ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ฉบับที่ 089 / 2564
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2565
สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่ น เปิ ดรั บ สมัค รคัดเลื อ กบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ปริ ญ ญาโท ภาคเรี ยนที่ 1
ประจาปี การศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักสู ตรที่เปิ ดรับสมัคร
สาขา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม
(MBI)
- กลุ่มวิชาการวางแผนกลยุทธ์สาหรับผูป้ ระกอบการ
- กลุ่มวิชาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์
แบบลีน
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาบริ หารธุรกิจแบบญี่ปนุ่ (MBJ)

จานวนรับ

25

25

30

25

คุณสมบัติผ้ ูสมัคร
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
- ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา หรื อ
- สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 2 ปี
จะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ

- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 2 ปี
จะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ

- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 2 ปี
จะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีความรู ้ภาษาญี่ปนระดั
ุ่
บ N4
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2. วัน – เวลาเรียน
หลักสู ตร

วัน-เวลาเรี ยน

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MET)

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBI)

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBJ)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MIT)

วันเสาร์ เวลา 08.30 – 19.00 น.

3. กาหนดการรับสมัครนักศึกษา
วันที่

รายการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 19 มิถุนายน 2565

รับสมัครทาง Online ผ่าน www.tni.ac.th
สอบสั มภาษณ์

วันอาทิตย์ สั ปดาห์ ที่ 1 และ สั ปดาห์ ที่ 3 ของเดือน

แจ้งผลหลังการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 1 สัปดาห์ทาง
E-mail ภายใน 1 สัปดาห์หลังการสัมภาษณ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 12 มิถุนายน 2565
วันที่ 12 มิถุนายน 2565
วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (Online)
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ เทอมที่ 1/2565
วันเปิ ดภาคเรียน

4. การรับสมัครนักศึกษา
4.1 ผูส้ มัครกรอกใบสมัคร Online ที่ https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร
ทาง online
4. 2 ผูส้ มัครพิมพ์แบบฟอร์ มชาระเงินค่าสมัคร (Bill Payment) โดยชาระค่าสมัคร 500 บาท ผ่านทาง
ธนาคารที่สถาบันฯกาหนดไว้ในแบบฟอร์ มชาระเงิน
4. 3 ผูส้ มัครตรวจสอบสถานะผูม้ ีสิทธิ์สอบ สถานะผ่านการคัดเลือกในระบบการรับสมัครของสถาบันฯ
ที่เว็บไซต์ https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp
4.4 ผูม้ ีสิทธิ์สอบ รอการติดต่อนัดการสอบสัมภาษณ์ ทางช่องทาง Online
หมายเหตุ - ใบเสร็ จรับเงินผูส้ มัครขอรับได้ ณ เคาน์เตอร์ การเงิน อาคาร A ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่

5. เอกสารประกอบการสมัครเข้ าศึกษา
5.1. ใบสมัคร พร้อมติดรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรื อสมัครออนไลน์ที่ https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp
5.2. สาเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ผสู ้ มัครสาเร็จ การศึกษาจานวน 1 ฉบับ
5.3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
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5.4. หนังสื อรับรองจากอาจารย์ที่ปรึ กษา/หัวหน้าภาคหรื อจากผูบ้ งั คับบัญชาที่ทางานว่าเป็ นผูท้ ี่ มีพ้นื ฐานความรู ้
ความรับผิดชอบ และความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาตนเอง อันเป็ นคุณสมบัติพ้นื ฐานในการเรี ยนในหลักสู ตรนี้ (Download ได้ที่
https://www.tni.ac.th/grad_programme/document.php)
5.5. สาเนาผลการทดสอบความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP หรื อ
TU-GET อายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
หมายเหตุ
- ผู ้ที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กเข้า ศึ ก ษาในบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ที่ ไ ม่ มี ผ ลการท าสอบความรู ้ ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษมายื่น หรื อได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ข้ นั ต่าที่ สถาบัน ฯ ก าหนดนั้น สถาบันจะดาเนิ นจัดสอบวัด ระดับความรู ้
ภาษาอังกฤษให้ภายในภาคการศึ กษาแรกที่ เข้าศึก ษา หากสอบไม่ผ่ านเกณฑ์ที่ก าหนด ผู ้เข้าศึกษาต้องลงทะเบี ยนเรี ย น
หลักสู ตรภาษาอังกฤษที่สถาบันเปิ ดให้ และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบัน ฯ กาหนดก่อนสาเร็ จการศึกษา โดยเกณฑ์
ขั้นต่าของผลการทดสอบความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษมีดงั นี้
TOEFL(Paper)
- 500

