
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต� 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจญ่ีปุ�น�MBJ  �หลักสูตรปรับปรุง�พ.ศ.�2566) 
 

 

1.�ชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย  :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต�สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ�น 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration Program in Japanese Business Administration  

 

2. ปรัชญาของหลักสูตร 

�หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต�สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ�น�ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ�น�เป�นหลักสูตรท่ีมุ�งสร�าง

ผู�บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ มีวิสัยทัศน์ �สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได�อย�างชัดเจน �มี

ความสามารถในการใช�ในการใช�เครื่องมือการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม �เพื่อใช�ในการวิเคราะห์�วินิจฉัยป�ญหา�ก าหนด

แผนและการด าเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด�พัฒนาธุรกิจให�มีศักยภาพสูงข้ึน� 

ป�จจัยส าคัญท่ีท าให�สถานประกอบการภาคธุรกิจ�และอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาให�มีศักยภาพที่สูงข้ึนได��จ าเป�น

อย�างย่ิงต�องมีการส่ือสารภายในองค์การท่ีชัดเจนและแน�นอน���ความสามารถทางด�านภาษา�โดยเฉพาะภาษาญ่ีปุ�น�สามารถ

แก�ไขป�ญหาการสื่อสารภายในองค์การบริษัทญี่ปุ�นได�เป�นอย�างดี �ท าให�บุคลากรภายในองค์การสามารถมีความเข�าใจต�อ

วัฒนธรรมองค์การ�ระบบการผลิต�ระบบการบริหารจัดการ�ท่ีมีความแตกต�างจากแบบไทยได�เป�นอย�างดีเป�นผลให�การบริหาร

ภายในมีความราบรื่น�มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได� 

ดังนั้นหลักสูตรนี้ �จึงมุ�งเน�นสร�างบุคลากร�ทางการบริหารท่ีมีทั้งความรู�และทักษะทางการบริหารจัดการ �และมี

ทักษะทางด�านภาษาญี่ปุ�นในระดับสูงเพื่อท าให�การสื่อสารมีความราบร่ืน�การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 

�������������3.1 มุ�งผลิตผู�บริหารงานในองค์การท่ีมีความรู��ความสามารถเฉพาะทาง�ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ �รวมทั้งทักษะ

ทางด�านภาษาญี่ปุ�นระดับสูง�เพื่อการบริหารจัดดการในองค์การ 

�������������3.2 มุ�งผลิตบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู�ในสาขาวิชาท่ีศึกษาไปประยุกต์ใช�งานด�านการจัดการ ทางธุรกิจ�และ

อุตสาหกรรมได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 3.3�มุ�งผลิตบัณฑิตท่ีมีวิสัยทัศน์�มีทักษะในการวิเคราะห์�วินิจฉัยองค์กร�สามารถก าหนดกลยุทธ์และจัดท าแผนธุรกิจ

ส าหรับพัฒนาองค์กรท่ีสังกัดได� 

 

4.�คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา� 

4.1�ส าเร็จการศึกษาไม�ต่ ากว�าระดับปริญญาตรี�จากสถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา�

หรือส านักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง�และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์ก าหนดของหลักสูตร 

4.2�มีความรู�ภาษาญ่ีปุ�นในระดับ�N3�หรือใกล�เคียง��ผู�ท่ีมีความรู�ภาษาญี่ปุ�นไม�ถึงระดับที่ก าหนด�จะต�องเรียนเสริม

พื้นฐาน� 

 

 

 



5.�อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) นักบริหาร�โดยสามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจ 

(2) นักบริหารท่ีมีความพิเศษทางด�านภาษาญี่ปุ�น��โดยสามารถใช�ทักษะทางด�านภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจทั้ง

ภายในและภายนอกองค์การ 

(3) นักธุรกิจและบริหารที่มีความรู�ในธุรกิจอุตสาหกรรม�และภาษาญี่ปุ�นเชิงลึกอันจะน ามาซึ่งการพัฒนาธุรกิจเดิม

และสร�างธุรกิจใหม�ๆ เกี่ยวข�องกับญ่ีปุ�นได� 

(4) นักวิจัย�โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อแก�ไขป�ญหาและเพื่อพัฒนาองค์การ 

(5) ประกอบธุรกิจส�วนตัวทางด�านธุรกิจ�และอุตสาหกรรม 

(6) ศึกษาต�อในระดับที่สูงขึ้นท้ังในประเทศและต�างประเทศ 

 

6. ระบบการจัดการศึกษา�และโครงสร�างของหลักสูตร 

หลักสูตรนี้แบ�งการศึกษาออกเป�น�2 แผน�โดยให�นักศึกษาเลือกโดยอิสระ�ได�แก� 

แผน�1 แผนวิชาการ�เป�นแผนการศึกษาท่ีเน�นการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ์ (Thesis)�ท่ีมีค�าเทียบเท�าไม�น�อยกว�า�

