต “สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อพฒันาธุรกิจ มุ่งผลติบณัฑิตให้
มีความรู ้ความเขา้ใจการบูรณาการระหว่างศาสตรท์างดา้นการบริหารธุรกิจกับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในการปฏิบติังาน การวางแผน การวิเคราะห ์การ
แกไ้ขปัญหาและการปรบัปรุงเพื่อพัฒนาธุรกิจโดยผสมผสานการจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดว้ยเครื่องมือการ
จัดการสไตลญ่ี์ปุ่ น แบบโมโนซุคุริ หรือ “คิดเป็น ท  าเป็น” ดว้ยการพัฒนาผูเ้รียนมีความรูค้วามสามารถในดา้นการบริหาร
จัดการระบบงานต่างๆ ในองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิ จที่สอดคลอ้งกับทิศ
ทางการพฒันาประเทศและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
จดุเด่นของหลักสูตร 
 1. หลกัสตูรมีเนือ้หาและองคค์วามรูด้า้นการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเนน้ทฤษฎีและการปฏิบติัใน
สถานประกอบการภาคธุรกิจอตุสาหกรรมจรงิในการบรหิารจดัการระบบการผลิตสมัยใหม่ดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2. หลกัสตูรมีการบูรณาการด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีสมรรถนะการน าความรูใ้นสาขาไป
ประยุกต์ใช้ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบ Monodzukuri ในการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีบณัฑิตที่จบการศึกษาจากหลกัสตูรนี ้ จะมีทกัษะในความคิดสรา้งสรรค ์การปรบัปรุงกระบวนการวิเคราะห์ห่วง
โซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ของการพัฒนาธุรกิจการวิเคราะห ์การวางแผนอย่างเป็นระบบดว้ยการวางแผนการ
จัดการโครงการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวินิจฉัยปัญหาขององค์กรในภาคธุรกิจได้อย่า งดี ตลอดจนมี
ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศทั้งภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่ น 
 3. มีความรูแ้ละทกัษะในดา้นระบบและเครื่องมือดา้นการบรหิารจัดการสไตลญ่ี์ปุ่ น เช่น Toyota Production System 
(TPS), Total Quality Management (TQM), Total Productive Management (TPM), Total Innovation Management (TIM), 
การวินิจฉัยองคก์ารเชิงกลยุทธ์และการจัดท าแผนธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี, การวางผังระบบการผลิตและเทคโนโลยี
อตัโนมติั, การศกึษาความเป็นไปไดใ้นธุรกิจเชิงนวัตกรรม และ การจดัการกระบวนการผลติแบบดิจิทัล เป็นตน้ 
 4. มีโอกาสเขา้รว่มโครงการแลกเปลี่ยนกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ หรอืการทศันศึกษาดู
งานระหว่างประเทศ 
 
โอกาสหลังส าเร็จการศึกษา 
สามารถแบ่งเป็น 2 สายงานอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย  
สายงานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับองคก์รธุรกิจ (Efficiency for Business)  

1) งานวางแผนและการควบคุมกระบวนการ 
2) งานปรบัปรุงและพฒันาประสทิธิภาพ เพิ่มผลผลติ 
3) งานออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ ์กระบวนการและบริการ 
4) งานออกแบบระบบอัตโนมติัทางธุรกิจ 

 
สายงานด้านการเพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรมส าหรับองคก์รธุรกิจ (High Value Added for Business)  

1) งานวางแผนลดตน้ทนุและเพิ่มความสามารถท าก าไร 
2) งานวางแผนพฒันา วิเคราะหท์างธุรกิจ (Business Development) 
3) งานสนบัสนนุดา้นนวตักรรมองคก์ร  



4) นกัประกอบการภายในองคก์รธุรกิจรองรบัอตุสาหกรรม 4.0  
 
คุณสมบัติของผู้ท่ีสามารถสมัครเรียนได้ 

1. ท างานในองคก์รหรอืสถานประกอบการ และมีประสบการณก์ารท างานอย่างนอ้ย 6 เดือนขึน้ไป  
(กรณี 1 ปีขึน้ไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)  

2. มีใบรบัรองการผ่านประสบการณก์ารท างานจากสถานประกอบการหรอืองคก์รทัง้ภาครฐับาลหรอืเอกชน 
3. ส าเรจ็การศกึษาระดบัอนปุรญิญา (ปวส.สายวิชาชีพดา้นช่าง ดา้นการบรหิารธุรกิจอตุสาหกรรม หรอืสาขาที่

เก่ียวขอ้งกบัภาคธุรกิจอุตสาหกรรม) 
 

รูปแบบการศึกษา  
1 เรยีนแบบครบทกุกลุ่มวิชาตาม (Module) กลุม่เทียบโอนภายในระยะเวลา 2 ปีจะไดร้บัรองการส  าเรจ็การศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ี(โดยถือเป็นนกัศกึษาของสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น) 
2 สามารถเขา้รว่มเรยีนแบบกลุม่วิชา (Module) ที่ทางหลกัสตูรออกแบบไวไ้ด ้สปัดาหล์ะ 1 วนั (เฉพาะวนัอาทิตย)์ 
3 ผูส้มคัรสามารถย่ืนเอกสารทางการศกึษา เพื่อเทียบโอนรายวิชาตามโครงสรา้งหลกัสตูร (เทียบโอนไดไ้ม่นอ้ยกว่า 

49-61 หน่วยกิต) และผ่านการสมัภาษณโ์ดยอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
4 การฝึกอบรมและสมัมนาจากหลกัสตูรต่างๆที่อบรมโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญ่ีปุ่ น) สสท. หรือจาก

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น เป็นหลกัสตูรระยะสัน้และระยะยาวสามารถน ามาขอเทียบโอนหน่วยกิตไดภ้ายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

5 รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทวิชาบรรยาย (Lecture) เป็นการศึกษาที่สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น โดยใชรู้ปแบบ Monodzukuri’s Active and Outcome-based Learning 

6 รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทประเภทวิชาปฏิบัติการ (Practical) ศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ/องค์กรที่ท  างาน โดยใช้รูปแบบ Problem and Project-based Learning ภายใต้การดูแลโดย
อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ (Project Advisors) 

7 การเรียนการสอนเป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างในหอ้งเรียน หรือ การเรียนทางไกลระบบ MOOC  หรือ ใน
สถานประกอบการเนน้ผูเ้รยีนเป็นส  าคัญ หรอืจากการจ าลองทดลองปฏิบติั/ผ่านระบบ Board Game 

 
ระยะเวลาการศึกษา    

เรยีนเฉพาะวนัอาทิตย ์เวลา  8.00- 18.00 น.   
(ระยะชั่วโมงการเรียนการสอนสามารถปรบัเปลี่ยนตามโครงสรา้งหลกัสตูร) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายวิชาพื้นฐานท่ีสามารถเทียบโอนได้เบื้องต้น (กรณีมีประสบการณ์ท างาน 1 ปีขึ้นไป) 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต การเทียบโอน 
 
 
 

ศึกษาทั่วไป 

HUM-XXX วิชามนุษยศาสตร์ 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 

SOC-XXX วิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 

MSC-111 คณิตศาสตร์และการประยุกต์ 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 
MSC-114 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 

ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2-0-4) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 

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

ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2 (2-0-4) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 
XXX-XXX เลือกภาษา1 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 

    

เทียบโอนได้ 21 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ 

MTI-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 

MTI-102 การจัดการการตลาดเชิงนวัตกรรม 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 
MTI-103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงนวัตกรรม 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 

MTI-491 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน 1(1-0-2) เทียบโอนจากประสบการณ์ 

MTI-492 สหกิจศึกษา 6 (0-40-10) เทียบโอนจากประสบการณ์ 
MTI-335 โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านโมโนซุคุ

ร1ิ 
6 (0-6-4) เทียบโอนจากประสบการณ์ 

MTI-XXX เลือกสาขา 1 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 

MTI-XXX เลือกสาขา 2 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 
MTI-XXX เลือกสาขา 3 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 