TOEFL(CBT)
173

TOEIC
600

IELTS
5

CU-TEP
60

TU-GET
60%

หากผูส้ มัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันฯ อื่นนอกจากที่ได้แจ้งไว้แล้วนั้น
- ผูส้ มัครสามารถนาผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าวมายืน่ ได้ เพื่อขอรับการพิจารณา
- ผูส้ มัครต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสาร ตามข้อ (2-5) ให้ครบถ้วน

6. เกณฑ์การสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากคุณสมบัติอื่นประกอบ อาทิ คุณวุฒิและผลการการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งงาน บุคลิกภาพ การมีเวลาในการศึ กษาได้ตลอดหลักสู ตร โอกาสในการ
นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรที่สังกัดและการวางแผนอนาคตของตนเอง

7. รายละเอียดการขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ จะต้องชาระเงินค่าเทอมที่ 2 ปี การศึกษา 2564 เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สามารถชาระ
ค่าเทอมเต็มจานวน หรื อ แบ่งชาระได้เป็ น 3 งวด ดังตารางต่อไปนี้
งวดที่
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3

จานวน (บาท)
15,000
15,000
จานวนค่าเทอมที่เหลือ

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้ องนาหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบี ยนเป็ นนักศึกษามาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ ดังต่ อไปนี้
7.1. แบบฟอร์ มขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา (พิมพ์จากระบบทะเบียน reg.tni.ac.th)
จานวน 1 ฉบับ
7.2. รู ปถ่ายสี ขนาด 1 นิว้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ใช้ติดบนแบบฟอร์ มใบขึ้นทะเบียน)

จานวน 1 รู ป
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7.3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา

จานวน 1 ฉบับ

7.4. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

จานวน 2 ฉบับ

7.5 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา
7.5.1 สาเนาใบ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ถ่ายด้านหน้า-ด้านหลังให้ชดั เจน)

จานวน 2 ฉบับ

7.5.2 สาเนาใบปริ ญญาบัตร

จานวน 2 ฉบับ

7.6. สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสาเนาหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา)

จานวน 1 ฉบับ

7.7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริ ง (ตรวจโรคทัว่ ไป) ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรื อเอกชนเท่านั้น

จานวน 1 ฉบับ

8. สิ ทธิพิเศษ
8.1 สิ ทธิพิเศษ สาหรับผูท้ ี่ข้ นึ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชาระค่าเทอม ตามที่สถาบันฯกาหนด
ผูท้ ี่ข้ นึ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ รับทุนส่ วนลดพิเศษ มูลค่า 10,000 บาท
8.2 บุคลากรที่รับส่ วนลดตามเงื่อนไขโควตาผูอ้ ุปถัมภ์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ณ สถาบันฯ ได้รับสิ ทธิ์ ส่ วนลดพิเศษ มูลค่า 10,000 บาท
8.3 ศิษย์เก่า TNI ได้รับสิ ทธิ์ ส่ วนลดพิเศษ มูลค่า 10,000 บาท
**นั กศึ กษาต้ องเลื อกใช้ สิทธิ์ส่วนลดสู งสุ ดเพียงประเภทเดียวเท่ านั้ น
เงื่อนไขโควตาผู้อุปถัมภ์
1. โควตาผู้อุปถัมภ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เป็ นบุคลากร หรื อเป็ นบุตร / บุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้อง
ถามกฎหมาย) หรื อหลานสายตรง ของบุคลากรในบริ ษทั / สถานประกอบการ หรื อหน่ วยงานที่ให้ทุนการศึกษาหรื อ
อุปกรณ์ การศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2. โควตาสมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท)
- โควตาสมาชิกสามัญ เป็ นสมาชิกสามัญ หรื อเป็ นบุตร / บุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) หรื อ
หลานสายตรง ของสมาชิกสามัญสมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
- โควตาสมาชิกนิติบุคคล เป็ นบุคลากร หรื อเป็ นบุตร / บุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) หรื อ
หลานสายตรง ของบุคลากรในบริ ษทั / สถานประกอบการหรื อหน่วยงานที่เป็ นสมาชิกนิติบุคคล ของสมาคมส่ งเสริ ม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
3. โควตาสมาคมนักเรียนเก่ าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็ นสมาชิกสามัญ หรื อเป็ นบุตร / บุตรบุญธรรม
(จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) หรื อหลานสายตรงของสมาชิกสามัญสมาคมนักเรี ยนเก่าญี่ปนุ่ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. โควตาสมาคมศิษย์เก่ าศูนย์วัฒนธรรมเอเซี ยและทุนฝึ กอบรมเทคนิคโพ้ นทะเล (ประเทศไทย)หรื อ ABK &
AOTS เป็ นสมาชิกสามัญ หรื อเป็ นบุตร / บุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) หรื อหลานสายตรง ของสมาชิก
สามัญสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วฒั นธรรมเอเซี ยและทุนฝึ กอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)

5

10. อัตราค่าหน่ วยกิต ค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าวิชาปรับพื้นฐาน
ประเภทรายวิชา

หน่ วยกิตละ (บาท)

หมวดการศึกษาทั่วไป
- รายวิชาบรรยาย ทฤษฎี
- รายวิชาปฏิบตั ิการ ดูงาน
- รายวิชาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ค่าบารุงการศึ กษา
- ค่าบารุ งการศึกษา ภาคปกติ
- ค่าบารุ งการศึกษา ภาคฤดูร้อน
ค่าธรรมเนียม (เมื่อแรกเข้ าศึ กษา)
- ค่าสมัครเข้าศึกษา
- ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
- ค่าคู่มือนักศึกษา
- ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

3,750
15,000
3,750
ภาคการศึกษาละ (บาท)
5,000
3,500
ค่าใช้ จ่าย(บาท)
500
200
200
8,000

วิชาปรั บพื้นฐาน

ค่าใช้ จ่ายต่ อวิชา(บาท)

- การบัญชีเบื้องต้น
- วิชาปรับพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะหลักสู ตร MIT)

5,000
5,000

หมายเหตุ - ค่ าธรรมเนียมอื่ นๆ สามารถดูได้ จากคู่มือนักศึ กษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่

11. ประมาณการค่าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมศึกษา MET
จานวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2 จานวน 36 หน่วยกิต
รายการ

ภาคต้ น

ปี 1
ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน

ภาคต้ น

ปี 2
ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน

ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา

8,000

-

-

-

-

-

ค่าบารุ งการศึกษา
รายวิชาบรรยาย / ทฤษฎี
รายวิชาปฏิบตั ิการ ดูงาน

5,000

5,000

-

5,000

5,000

-

33,750
-

45,000
-

-

45,000
-

11,250
-

-

ค่าหน่วยกิต*

33,750

45,000

-

45,000

11,250

46,750

50,000
96,750

-

50,000

16,250
66,250

รวมค่ าลงทะเบียนต่ อภาคการศึกษา
รวมค่ าลงทะเบียนต่ อปี
รวมค่ าลงทะเบียนตลอดหลักสู ตร

163,000

-
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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT
จานวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข. 38 หน่วยกิต

รายการ

ภาคต้ น

ปี 1
ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน

ภาคต้ น

ปี 2
ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน

ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา

8,000

-

-

-

-

-

ค่าบารุ งการศึกษา
รายวิชาบรรยาย / ทฤษฎี

5,000
33,750

5,000
33,750

-

5,000
33,750

5,000
33,750

-

รายวิชาปฏิบตั ิการ ดูงาน

-

15,000

-

-

-

-

33,750
46,750

48,750
53,750

-

33,750
38,750

33,750
38,750

-

ค่าหน่วยกิต*
รวมค่ าลงทะเบียนต่ อภาคการศึกษา
รวมค่ าลงทะเบียนต่ อปี

100,500

77,500

รวมค่ าลงทะเบียนตลอดหลักสู ตร

178,000

หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)
กลุ่มวิชาการวางแผนกลยุทธ์ สาหรับผู้ประกอบการ(SME)
จานวนหน่วยกิต แผน ก. และ แผน ข. 39 หน่วยกิต
รายการ

ปี 1

ปี 2

ภาคต้ น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

ภาคต้ น

ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา

8,000

-

-

-

-

-

ค่าบารุ งการศึกษา

5,000

5,000

3,500

5,000

5,000

-

รายวิชาบรรยาย / ทฤษฎี
รายวิชาปฏิบตั ิการ ดูงาน
ค่าหน่วยกิต*
รวมค่ าลงทะเบียนต่ อภาคการศึกษา
รวมค่ าลงทะเบียนต่ อปี
รวมค่ าลงทะเบียนตลอดหลักสู ตร