MTI-XXX เลือกสาขา 4 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 

เทียบโอนได้ 34 หน่วยกิต 

เลือกเสรี 
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 

XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2 3 (3-0-6) เทียบโอนจากวุฒิเดิม 

เทียบโอนได้ 6 (6-0-12) หน่วยกิต 

รวมเทียบโอนเบื้องต้นได้ท้ังหมด 61 หน่วยกิต 

 

เทียบโอนวิชาได้ สูงสุด 61 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม 24 วิชา (66 หน่วยกิต) 

หมายเหตุ   
ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารทางการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร (เทียบโอนได้ สูงสุด 64 
หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับเน้ือหารายวิชาจากสถาบันการศึกษาเดิมครอบคลุมตามเน้ือหาหลักสูตรสาขา  MI) และผ่านการ
สัมภาษณ์หรือผ่านการทดสอบ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



 
แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI) [ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน] 

รหัสวิชา ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 3 หน่วยกิต 

MTI-104 A การจัดการปฏิบัติการสมัยใหม่ 3 (3-0-6) MTI-105 A เทคโนโลยีการเขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-6) JPN-101 ภาษาญี่ป่นธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 

MTI-106 A สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ทางธุรกิจ 3 (2-3-6) MTI-210 B การจัดการเทคโนโลย ี 3 (3-0-6) MTI-313 B การจัดการคุณภาพที่ทุกคน 
มีส่วนร่วม 

3 (3-0-6) 

MTI-202A บัญชีและการเงินส าหรับผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) MTI-211 B เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และกระบวนการผลิต 

3 (2-3-6) MTI-310 B การศึกษาความเป็นไปได้ 
ในธุรกิจเชิงนวัตกรรม 

3 (3-0-6) 

MTI-203 A กฏหมายและภาษีเบ้ืองต้นส าหรับ
ผู้ประกอบการ 

3 (3-0-6) MTI-212 B การผลิตแบบ Monodzukuri 3 (2-3-6)    

         
  12 (11-3-24)   12 (9-9-24)   9 (9-0-18) 

รหัสวิชา ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกิต รหัสวิชา ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 3 หน่วยกิต 
MTI-201 A ระบบสารสนเทศการจัดการธุรกิจ 3 (2-3-6) MTI-314 B การจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร 3 (3-0-6) ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 3 (3-0-6) 

MTI-311 B การวางแผนและควบคุมกระบวนการ
ทางธุรกิจอุตสาหกรรม 

3 (2-3-6) MTI-315 B การวินิจฉัยองค์การเชิงกลยุทธ ์

และการจัดท าแผนธุรกิจ 

3 (2-3-6) XXX-XXX เลือกภาษา 3 (3-0-6) 

MTI-312 B ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 
เชิงปฏิบัติการ 

3 (2-3-6) MTI-316 B การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสว่นร่วม 3 (2-3-6) XXX-XXX C เลือกสาขา1 3 (3-0-6) 

JPN-102 ภาษาญี่ป่นธุรกิจ 2 3 (3-0-6) JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3 (3-0-6)    

         

  12 (9-9-24)   12 (10-6-24)   9 (9-0-18) 
หมายเหตุ      
 A  วิชาพ้ืนฐานของสาขาวิชา             B วิชาบังคับสาขา               C วิชาเลือกสาขา 

จ านวนหน่วยกติ 
ตลอดหลักสูตร 

66 
(57-27-132) 

 
 

 
 



ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 
 

ล าดับท่ี รายการ ราคา หน่วย 
ปีการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษาท่ี 2 

ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 ภาคเรียน 3 
1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000 บาท - - - - - - 

2 ค่าเทียบโอนหน่วยกิต 200 บาท/หน่วยกิต - - - - - - 

3 ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 ต่อภาคเรียน - - - - - - 

4 รายวิชาภาษาต่างประเทศ 5,550 บาท/วิชา - - 16,650 - - 11,100 
5 รายวิชาทฤษฎี 5,400 บาท/วิชา 16,200 5,400 - 5,400 10,800 5,400 

6 รายวิชาปฏิบัติการ  7,350 บาท/วิชา 7,350 22,050 - 22,050 14,700 - 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา  23,550 27,450 16,650 27,450 25,500 16,500 
รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 67,650 69,450 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 137,100 

 
หมายเหตุ   

1. ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงการประมาณค่าใช้จ่ายเท่าน้ัน ทั้งน้ีขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามประกาศและนโยบายของสถาบัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2. รายละเอียดวิชาการลงทะเบียน แผนการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถตรวจสอบจากคู่มือนักศึกษา ของปีการศึกษาที่เข้าศึกษา 
3. ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารทางการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร (เทียบโอนได้ 49-64 หน่วยกิต) และผ่านการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หรือผ่านการทดสอบตามโครงสร้างหลักสูตร
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หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ  
สาขาวิชาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน (LM) 

(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2560) 
[ภาคพเิศษส าหรบัเทยีบโอนประสบการณก์ารท างาน] 

ภาษาไทย        :  บรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management 
 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
(1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                  ไมน่้อยกวา่ 42      หน่วยกิต 
1.1กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
1.2กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
1.3กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 6  หน่วยกิต 
1.4กลุ่มวิชาภาษา 30     หน่วยกิต 
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า       88       หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน         30       หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา                                     36        หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติ (เลือกแผนใดแผนหน่ึง) 

 แผนสหกิจศึกษา                                     6      หน่วยกิต 

 แผนฝึกงาน                                                1  หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาชา(เลือกแผนใดแผนหน่ึง)     

 แผนสหกิจศึกษา                   ไม่นอ้ยกว่า  15      หน่วยกิต 

 แผนฝึกงาน                         ไมน่้อยกวา่  21      หน่วยกิต 
                      (3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี                     ไม่นอ้ยกว่า   6      หนว่ยกติ 
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วัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นหลักสูตรหน่ึงที่สนองตอบต่อความ

ต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริการ ทุกแขนง ทุกสาขา ความต้องการผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทาน มีอยู่อย่างมาก และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการขยายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรม  ในขณะที่ การผลิตบุคลากรที่มี
ขีดความสามารถสูง ยังมีอยู่น้อยมาก  งานของโลจิสติกส์มีความเก่ียวข้องตั้งแต่ 1. การจัดการของระบบภายในโรงงาน เริ่มต้นจาก 
การจัดซ้ือจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การเก็บรักษา การเคลื่อนย้าย  การส่งมอบและจัดส่งสินค้า  และระบบสารสนเทศ  2. 
การกระจายสินค้า  การบริหารศูนย์กระจายสินค้า  การขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่รวมถึงการขนส่งทางบก พาณิชย์
นาวี และการขนส่งทางอากาส และยังรวมถึง 3.ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เช่น การวางผังคลังสินค้า หรือ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
การขนส่งต่างๆ   ในขณะเดียวกัน การบริหารโซ่อุปทาน ก็เป็นระบบที่ท าให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพโดยมวลรวม 
ที่จะท าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  หลักสูตรน้ีมุ่งผลิตบัณฑิตที่ความสามารถทั้งด้านทฤษฏีและปฎิบัติในการบริหาร
จัดการโครงการทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการครบวงจร โดยเน้นกระบวนการบูรณาการในการพัฒนาเทคนิค
ทางด้านโลจิสติกส์ต่างๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนการด าเนินงานทั้งในส่วนที่เป็นการสนับสนุนการผลิต และสนับสนุนกิจกรรม
ทางด้านการตลาดและทักษะการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถวิเคราะห์ระบบและกระบวนการและการ
จัดสรรทรัพยากร สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม การติดตามผล รายงานผล จนกระทั่งสามารถค านวน
จ านวนและประเมินค่าใช้จ่ายและยังมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics service provider)  
เช่นการบริหารศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งมอบความพีงพอใจ
ให้กับลูกค้า ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลาและปลอดภัย 

นักศึกษายังจะได้ทักษะการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งด้านการพูด การอ่านและการเขียนใน
ระดับที่ดี แล้วยังมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ ในด้านการจัดการและ        
การบริหารองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด กฎหมายทางธุรกิจ การจัดการสินค้าน าเข้าและส่งออก รวมทั้งสามารถ
เข้าใจและประยุกต์ระบบงานแบบญี่ปุ่นที่เป็นจุดแข็งไปใช้ในองค์กรต่างๆ ที่สังกัดได้  ดังน้ันโครงสร้างหลักสูตรน้ีจึงเป็น           
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรม เข้ากับ การจัดการทางธุรกิจของโลจิสติกส์ที่หลากหลาย 

จดุเดน่ของหลกัสตูร 
 1. หลักสูตรมีเน้ือหาและองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติในสถาน
ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจริงในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ โดยมีแนวคิดในการสร้างหลักสูตร
เป็น 3 ส่วน คือ 1) ทักษะพื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2) การวางแผนและวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3) 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 2. หลักสูตรมีการบูรณาการด้านการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่มีสมรรถนะการน าความรู้ในสาขาไป
ประยุกต์ใช้ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่นแบบ Monodzukuri ด้วยการจัดการเรียนการสอน LM Addicted Projects
ตลอดทั้ง 4 ชั้นปี จนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 
 3 มีโอกาสในการขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านโลจิสติกส์ โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 4. มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ หรือการทัศนศึกษาดูงาน
ระหว่างประเทศ 
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โอกาสหลงัส าเรจ็การศกึษา 
1. ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่ายผลติ ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ  ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่าย

การขนส่ง 

2. ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน  วัตถุดิบ การผลิตหรือการกระจายสินค้า นักวิเคราะห์

กระบวนการทางธุรกิจ Logistics Analyst,  Material Planner, Operations Analyst,  Procurement Manager, Supply Chain 

Analyst, Business Process Analyst, Operations Manager 

3. รับราชการในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรม

ศุลกากร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   

4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น น าเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ 

คุณสมบตัขิองผูท้ีส่ามารถสมคัรเรยีนได ้
1. ท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป (กรณี 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็น

พิเศษ)  

2. มีใบรับรองการผ่านประสบการณ์การท างานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) 

รปูแบบการศกึษา  
1. เรียนแบบครบทุกรายวิชาเทียบโอนภายในระยะเวลา 2 ปีจะได้รับรองการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (โดยถือเป็นนักศึกษา

ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

2. สามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่ทางหลักสูตรออกแบบไว้ได้ สัปดาห์ละ 1 วัน (เฉพาะวันอาทิตย์) 

3. ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารทางการศึกษา เพื่อเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  และผ่านการสัมภาษณ์โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. การฝึกอบรมและสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆที่อบรมโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. หรือ สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวสามารถน ามาขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ภายในระยะเวลา 5 ปี 

5. รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทวิชาบรรยาย (Lecture) เป็นการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดย

ใช้รูปแบบ Monozukuri’s Active and Outcome-based Learning 

6. รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทประเภทวิชาปฏิบัติการ (Practical) ศึกษา ณ สถานประกอบการ/องค์กร

ที่ท างาน โดยใช้รูปแบบ Problem and Project-based Learning ภายใต้การดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisors) 

7. การเรียนการสอนเป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างในห้องเรียน หรือ การเรียนทางไกลระบบ MOOC หรือ ในสถานประกอบการ

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ระยะเวลาการศกึษา   เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา  8.00- 18.00 น.  (ระยะชั่วโมงการเรยีนการสอนสามารถปรับเปลี่ยน

ตามโครงสร้างหลักสูตร) 
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รายวิชาพืน้ฐานทีส่ามารถเทยีบโอนไดเ้บือ้งตน้ กรณมีปีระสบการณท์ างาน 1 ปขีึน้ไป 
เทียบโอน เรียนเพ่ิม 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1 BUS-101 เศรษฐศาสตร์ฯ 3 BUS-208  กฏหมายธุรกิจ และ กฎหมายโลจิสติกส์ 3 

2 BUS-103 หลักการตลาด 3 BUS-211  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ 3 

3 BUS-104 การจัดการปฏิบัติการ 3 ENL-212  เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 3 

4 BUS-105 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย ์ 3 JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3 
5 BUS-107  สถิติธุรกิจ 3 JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3 

6 BUS-111 การบัญชี และการเงินธุรกิจเบ้ืองต้น 3 JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3 
7 BUS-210 ระบบสารสนเทศฯ 3       

8 ENL-111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2       

9 ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2 SCM-101  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบ้ืองต้น 3 

10 ENL-211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 2 SCM-202  การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 3 

11 HUM-XXX วิชามนุษยศาสตร ์ 3       

12 IMA-491 เตรียมสหกิจศึกษา 1 SCM-301 
เทคโนโลยดี้านโลจิสติกส์ และการใช้เครื่อง
ทุ่นแรงในงานขนถา่ยวัสด ุ

3 

13 IMA-492 สหกิจศึกษา 6 SCM-302  การจัดการคลังสินค้า 3 

14 MSC-111 คณิตศาสตร์และการประยุกต ์ 3 SCM-303  การจัดหาและจัดซ้ือในโซ่อุปทาน 3 

15 MSC-113 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเชิงอุตสาหกรรม 3 SCM-304 การวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจิสติกส ์ 3 
16 SOC-XXX วิชาสังคมศาสตร ์ 3       

17 XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 3 SCM-312 การจัดการโลจิสติกส์แบบญี่ปุ่น 3 

18 XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2 3       

19 SCM-XXX โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพโลจิสติกส ์ 6 SCM-403  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 

3 

20       SCM-408 การวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์ฯ 3 

21       SCM-409 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
จัดการโลจิสติกส์ 

3 

22       SCM-XXX วิชาเลือกสาขา 1 3 
23       SCM-XXX วิชาเลือกสาขา 2 3 

24       SCM-XXX วิชาเลือกสาขา 3 3 

25       SCM-XXX วิชาเลือกสาขา 4 3 

26       SCM-XXX วิชาเลือกสาขา 5 3 
27       XXX-XXX วิชาเลือกภาษา 1 3 

28       XXX-XXX วิชาเลือกภาษา 2 3 

รวมหน่วยกติเทยีบโอน 58 รวมหน่วยกติเรยีนเพิ่ม 69 
รวมหน่วยกติ ทั้งหมด 127 
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แผนการศกึษาหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน (LM)   
[ภาคพเิศษส าหรบัเทยีบโอนประสบการณก์ารท างาน] 

 
รหสัวชิา ปทีี ่1 ภาคการศกึษาที ่1 หนว่ยกติ รหสัวชิา ปทีี ่1 ภาคการศกึษาที ่2 หนว่ยกติ รหสัวชิา ปทีี ่1 ภาคการศกึษาที ่3 หนว่ยกติ 

ENL-212  เตรยีมพร้อมสอบ TOEIC 3 (3-0-6) JPN-102 ภาษาญีปุ่น่ธรุกจิ 2 3 (3-0-6) JPN-201 ภาษาญีปุ่น่ธรุกจิ 3 3 (3-0-6) 

JPN-101 ภาษาญีปุ่น่ธรุกจิ 1 3 (3-0-6) BUS-208  กฏหมายธรุกจิ และ กฎหมายโลจสิตกิส ์ 3 (3-0-6) BUS-211  การวเิคราะห์เชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจ 3 (2-3-6) 

SCM-101  
การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทาน
เบือ้งตน้ 

3 (3-0-6)       SCM-301 
เทคโนโลยดีา้นโลจสิตกิส ์และการใชเ้ครือ่ง
ทุน่แรงในงานขนถา่ยวสัด ุ

3 (3-0-6) 

SCM-202  
การจดัการการขนสง่และการ
กระจายสนิคา้ 

3 (3-0-6) SCM-304 การวดัผลการปฏบิตังิานทางโลจสิตกิส ์ 3 (3-0-6)       

                  