33,750
33,750
46,750

33,750
33,750
38,750
111,500

22,500
22,500
26,000

30,000
15,000
45,000
50,000

14,250
14,250
19,250
69,250

-

180,750

ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
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หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)
กลุ่มวิชาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์ แบบลีน (LMS)
จานวนหน่วยกิต แผน ข. 36 หน่วยกิต
ปี 1

รายการ

ภาคต้ น

ปี 2

ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน

ภาคต้ น

ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน

ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา

8,000

-

-

-

-

-

ค่าบารุ งการศึกษา

5,000

5,000

3,500

5,000

5,000

-

รายวิชาบรรยาย / ทฤษฎี
รายวิชาปฏิบตั ิการ ดูงาน
ค่าหน่วยกิต*
รวมค่ าลงทะเบียนต่ อภาคการศึกษา
รวมค่ าลงทะเบียนต่ อปี
รวมค่ าลงทะเบียนตลอดหลักสู ตร

33,750
33,750
46,750

30,000
15,000
45,000
50,000
122,750

22,500
22,500
26,000

30,000
1,500

14,250
14,250
19,250
69,250

-

45,000
50,000

192,000

หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น(MBJ)
จานวนหน่วยกิต แผน ก. และ แผน ข. 42 หน่วยกิต
รายการ
ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ค่าบารุ งการศึกษา
รายวิชาบรรยาย / ทฤษฎี
รายวิชาที่สอนด้วยภาษาต่างประเทศ
รายวิชาปฏิบตั ิการ ดูงาน
ค่าหน่วยกิต*
รวมค่ าลงทะเบียนต่ อภาคการศึกษา
รวมค่ าลงทะเบียนต่ อปี
รวมค่ าลงทะเบียนตลอดหลักสู ตร

ภาคต้ น
8,000
5,000
33,750
33,750
46,750

ปี 1
ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
5,000
33,750
33,750
38,750
111,500

ภาคต้ น
-

3,500
22,500
22,500
26,000

5,000
18,750
16,500
15,000
50,250
55,250

ปี 2
ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
5,000
11,250
33,000
44,250
49,250
111,000

222,500

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

( รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ )
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

3,500
3,000
3,000
6,500
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เอกสารแนบท้ ายประกาศ
รายละเอียดหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวศิ วกรรม (MET)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
จุดเด่ นของหลักสู ตร
1. มุ่งเน้นหลักสู ตรมหาบัณฑิตที่มีศกั ยภาพสู งในการทางานด้านวิศวกรรมและการสร้ างสรรค์เทคโนโลยีควบคู่กบั
การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปนุ่
2. ออกแบบหลักสู ตรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทางของญี่ปนที
ุ่ ่เหมาะสมกับประเทศไทย
3. สามารถเลือกเรี ยนวิชาเลือกได้จาก 4 กลุ่มวิชา ได้แก่
1.การออกแบบขั้นสู งและเทคโนโลยีการผลิต (Advanced Design and Technology in Manufacturing)
2.ระบบพลังงานและสิ่ งแวดล้อม (Energy and Environmental System)
3.นวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Innovation and Management)
4.ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉริ ยะ (Smart Electrical Engineering Systems)
4. มีโอกาสไปศึกษาดูงานระยะสั้นหรื อไปทาวิจยั และวิทยานิพนธ์ในประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี
เรียนหลักสู ตรนี้แล้ วได้ อะไร
1. มีความสามารถในการออกแบบและวิเคราะห์ดา้ นวิศวกรรมและเทคโนโลยี แข็งแกร่ งด้านวิชาการ วิชาชีพ
และทักษะการแก้ปัญญา
2. เพิ่ มพู น ทัก ษะการใช้เครื่ อ งมือ ด้านการควบคุมคุณ ภาพการผลิ ตโดยเฉพาะแบบญี่ ปุ่น ทัก ษะการบริ ห ารจัดการ
เทคโนโลยีรวมถึงการจัดการอุตสาหกรรม
3. พัฒนาความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบตั ิในงานอุตสาหกรรมและทักษะการวิจยั และพัฒนาเพื่อการศึกษาต่อ
ในระดับสู งขึ้น
4. สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ ดา้ นวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยี บริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์
วัสดุศาสตร์ พลังงาน และสิ่ งแวดล้อมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
หมวด
(1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษขั้นสู ง)
(2) หมวดวิชาบังคับ
(3) หมวดวิชาเลือก
(4) วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
- วิทยานิพนธ์
- การสอบวิทยานิพนธ์
- การสอบประมวลความรู ้ (การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า)
หน่ วยกิตรวม