รวมหนว่ยกติ 12 รวมหนว่ยกติ 9 รวมหนว่ยกติ 9 

                  

รหสัวชิา ปทีี ่2 ภาคการศกึษาที ่1 หนว่ยกติ รหสัวชิา ปทีี ่2 ภาคการศกึษาที ่2 หนว่ยกติ รหสัวชิา ปทีี ่2 ภาคการศกึษาที ่3 หนว่ยกติ 

            XXX-XXX วชิาเลอืกภาษา 2 3 (3-0-6) 

SCM-XXX วชิาเลอืกสาขา 1 3 (3-0-6) XXX-XXX วชิาเลอืกภาษา 1 3 (3-0-6) SCM-409 
ปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั
การจดัการโลจสิตกิส ์

3 (3-0-6) 

SCM-XXX วชิาเลอืกสาขา 2 3 (3-0-6)             

SCM-303  การจดัหาและจดัซือ้ในโซ่อปุทาน 3 (3-0-6) SCM-312 การจดัการโลจสิตกิสแ์บบญีปุ่น่ 3 (3-0-6) SCM-403  
การจดัการเชงิกลยทุธท์างโลจสิตกิสแ์ละโซ่
อุปทาน 

3 (3-0-6) 

SCM-302  การจดัการคลงัสนิคา้ 3 (3-0-6) SCM-XXX วชิาเลอืกสาขา 3 3 (3-0-6) SCM-XXX วชิาเลอืกสาขา 5 3 (3-0-6) 

      SCM-XXX วชิาเลอืกสาขา 4 3 (3-0-6) SCM-408 การวางแผนและควบคมุโลจสิตกิสฯ์ 3 (3-0-6) 

รวมหนว่ยกติ 12 รวมหนว่ยกติ 12 รวมหนว่ยกติ 15 

            รวมหนว่ยกติทัง้หลกัสตูร 69 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาการตลาดเชิงสรา้งสรรค์ CM 

 [ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน] 
 

จดุเด่นของหลกัสตูร 
เรยีนอยา่งมคีวามสขุ ด้วยศาสตร์ของการตลาดเป็นวิชาที่ทันสมัย มีความใกล้ชิดจากสภาพแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน จึง

ท าให้เข้าใจง่าย การเรียนการสอนที่เน้นสถานการณ์จริง กรณีศึกษาจริง และปฏิบัติจริง 
ประยกุตใ์ช้อย่างสรา้งสรรค ์สามารถน าองค์ความรู้ หลักการ ทฤษฎีของการตลาดมาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจ ด้วยแนวคิด 

วิธีการใหม่ ๆ แบบไร้ขีดจ ากัด ก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ 
ก้าวทนัความเปลีย่นแปลง ไม่ยึดตดิกับกรอบเดิม ๆ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมของธุรกิจ 

สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค 

 
จดุเดน่ของหลกัสตูรทีแ่ตกตา่งจากสถาบนัการศกึษาอืน่ ๆ  
 เป็นการตลาดที่เน้นความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์และบริการแบบญี่ปุ่น และเทคโนโลยีการตลาดยุคใหม่ ที่สามารถ
ศึกษาได้จากที่น่ีที่เดียว อาทิเช่น การตลาดและการพัฒนาการบริการแบบญี่ปุ่น การตลาดธุรกิจเฉพาะ การตลาดส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ ฯลฯ อีกทั้งยังเสริมสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีการตลาดที่ทันสมัย อาทิเช่น การตลาดการค้าปลีกยุคใหม่และ
ออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม กลยุทธ์การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการตลาด
ดิจิทัล การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและการตลาดบนฐานข้อมูล เป็นต้น 

 

การจัดการการเรียนการสอน 

1. เป็นการเรียนการสอนแบบ Block Cause 1 วิชา ใช้เวลาเรียนอาทิตย์ละ 1 วันเป็นเวลา 4 วันจนจบ  

2. การเรียนการสอน เป็นแบบเน้นการศึกษาจากกรณีศึกษา การท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้าจากสถานการณ์จริงในการ

ปฏิบัติงาน การน าเสนอ 

3. ไม่มีเงื่อนไขในด้านของจ านวนนักศึกษาขั้นต่ าที่จะลงเรียนในแต่ละวิชา 

4. ในทางปฏบัติ เป็นการเรียนการสอนแบบไตรภาค (3 ภาคการศึกษา) จึงท าให้ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้ภายใน

ระยะเวลา 2 ปี  

4.1 แบบที่ 1 ส าหรับผู้ที่จบอนุปริญญา ปวส. สาขาบริหารธุรกิจอ่ืน ๆ คงเหลือ 81 หน่วยกิตหรือ 27 วิชา เรียนภาค

เรียนละ 4-5 วิชา  

4.2 แบบที่ 2 ส าหรับผู้ที่จบอนุปริญญา ปวส. สาขาการตลาดหรือการขาย คงเหลือ 63 หน่วยกิต หรือ 21 วิชา เรียน

ภาคเรียนละ 3-4 วิชา 
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หลักเกณฑ์การเทียบโอน สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค ์
1. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจอ่ืน ๆ  

(สามารถเทียบโอนได้ 55 หน่วยกิต และลงเรียนเพิ่มเติม 81 หน่วยกิต) 

เทยีบโอน ลงเรยีน 
รหสั วิชา หนว่ยกติ รหสั วิชา หนว่ยกติ 

ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3 
ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2 JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3 
ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2 JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3 
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOIEC 3 JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4 3 
HUM-xxx วิชาเลือกมนุษยศาสตร์ 3 JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 3 
SOC-xxx วิชาเลือกสังคมศาสตร์ 3 xxx-xxx วิชาเลือกภาษา 1 3 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 xxx-xxx วิชาเลือกภาษา 2 3 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 MKT-211 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ 3 
MSC-110 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 MKT-212 กลยุทธ์ราคา 3 
BUS-101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 MKT-213 กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาด 3 
BUS-105 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 3 MKT-214 การส่งเสริมการตลาดอย่างสร้างสรรค์ 3 
BUS-106 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 MKT-311 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 
BUS-107 สถิติธุรกิจ 3 MKT-312 การตลาดและการพัฒนาการบริการสไตล์ญี่ปุ่น 3 
BUS-201 การบัญชีเบื้องต้น 3 MKT-313 ธุรกิจญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ทางธุรกิจ 3 
BUS-203 กฏหมายธุรกิจและภาษีอากร 3 MKT-314 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการฯ 3 
BUS-204 การเงินธุรกิจ 3 MKT-315 การพัฒนาและบริหารงานขายยุคใหม่ 3 
MKT-101 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจฯ 3 MKT-316 การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์ผล 3 
MKT-102 หลักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 3 MKT-317 กลยุทธ์การสร้างสรรค์ตราสินค้า 3 
MKT-201 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและระบบสารสนเทศ 3 MKT-318 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทางการตลาด 3 
MKT-493 ฝึกงานในสถานประกอบการ 1 MKT-319 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3 

   MKT-411 จริยธรรมทางการตลาด 3 
   MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 1 3 
   MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 2 3 
   MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 3 3 
   MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 4 3 
   MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 5 3 
   MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 6 3 

รวมเทยีบโอนหน่วยกติ 55 รวมหน่วยกติทีต่้องลงเรยีน 81 
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2. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาการตลาดหรือการขาย 

(สามารถเทียบโอนได้ 73 หน่วยกิต และลงเรียนเพิ่มเติม 63 หน่วยกิต) 

เทียบโอน ลงเรียน 
รหัส วิชา หน่วยกิต รหัส วิชา หน่วยกิต 

ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3 

ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2 JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3 

ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2 JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3 
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOIEC 3 JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4 3 

HUM-xxx วิชาเลือกมนุษยศาสตร์ 3 JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 3 

SOC-xxx วิชาเลือกสังคมศาสตร์ 3 xxx-xxx วิชาเลือกภาษา 1 3 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 xxx-xxx วิชาเลือกภาษา 2 3 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 MKT-312 การตลาดและการพัฒนาการบริการสไตล์ญี่ปุ่น 3 

MSC-110 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 MKT-313 ธุรกิจญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ทางธุรกิจ 3 

BUS-101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 MKT-314 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการฯ 3 
BUS-105 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 3 MKT-316 การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์ผล 3 

BUS-106 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 MKT-317 กลยุทธ์การสร้างสรรค์ตราสินค้า 3 

BUS-107 สถิติธุรกิจ 3 MKT-318 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทางการตลาด 3 

BUS-201 การบัญชีเบื้องต้น 3 MKT-319 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3 
BUS-203 กฏหมายธุรกิจและภาษีอากร 3 MKT-411 จริยธรรมทางการตลาด 3 

BUS-204 การเงินธุรกิจ 3 MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 1 3 

MKT-101 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจฯ 3 MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 2 3 

MKT-102 หลักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 3 MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 3 3 
MKT-201 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและระบบสารสนเทศ 3 MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 4 3 

MKT-493 ฝึกงานในสถานประกอบการ 1 MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 5 3 

MKT-211 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ 3 MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 6 3 
MKT-212 กลยุทธ์ราคา 3    

MKT-213 กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาด 3    

MKT-214 การส่งเสริมการตลาดอย่างสร้างสรรค์ 3    

MKT-311 พฤติกรรมผู้บริโภค 3    
MKT-315 การพัฒนาและบริหารงานขายยุคใหม่ 3    

      

รวมเทียบโอนหน่วยกิต 73 รวมหน่วยกิตท่ีต้องลงเรียน 63 
หมายเหตุ: หากในเอกสารหลักฐานส าเร็จการศึกษามีรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนได้มากกว่านี้ สามารถท่ีจะขอเทียบโอนเพิ่มเติมได้ โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการตลาดเชิงสรา้งสรรค์:  
ผู้ท่ีจบปวส.สาขาอ่ืนทางด้านบริหารธุรกิจ [ภาคเทียบโอนเรียนนอกเวลาราชการ]  

รหสั ปทีี ่1 ภาคการศกึษาที ่1 หนว่ยกติ รหสั ปทีี ่1 ภาคการศกึษาที ่2 หนว่ยกติ รหสั ปทีี ่1 ภาคการศกึษาที ่3 หนว่ยกติ 
MKT-211 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ

บริการ 
3 (3-0-6) MKT-312 การตลาดและการพัฒนาการบริการ

สไตล์ญ่ีปุ่น 
3 (3-0-6) JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 

MKT-212 กลยุทธ์ราคา 3 (3-0-6) MKT-313 ธุรกิจญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ทางธุรกิจ 3 (3-0-6) JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 
MKT-213 กลยุทธ์การจัดการช่องทาง

การตลาด 
3 (3-0-6) MKT-314 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการฯ 3 (3-0-6) JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3 (3-0-6) 

MKT-214 การส่งเสริมการตลาดอย่าง
สร้างสรรค์ 

3 (3-0-6) MKT-315 การพัฒนาและบริหารงานขายยุคใหม่ 3 (3-0-6) JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4 3 (3-0-6) 

MKT-311 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6) MKT-316 การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์ผล 3 (3-0-6)    
  15(15-0-30)   15(15-0-30)   12(12-0-24) 

รหสั ปทีี ่2 ภาคการศกึษาที ่1 หนว่ยกติ รหสั ปทีี ่2 ภาคการศกึษาที ่2 หนว่ยกติ รหสั ปทีี ่2 ภาคการศกึษาที ่3 หนว่ยกติ 
MKT-318 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารทางการตลาด 
3 (3-0-6) MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 3 3 (3-0-6) JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 3 (3-0-6) 

MKT-319 การจัดการการตลาดเชิงกล
ยุทธ์ 

3 (3-0-6) MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 4 3 (3-0-6) xxx-xxx วิชาเลือกภาษา 1 3 (3-0-6) 

MKT-411 จริยธรรมทางการตลาด 3 (3-0-6) MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 5 3 (3-0-6) xxx-xxx วิชาเลือกภาษา 2 3 (3-0-6) 
MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 1 3 (3-0-6) MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 6 3 (3-0-6)    

MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 2 3 (3-0-6)       

  15(15-0-30)   15(15-0-30)   9(9-0-18) 
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการตลาดเชิงสรา้งสรรค์:  
ผู้ท่ีจบปวส.สาขาการตลาดหรือการขาย [ภาคเทียบโอนเรยีนนอกเวลาราชการ]  

รหัส ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต รหัส ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต รหัส ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
MKT-312 การตลาดและการ

พัฒนาการบริการสไตล์ญี่ปุ่น 
3 (3-0-6) MKT-317 กลยุทธ์การสร้างสรรค์ตรา

สินค้า 
3 (3-0-6) JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 

MKT-313 ธุรกิจญี่ปุ่นและ
ประวัติศาสตร์ทางธุรกิจ 

3 (3-0-6) MKT-318 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทางการตลาด 

3 (3-0-6) JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 

MKT-314 การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการฯ 

3 (3-0-6) MKT-319 การจัดการการตลาดเชิงกล
ยุทธ์ 

3 (3-0-6) JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3 (3-0-6) 

MKT-316 การวิจัยการตลาดและการ
วิเคราะห์ผล 

3 (3-0-6) MKT-411 จริยธรรมทางการตลาด 3 (3-0-6)    

  12(12-0-24)   12(12-0-24)   9(9-0-18) 
รหัส ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต รหัส ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต รหัส ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 1 3 (3-0-6) MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 5 3 (3-0-6) xxx-xxx วิชาเลือกภาษา 1 3 (3-0-6) 

MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 2 3 (3-0-6) MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 6 3 (3-0-6) xxx-xxx วิชาเลือกภาษา 2 3 (3-0-6) 

MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 3 3 (3-0-6) JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4 3 (3-0-6)    

MKT-4xx วิชาเลือกสาขา 4 3 (3-0-6) JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 3 (3-0-6)    
         

  12(12-0-24)   12(12-0-24)   6(6-0-12) 
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หลักสูตรบัญชีบณัฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

{ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนปวส.สาขาบริหารธุรกิจ} 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     มุ่งผลิตสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชี         สู่
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม  และมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการปฎิบัติงานได้ 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีเน้ือหาและองค์ความรู้ทางด้านบัญชีที่แตกต่างจากหลักสูตรบัญชีที่เปิดสอนในประเทศไทย  ได้แก่ การวินิจฉัย

สถานประกอบการ (Shindan)  และ บัญชีญ่ีปุ่น  ซ่ึงยังไม่มีหลักสูตรใดในประเทศไทยทีมีการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 

2. หลักสูตรมีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนแบบ Monozukuri  และ การเรียนแบบ 5 G  มาประยุกต์ใช้ในการเรียน

การสอนวิชาบัญชี 

3. หลักสูตรมีการฝึกงานระยะสั้นกับสถานประกอบการที่ประเทศญี่ปุ่น (Internship in Japan) 

โอกาสหลังส าเร็จการศึกษา 
1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีได้  ซ่ึงสามารถเป็นผู้ท าบัญชีของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด  บริษัท 

(มหาชน) จ ากัด กิจการร่วมค้า  และมูลนิธิหรือสมาคม 

2. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เช่น ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี 

3. นักบัญชีบริหาร 

4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

รูปแบบการศึกษา 
1. เรียนแบบครบทุกกลุ่มวิชาตาม (Module) กลุ่มเทียบโอนภายในระยะเวลา 1.5 ปีจะได้รับรองการส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (โดยถือเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) เป็นการเรยีนการสอนแบบ Block Course 1 วิชา ใชเ้วลาเรยีน

อาทิตยล์ะ 1 วนัเป็นเวลา 5 วนัจนจบ 

2. ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารทางการศึกษา เพื่อเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร (เทียบโอนได้ไม่เกิน 70 หน่วย

กิต) และผ่านการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. การเรยีนการสอน เป็นแบบเนน้การศกึษาจากกรณีศึกษา การท าโครงงาน การศกึษาคน้ควา้จากสถานการณจ์รงิใน