แผน ก. 2
(ทาวิทยานิพนธ์ )
ไม่มีหน่วยกิต
15
9
12
ไม่มีหน่วยกิต
36

9

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 37 หน่วยกิต
จุดเด่ นของหลักสู ตร
1. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ออกแบบหลักสู ตรการเรี ยนการสอนตามแนวทางของสหรั ฐอเมริ กาซึ่ งนามาปรับใช้
ให้เหมาะกับนักศึกษาไทย
2. หลักสู ตรถูกออกแบบมาโดยการบูรณาการทั้ง 3 สาขาด้วยกัน เพื่อ ความสมบูรณ์ ขององค์ความรู ้ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือด้านสารสนเทศทางธุ รกิจ(Business Information Systems) ด้านเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย(Multimedia
Technology) และด้านเทคโนโลยีระบบเครื อข่าย (Network Technology)
3. เพื่ อ เปิ ดโลกทัศ น์ แ ละวิ สั ย ทัศ น์ ใ ห้ก ว้างไกลส าหรั บ ผู ้เรี ย นทั้งในด้า นวิ ชาการและงานวิ จัย ต่ าง ๆ ระดับ โลก
หลักสู ตรจึ งมีโครงการแลกเปลี่ยนทัศนศึกษา ดูงาน สัมมนาในต่างประเทศ และอีกทั้งยังมีผูท้ รงคุณวุฒิรับเชิญ
จากสถาบันการศึกษา/องค์กรจากต่างประเทศมาร่ วมสอนที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนด้
ุ่ วย
เรียนหลักสู ตรนี้แล้ วได้ อะไร
1. มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ ดาเนินการและบริ หารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
ได้เป็ นอย่างดี
2. สามารถสื่ อสารและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดา้ นนี้ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว
4. มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพการเป็ นผูน้ าอย่างโดดเด่น
หมวด
(1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
(2) หมวดวิชาบังคับ
(3) หมวดวิชาเลือก
(4) วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
- วิทยานิพนธ์
- สารนิพนธ์
- การสอบวิทยานิพนธ์
- การสอบประมวลความรู ้
(การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า)
หน่ วยกิตรวม

แผน ก. 2
(ทาวิทยานิพนธ์ )
ไม่มีหน่วยกิต
13
12

แผน ข.
(ทาสารนิพนธ์ )
ไม่มีหน่วยกิต
13
18

12
ไม่มีหน่วยกิต

6
-

-

ไม่มีหน่วยกิต

37

37
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หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับผูป้ ระกอบการ (SME)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
จุดเด่ นของหลักสู ตร
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สาหรับผู้ประกอบการ (MBI-SME)
1. ให้ความรู ้เฉพาะทาง ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบตั ิ การวินิจฉัยปัญหา การแก้ไขปัญหาของธุรกิจ
2. ให้ความรู ้และทักษะในการกาหนดกลยุทธ์และจัดทาแผนธุรกิจที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
3. ให้ความรู ้และทักษะการบริ หารธุรกิจแบบเจ้าของกิจการ เพื่อพัฒนาธุรกิจและองค์กร
4. ให้ความรู ้และทักษะในการบริ หารองค์กรทั้งระดับกลางและระดับสู ง

หมวด
(1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
(2) หมวดวิชาบังคับ
(3) หมวดวิชาเลือก
(4) วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
- วิทยานิพนธ์
- สารนิพนธ์
- การสอบวิทยานิพนธ์
- การสอบประมวลความรู ้
(การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า)
หน่ วยกิตรวม

แผน ก. 2
(ทาวิทยานิพนธ์ )

แผน ข.
(ทาสารนิพนธ์ )