การปฏิบติังาน การน าเสนอ 

4. ไม่มีเงื่อนไขในดา้นของจ านวนนักศกึษาขัน้ต  ่าที่จะลงเรยีนในแต่ละวิชา 

5. เป็นการจดัการเรียนการสอน ปีละ 2 ภาคการศกึษา ซึ่งจะใชเ้วลาการศึกษาทัง้สิน้ 1 ปีกบัอีก 1 ภาคการศกึษา หรอื

รวมทัง้สิน้ 3 ภาคการศกึษา จงึท าใหผู้เ้รยีนสามารถจบการศึกษาไดภ้ายในระยะเวลา 2 ปี  
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หลักเกณฑก์ารเทยีบโอน สาขาการบัญช ี
ส าหรบัผูส้  าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.)ในสาขาบรหิารธุรกิจ (สามารถเทียบโอนได ้70 หน่วยกิต 

และลงเรยีนเพิ่มเติม 69 หน่วยกิต) 
เทียบโอน ลงเรียน 

รหสั วชิา หนว่ยกติ รหสั วชิา หนว่ยกติ 

HUM-xxx วิชาเลือกมนษุยศาสตร์ 3 JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3 

SOC-xxx วิชาเลือกสังคมศาสตร์ 3 JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3 

MSC-110 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 3 JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3 

ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4 3 

ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2 JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 3 

ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2 xxx-xxx วิชาเอกเลือก 1 3 

ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOIEC 3 xxx-xxx วิชาเอกเลือก  2 3 

ACC-251 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3 ACC-101 หลักการบัญชีข้ันต้น 3 

ACC-252 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
การบัญชี 

3 ACC-421 
 

การควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน 

3 

ACC-253 การวิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3 ACC-201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 

ACC-451 การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 3 ACC-202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 

BUS-101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 ACC-211 การบัญชีต้นทุน 1 3 

BUS-103 หลักการตลาด 3 ACC-301 การบัญชีชั้นสูง 1 3 

BUS-105 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3 ACC-302 การบัญชีชั้นสูง 2 3 

BUS-106 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 ACC-311 การบัญชีต้นทุน 2 3 

BUS-107 สถิติธุรกิจ 3 ACC-321 การสอบบัญชี 3 

BUS-204 การเงินธุรกิจ 3 ACC-331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 

BUS-403 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 ACC-342 การภาษีอากร 2 3 

ACC-493 เตรียมฝึกงานทางการบัญชี 1 ACC-401 รายการการเงินและการวิเคราะห์ 3 

ACC-494 ฝึกงานทางการบัญชี 3 ACC-402 การบัญชีรูปแบบญี่ปุ่น 3 

xxx-xxx วิชาเอกเลือกสาขา 1 3 ACC-241 การภาษีอากร 1 3 

xxx-xxx วิชาเอกเลือกสาขา 2 3 xxx-xxx วิชาบังคับสาขา 1 3 

xxx-xxx วิชาเอกเลือกสาขา 3 3 xxx-xxx วิชาเอกเลือกสาขา 4 3 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3    

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3    

รวมเทยีบโอนหนว่ยกติ 70 รวมหนว่ยกติที่ตอ้งลงเรยีน 69 

หมายเหตุ: หากในเอกสารหลกัฐานส าเรจ็การศกึษามรีายวชิาท่ีสามารถเทียบโอนไดม้ากกว่านี ้สามารถท่ีจะขอเทียบโอนเพิ่มเติมได ้
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากประธานหลกัสตูร 
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แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชบัีณฑติ สาขาการบัญช:ี  
ผู้ทีจ่บปวส.สาขาทางด้านบริหารธุรกิจ [ภาคเทยีบโอนเรียนนอกเวลาราชการ]  

 
รหสั ปทีี ่1 ภาคการศกึษาที ่1 หนว่ยกติ รหสั ปทีี ่1 ภาคการศกึษาที ่2 หนว่ยกติ 

ACC-101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3 (3-0-6) ACC-301 การบัญชีช้ันสูง 1 3 (3-0-6) 

ACC-201 การบัญชีช้ันกลาง 1 3 (3-0-6) ACC-331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (3-0-6) 

ACC-202 การบัญชีช้ันกลาง 2 3 (3-0-6) ACC-302 การบัญชีช้ันสูง 2 3 (3-0-6) 

ACC-211 การบัญชีต้นทุน 1 3 (3-0-6) ACC-342 การภาษีอากร 2 3 (3-0-6) 

ACC-241 การภาษีอากร 1 3 (3-0-6) ACC-xxx วิชาเอกเลือก 1 3 (3-0-6) 

ACC-311 การบัญชีต้นทุน 2 3 (3-0-6) ACC-321 การสอบบัญชี 3 (3-0-6) 

  18(18-0-36)   18(18-0-36) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสั ปทีี ่2 ภาคการศกึษาที ่1 หนว่ยกติ 
ACC-402 การบัญชีรูปแบบญี่ปุ่น 3 (3-0-6) 

ACC-401 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3 (3-0-6) 

ACC-xxx วิชาเอกเลือก 2 3 (3-0-6) 
ACC-xxx วิชาบังคับสาขา 1 3 (3-0-6) 
ACC-421 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3 (3-0-6) 

ACC-xxx วิชาเอกเลือกสาขา 1 3 (3-0-6) 
  18(18-0-36) 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรมนษุยแ์บบญีปุ่น่ 

(หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2562) 
[ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน] 

 

ภาษาไทย        :  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น            
ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Business Administration  Program in Japanese Human Resources  
    Management                          
 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                                                3                    หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์                                                 3                    หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์              6                    หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาภาษา             24                   หน่วยกิต                                                           

         (2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมน่อ้ยกวา่ 85 หนว่ยกติ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                                  27                   หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ                                                  42                   หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการจัดการทรัพยากรมนุษยญ์ี่ปุ่น        

- แผนสหกจิศึกษา                                                        7                   หน่วยกิต 
                 - แผนฝึกงาน                                                              1                  หน่วยกิต 
                  2.4 กลุ่มวิชาเลือก                                                               
                       - แผนสหกจิศึกษา                                                       9                หน่วยกิต 
             - แผนฝึกงาน                                                               15                หน่วยกิต 
        (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร         
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลกัษณะดังนี ้

1. มีความรู้ ทักษะ และหลักคิดทางบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งมีความพร้อมด้วยความรู้
และทักษะอื่นๆ ที่จ าเป็นในการเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ด้านภาษาและการ
สื่อสาร  โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และด้านการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อน าไปปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในระดับพนักงาน ทีมงานและ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. มีความตระหนักเชิงวิจารณญาณในคุณค่าและความซับซ้อนของหลักสูตรการจัดการทรัพยากร
มนุษย์แบบญี่ปุ่น และสามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ จนน าไปสู่แนวทางปฏิบัติที่สัมพันธ์กับ
กรณีศึกษาจริงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได ้ 

3. มีความรู้เท่าทันพัฒนาการใหม่ๆ ที่ส าคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
4. เข้าใจบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ เข้าใจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทาง

ธุรกิจขององค์กร และสามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม ในแนวคิดและปฏิบัติแบบ
ญี่ปุ่น 

จุดเด่นของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางวิชาชีพตามหลักการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น ในด้านวัฒนธรรมองค์กรทั้งแบบญี่ปุ่นและแบบมาตรฐานสากล โดยให้มีการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และ
สามารถประกอบอาชีพทางด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 2558 ในระดับปริญญาตรี 
 

โอกาสหลังส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ และวิชาชีพอื่นที่

เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการท างานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ดังต่อไปนี้ 

1. นักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์กองการเจ้าหน้าที่องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  
2. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  
3. เจ้าหน้าที่งานบริหารธุรการ องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  
4. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อิสระ 
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5. เจ้าหน้าที่งานบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
6. เจ้าหน้าที่ด้านการให้ค าปรึกษาทางการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
7. เจ้าหน้าที่ด้านการวางระบบบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
8. เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 

 

คุณสมบัติของผู้ท่ีสามารถสมัครเรียนได ้
4. ท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป (กรณี 1 ปีขึ้นไปจะ

พิจารณาเป็นพิเศษ)  

5. มีใบรับรองการผ่านประสบการณ์การท างานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน 

6. ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ  

 

รูปแบบการศึกษา  
8 เรียนแบบครบทุกรายวิชาเทียบโอนภายในระยะเวลา 2 ปีจะได้รับรองการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (โดยถือเป็น

นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

9 สามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่ทางหลักสูตรออกแบบไว้ได้ สัปดาห์ละ 1 วัน (เฉพาะวันอาทิตย์) 

10 ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารทางการศึกษา เพื่อเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  และผ่านการสัมภาษณ์โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

11 การฝึกอบรมและสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆที่อบรมโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. หรือ สถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวสามารถน ามาขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ภายในระยะเวลา 5 ปี 

12 รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทวิชาบรรยาย (Lecture) เป็นการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุ่น โดยใช้รูปแบบ Monozukuri’s Active and Outcome-based Learning 

13 รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทวิชาปฏิบัติการ (Practical) ศึกษา ณ สถานประกอบการ/องค์กร

ที่ท างาน โดยใช้รูปแบบ Problem and Project-based Learning ภายใต้การดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

(Project Advisors) 

14 การเรียนการสอนเป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างในห้องเรียน หรือ การเรียนทางไกลระบบ MOOC  หรือ ในสถาน

ประกอบการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 

ระยะเวลาการศึกษา   เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา  8.00- 18.00 น.  (ระยะชั่วโมงการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนตาม

โครงสร้างหลักสูตร) 
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รายวิชาพ้ืนฐานท่ีสามารถเทียบโอนได้เบื้องต้น กรณีมีประสบการณ์ท างาน 1 ปีขึ้นไป 

หมวดวิชา ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต การเทียบโอน 

ศึกษาทั่วไป 1 HUM-XXX วิชามนุษย์ศาสตร์ 3(3-0-6) เทียบโอนจาก

วุฒิเดิม 2 SOC-XXX วิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 

3 MSC-115 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในธุรกิจ 3(3-0-6) 

4 BUS-106 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 

5 BUS-107 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

6 ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) 

7 ENL-112 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

8 ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 9 BUS-108 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

10 BUS-212 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

11 BUS-105 การจัดการองค์การและทรัพยากร

มนุษย์ 

3(3-0-6) 

12 HRM-491 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) เทียบโอนจาก

ประสบการณ์ 13 HRM-492 สหกิจศึกษา 6(0-40-10) 

เลือกเสรี 14 XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1  3(3-0-6) เทียบโอนจาก

วุฒิเดิม 15 XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2  3(3-0-6) 

รวมเทียบโอนเบื้องต้นได้ท้ังหมด 43 หน่วยกิต 

 

 

เทียบโอนวิชาได้ 15 วิชา (43 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม 84 หน่วยกิต 
หมายเหตุ  ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารทางการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  และผ่านการ
สัมภาษณ์โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผ่านการทดสอบ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนษุยแ์บบญีปุ่น่ (HR)  [ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน] 
 แผนการศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุน่ หลักสตูรพิเศษส าหรับเทยีบโอนประสบการณก์ารท างาน  

N0. รหัสวิชา ปีที่ 1  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต N0. รหัสวิชา ปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต No. รหัสวิชา ปีที่ 1  ภาคเรียนที ่3 หน่วยกิต 

1 JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3(3-0-6) 1 BUS-204 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 1 HRM-203 การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
2 BUS-103 หลักการตลาด 3(3-0-6) 2 JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3(3-0-6) 2 XXX-XXX (เลือกสาขา)  3(3-0-6) 

3 BUS-201 การบัญชีเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 3 HRM-202 
การวางแผน สรรหาและคดัเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ 

3(2-3-6) 3 
JPN-201 

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3(3-0-6) 

4 
HRM-
201 

จิตวิทยามนุษย์และองค์การเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 

3(3-0-6) 4 
BUS-203 

กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6) 4 HRM-204 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เปรียบเทียบไทย-ญี่ปุ่น 

3(3-0-6) 

5 ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 3(3-0-6) 5 BUS-101 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 5 XXX-XXX (เลือกสาขา)  3(3-0-6) 

    รวมหน่วยกิต 15(15-0-30)     รวมหน่วยกิต 15(15-0-30)     รวมหน่วยกิต 15(15-0-30) 

N0. รหัสวิชา ปีที่ 2  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต N0. รหัสวิชา ปีที่ 2  ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต No. รหัสวิชา ปีที่ 2  ภาคเรียนที ่3 หน่วยกิต 

1 
JPN-202 

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4 3(3-0-6) 1 
JPN-301 

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 3(3-0-6)   HRM-307 
ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 1 

3(3-0-6) 

2 
HRM-
301 

กฎหมายแรงงานและแรงงาน
สัมพันธ์ 

3(3-0-6) 2 
HRM-401 

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6)   HRM-308 
ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 2 

3(3-0-6) 

3 
HRM-
303 

การบริหารค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

3(3-0-6) 3 
HRM-402 

จริยธรรมในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  

3(3-0-6)   
HRM-420 

การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

4 
HRM-
311 

การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 4 
HRM-403 

การจัดการกลุ่มและภาวะผู้น าแบบ
ญี่ปุ่น 

3(3-0-6)   
  

    

5 
HRM-
309 

การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3(3-0-6) 5 XXX-XXX (เลือกสาขา)  3(3-0-6)   
  

    

                        

    รวมหน่วยกิต 15(15-0-30)     รวมหน่วยกิต 15(15-0-30)       9(9-0-18) 

รวม 
84 หน่วย
กิต 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนษุยแ์บบญีปุ่น่ (HR)   ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 

 
 
 

รายการ 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 
หน่วยกิต ค่าใช้จา่ย

(บาท) 
หน่วยกิต ค่าใช้จา่ย

(บาท) 
หน่วยกิต ค่าใช้จา่ย

(บาท) 
หน่วยกิต ค่าใช้จา่ย

(บาท) 
หน่วยกิต ค่าใช้จา่ย

(บาท) 
หน่วยกิต ค่าใช้จา่ย

(บาท) 

รายวิชาภาษาต่างประเทศทั่วไป  6 11,100 3 5,550 3 5,550 3 5,550 3 5,550  - 

รายวิชาทฤษฎี 9 16,200 12 21,600 12 21,600 12 21,600 12 21,600 9 16,200 
รายวิชาปฏิบัติ/สหกิจศึกษา  -  -    -  -   

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 15 27,300 15 27,150 15 27,150 15 27,150  27,150 9 16,200 

รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 81,600 70,500 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 152,100 
 
หมายเหตุ   

4. ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงการประมาณค่าใช้จ่ายเท่าน้ัน ทั้งน้ีขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามประกาศและนโยบายของสถาบัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. รายละเอียดวิชาการลงทะเบียน แผนการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถตรวจสอบจากคู่มือนักศึกษา ของปีการศึกษาที่เข้าศึกษา  

6. ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารทางการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และผ่านการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผ่านการทดสอบตามโครงสร้าง

หลักสูตร 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเทีย่วและการบรกิารเชงินวตักรรม 

(หลกัสตูร  พ.ศ. 2562) 
[ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน] 

 

ภาษาไทย        :  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม 
ภาษาอั ง ก ฤษ     :   Bachelor of Business Administration in Innovative Tourism and Hospitality 
Management 
 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร              ไม่น้อยกว่า           133  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า               30    หน่วยกิต 

1.5 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                  3 หน่วยกิต 
1.6 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                          3       หน่วยกิต 