ไม่มีหน่วยกิต
15
12

ไม่มีหน่วยกิต
15
21

12
ไม่มีหน่วยกิต

3
-

-

ไม่มีหน่วยกิต

39

39

หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)
การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (LMS)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
จุดเด่ นของหลักสู ตร
การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์ แบบลีน (MBI-LMS)
1. การสร้างผูน้ าองค์กรสู่ ความสาเร๊ จตามเป้าหมายองค์กรด้วยศาสตร์ แห่ง 9 นพลักษณ์
2. การเรี ยนการสอนแบบ Active Learning Education Model ด้วยหลักการ Coaching On the job Training
ณ สถานประกอบการ จากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยตรง
3. การบูรณการองค์ความรู ้และทักษะในศาสตร์ การบริ หารธุรกิจและอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ดว้ ยการวินิจฉัย
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่ องค์กรแห่งอนาคต
4. มีทกั ษะการมองภาพองค์รวมของการให้คาปรึ กษาแนะนา แบบ System Integrator เพื่อมุ่งสู่ องค์กรแห่งลีน
5. มีความสามารถการบริ หารจัดการแนวคิดแบบญี่ปนุ่ Japanese Style Manufacturing System Management
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6. ก้าวสู่ ผบู ้ ริ หารยุคใหม่สไตล์ Smart Monodzukuri ที่มีวิสัยทัศน์สามารถมองภาพองค์รวมเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรที่มีประสิ ทธิภาพที่สูงขึ้น
7. การทัศนศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศญี่ปุ่น
เรียนหลักสู ตรนี้แล้ วได้ อะไร
1. การพัฒนาตนเองด้วยศาสตร์ แห่งนพลักษณ์ ด้วย Enneagram Coach จะช่วยให้คุณมีขอ้ ได้เปรี ยบในทุกด้าน
ของชีวิตนาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้าหมายขององค์กร
2. ความสามารถในการบริ หารกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ นวัตกรรมเทคโนโลยีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ธุรกิจในยุคดิจิตอล
3. ทักษะการประยุกต์ศาสตร์ ทางการบริ หารแบบญี่ปนเข้
ุ่ ากับเทคโนโลยีการผลิตที่เป็ นสากลภายใต้ยคุ ดิจิตอล
เพื่อรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0

หมวด
(1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
(2) หมวดวิชาบังคับ
(3) หมวดวิชาเลือก
(4) วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
- วิทยานิพนธ์
- สารนิพนธ์
- การสอบวิทยานิพนธ์
- การสอบประมวลความรู ้
(การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า)
หน่ วยกิตรวม

แผน ก. 2
(ทาวิทยานิพนธ์ )

แผน ข.
(ทาสารนิพนธ์ )

ไม่มีหน่วยกิต
18
6

ไม่มีหน่วยกิต
18
15

12
ไม่มีหน่วยกิต

3
-

-

ไม่มีหน่วยกิต

36

36

หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น(MBJ)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
จุดเด่ นของหลักสู ตร
1. มุ่งพัฒนาผูบ้ ริ หาร เจ้าของธุรกิจ ให้มีความสามารถในการวางแผนธุรกิจใหม่
2. มุ่งสร้างผูบ้ ริ หาร เจ้าของธุรกิจ ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยทางธุรกิจในสไตล์ญี่ปนุ่
3. มุ่งสร้างผูบ้ ริ หาร เจ้าของธุรกิจ ที่มีความรู ้แนวคิดการบริ หารธุรกิจสไตล์ญี่ปนุ่
4. มุ่งสร้างผูบ้ ริ หาร เจ้าของธุรกิจ ให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปนุ่ และงานบริ หาร
5. หลัก สู ตรตอบสนองความต้อ งการของผู ้ที่ ต้อ งการเรี ย นรู ้ ก ารบริ ห ารแบบญี่ ปุ่ น การบริ ห ารแบบสากล และ
ภาษาญี่ปนระดั
ุ่
บมืออาชีพ
เรียนหลักสู ตรนี้แล้ วได้ อะไร
1. ความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์วินิจฉัยโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากญี่ปนุ่
2. ความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและบริ หารกลยุทธ์ธุรกิจให้ประสบความสาเร็ จ
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3. ความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดการบริ หารธุรกิจในสไตล์ญี่ปนุ่ และการบริ หารแบบสากล
4. ภาษาญีป่ นระดั
ุ่
บมืออาชีพ

หมวด
(1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
(2) หมวดวิชาบังคับ
(3) หมวดวิชาเลือก
(4) วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
- วิทยานิพนธ์
- สารนิพนธ์
- การสอบวิทยานิพนธ์
- การสอบประมวลความรู ้
(การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า)
หน่ วยกิตรวม

แผน ก. 2
(ทาวิทยานิพนธ์ )

แผน ข.
(ทาสารนิพนธ์ )

ไม่มีหน่วยกิต
21
9

ไม่มีหน่วยกิต
21
18

12
ไม่มีหน่วยกิต

3
-

-

ไม่มีหน่วยกิต

42

42