1.7 กลุ่มวิชาภาษา   24        หน่วยกิต   
          (2) หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า           97     หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                        24       หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา                                              36       หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                
        - แผนสหกจิศึกษา                                                 7       หน่วยกิต 
        - แผนฝึกงาน                                                       1       หน่วยกิต 
 2.4 กลุ่มวิชาเลือก                                                    
        - แผนสหกจิศึกษา                                               30       หน่วยกิต 
        - แผนฝึกงาน                                                     36       หน่วยกิต 
            (3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า        6       หน่วยกิต 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรมให้มีลักษณะดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยว  
3. มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะ

ทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก 
4. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม

เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 
5. มีความสามารถในการท างานกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
6. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1ภาษารวมทั้ง

สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  
7. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้ได้พัฒนาข้ึนเพื่อให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการบริการที่ศึกษาไปปฏิบัติงานในต าแหน่งงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ได้อย่างสร้างสรรค์ในระดับสากล มีความช านาญภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ประกอบอาชีพ เช่น 
เจ้าหน้าที่วางแผนการท่องเที่ยว ที่ปรึกษาทางการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประสานงานท่องเที่ยว นักการตลาด 
เจ้าหน้าที่จัดงานอีเวนท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการ และ
อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นอกจากนี้ยังสามารถท างานในหน่วยงาน
ภาครัฐบาลที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย ก ากับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยว 

 
 
 
 

โอกาสหลังส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถท างานในธุรกิ จการท่องเที่ยวและการ

บริการ ได ้เช่น ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและ
การบริการ โดยผู้จบการศึกษา สามารถเลือกต าแหน่งงานในธุรกิจเหล่าน้ันได้ เช่น  
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9. ด้านผู้ประกอบการ 
10. ด้านการมัคคุเทศก์ 
11. ด้านที่ปรึกษาทางการท่องเที่ยว 
12. ด้านการประสานงานและวางแผนการท่องเที่ยว 
13. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

 
คุณสมบัติของผู้ท่ีสามารถสมัครเรียนได ้

7. ท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป (กรณี 1 ปีขึ้นไปจะ

พิจารณาเป็นพิเศษ)  

8. มีใบรับรองการผ่านประสบการณ์การท างานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน 

9. ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม หรือการบริการ  

 

รูปแบบการศึกษา  
15 เรียนแบบครบทุกรายวิชาเทียบโอนภายในระยะเวลา 2 ปีจะได้รับรองการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี (โดยถือเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

16 สามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่ทางหลักสูตรออกแบบไว้ได้ สัปดาห์ละ 1 วัน (เฉพาะวันอาทิตย์) 

17 ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารทางการศึกษา เพื่อเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  และผ่านการ

สัมภาษณ์โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

18 การฝึกอบรมและสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆที่อบรมโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. 

หรือ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวสามารถน ามาขอเทียบโอนหน่วย

กิตได้ภายในระยะเวลา 5 ป ี

19 รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทวิชาบรรยาย (Lecture) เป็นการศึกษาที่สถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยใช้รูปแบบ Monozukuri’s Active and Outcome-based Learning 

20 รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทวิชาปฏิบัติการ (Practical) ศึกษา ณ สถาน

ประกอบการ/องค์กรที่ท างาน โดยใช้รูปแบบ Problem and Project-based Learning ภายใต้การดูแล

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisors) 

21 การเรียนการสอนเป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างในห้องเรียน หรือ การเรียนทางไกลระบบ MOOC  

หรือ ในสถานประกอบการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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ระยะเวลาการศึกษา   เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา  8.00- 18.00 น.  (ระยะช่ัวโมงการเรียนการสอนสามารถ

ปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างหลักสูตร) 

รายวิชาพ้ืนฐานท่ีสามารถเทียบโอนได้เบื้องต้น กรณีมีประสบการณ์ท างาน 1 ปีขึ้นไป 

หมวดวิชา ล าดบั รหสัวชิา ชื่อวิชา หนว่ยกติ การเทยีบโอน 

ศึกษาทั่วไป 1 XXX-xxx วิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) เทียบโอนจาก
วุฒิเดิม 2 ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2-0-4) 

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

4 ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 5 BUS-106 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) เทียบโอนจาก
วุฒิเดิม 6 BUS-212 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ 3(2-3-6) 

7 BTH-101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6) 

8 BTH-102 จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

9 BTH-201 หลักการมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 

10 BTH-203 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

3(3-0-6) 

11 BTH-302 การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6) 

12 BTH-303 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

3(3-0-6) 

13 BTH-304 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

14 BTH-401 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 

3(3-0-6) 

15 BTH-xxx วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 

16 BTH-xxx วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 

17 BTH-xxx วิชาเลือก 3 3(3-0-6) 

18 BTH-491 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

19 BTH-492 สหกิจศึกษา 6(540) 

เลือกเสรี 20 XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 3 (3-0-6) เทียบโอนจาก
วุฒิเดิม 21 XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2 3 (3-0-6) 
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หมวดวิชา ล าดบั รหสัวชิา ชื่อวิชา หนว่ยกติ การเทยีบโอน 

รวมเทยีบโอนเบือ้งตน้ไดท้ั้งหมด 61 หนว่ยกติ 

 
เทียบโอนวิชาได้ 21 วิชา (61 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม 72 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารทางการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  และผ่านการ
สัมภาษณ์โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผ่านการทดสอบ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและการบริการเชิงนวัตกรรม  [ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน] 
 

 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

JPN-101 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 1 3(3-0-6) JPN-201 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 3 3(3-0-6) JPN-301 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 5 3(3-0-6)

JPN-102 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 2 3(3-0-6) JPN-202 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 4 3(3-0-6) BUS-101 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6)

BUS-107 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) BUS-105 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) BUS-103 หลักการตลาด 3(3-0-6)

BUS-120 การบัญชกีารเงินส าหรับธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ 3(3-0-6) BTH-204 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเท่ียวและการบริการ 3(3-0-6) ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 3(3-0-6)

รวม 12(12-0-24) รวม 12(12-0-24) 12(12-0-24)

ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

BTH-202 วัฒนธรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการรูปแบบญ่ีปุ่น 3(3-0-6) JPN-434 น าเสนอด้วยภาษาญ่ีปุ่นอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) BTH-402 การสัมมนาการจัดการท่องเท่ียวและการบริการ 3(3-0-6)

BUS-208 การเงินส าหรับธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ 3(3-0-6) JTH-401 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจท่องเท่ียว 3(3-0-6) JTH-402 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

JPN-430 ฟังญ่ีปุ่นผ่านจอ 3(3-0-6) BUS-364 การจัดการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) BTH-xxx วิชาเลือก 4 3(3-0-6)

JPN-431 อ่านสารพันเร่ืองญ่ีปุ่น 3(3-0-6) BTH-301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ
3(2-2-5)

BTH-xxx วิชาเลือก 5 3(3-0-6)

รวม 12(12-0-24) รวม 12(11-2-23) 12(12-0-24)
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)    

(ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 
 

รายการ 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 

หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

รายวิชาภาษาต่างประเทศทั่วไป 6 11,100 6 11,100 6 11,100 6 11,100 6 11,100 3 5,550 

รายวิชาทฤษฎี 6 10,800 6 10,800 6 10,800 6 10,800 5 9,000 9 16,200 

รายวิชาปฏิบัติ/สหกิจศึกษา/
ฝึกงาน 

   -    -    -    - 1 3,750    - 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาค
การศึกษา 

12 21,900 12 21,900 12 21,900 12 21,900 12 23,850 12 21,750 

รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 65,700 67,500 

รวมค่าลงทะเบียนตลอด
หลักสูตร 

133,200 

 
หมายเหตุ   

1. ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงการประมาณค่าใช้จ่ายเท่าน้ัน ทั้งน้ีขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามประกาศและนโยบายของสถาบัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. รายละเอียดวิชาการลงทะเบียน แผนการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถตรวจสอบจากคู่มือนักศึกษา ของปีการศึกษาที่เข้าศึกษา 

3. ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารทางการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และผ่านการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผ่านการ

ทดสอบตามโครงสร้างหลักสูตร 
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