12 หน�วยกิต�รวมหน�วยกิตตลอดหลักสูตร�36 หน�วยกิต 

แผน�2  แผนวิชาชีพ�เป�นแผนการศึกษาท่ีเน�นการศึกษางานรายวิชาและนักศึกษาต�องท าสารนิพนธ์� (Term 

Paper) ซ่ึงเป�นการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองจ านวน�3 หน�วยกิต�รวมหน�วยกิตตลอดหลักสูตร�36 หน�วยกิต 

รายละเอียดอ่ืนๆ�เป�นไปตามข�อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญ่ีปุ�น ว�าด�วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา�พ .ศ. 

2565�รายละเอียดดังภาคผนวก��ก  

 

6.1 หลักสูตร  

6.1.1�จ านวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร����ไม�น�อยกว�า��������� �36����หน�วยกิต 

  6.1.2�โครงสร�างหลักสูตร� 

แผน 1 แบบวิชาการ 

ก. หมวดวิชาบังคับ                    15 หน�วยกิต 

  ข. หมวดวิชาเลือก     �����    9       หน�วยกิต 

ค. วิทยานิพนธ์        12 หน�วยกิต 

 

แผน 2�แบบวิชาชีพ 

ก. หมวดวิชาบังคับ     ���    15� หน�วยกิต 

  ข. หมวดวิชาเลือก           18 หน�วยกิต 

�ค. สารนิพนธ ์           3 หน�วยกิต                                  

 

 

     

       



1) หมวดวิชาบังคับ      จ านวน�     15    �หน�วยกิต 

   โดยให�เรียนรายวิชาดังต�อไปนี ้

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน�วยกิต 

MBJ-611 การบัญชีและการจัดการเงินทุนส าหรับผู�บริหาร 

(Financial Accounting and Finance Management for Executive) 

3(3-0-6) 

MBJ-612 การจัดการกลยุทธ์การตลาด 

(Strategic Marketing Management) 

3(3-0-6) 

MBJ-613 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรสมัยใหม�สไตล์ญี่ปุ�น                 

(Japanese Style Human Resource and Organizational 

Management) 

3(3-0-6) 

MBJ-614 การวิจัยธุรกิจข้ันสูง 

�Advance Business Research)  

3�3-0-6� 

MBJ-615      

    

การวินิจฉัยและวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจสถานประกอบการเชิงปฏิบัติการ 

(Practical Enterprise Diagnosis and Strategic Planning)  

3�2-3-6� 

 

� 2��หมวดวิชาเลือก� 

������������������������������������แผน�1 แบบวิชาการ�������   ไม�น�อยกว�า����9� หน�วยกิต 

  �������������แผน�2��แบบวิชาชีพ������������������������������ ไม�น�อยกว�า���18� หน�วยกิต 

 

������������������������2.1��กลุ�มวิชาบริหารธุรกิจบรรยายด�วยภาษาไทย/ญ่ีปุ�น (ท้ังสองแผน)  6�หน�วยกิต 

�������������������������������โดยให�เลือกเรียนจากรายวิชาดังต�อไปนี้ 

��������� MBJ-703 การจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบญี่ปุ�น 3�3-0-6� 

   (Japanese Style Labor Relations Management) 

     MBJ-704      การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรข�ามชาติ     3�3-0-6� 

   (Multinational Organization Strategy Management) 

       MBJ-705        การจัดการข�ามวัฒนธรรม      3�3-0-6� 

   (Cross Cultural Management) 

 ��  MBJ-706        การบริหารแบบญี่ปุ�น      3�3-0-6� 

  �� (Japanese Style Management  

     MBJ-707   การเป�นผู�ประกอบการสไตล์ญ่ีปุ�น     3�3-0-6� 

   (Japanese Style Entrepreneurship)   

 

  2.2)�กลุ�มวิชาท่ีบรรบายด�วยภาษาญ่ีปุ�น 

������������������������������������แผน�1 แบบวิชาการ�������   ไม�น�อยกว�า����3� หน�วยกิต 

  �������������แผน�2��แบบวิชาชีพ������������������������������ ไม�น�อยกว�า���12� หน�วยกิต 

��  ����โดยให�เลือกเรียนจากรายวิชาดังต�อไปนี้ 

��     MBJ-718        สัมมนาวิชาการต�างประเทศ�ด�านการจัดการธุรกิจ                          3(3-0-6) 



                                    (Oversea Business Management Seminar) 

     MBJ-721 ���� ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ�นข้ันสูงเชิงปฏิบัติ����������������   3(3-0-6) 

   (Applied Advanced Japanese Grammar) 

 MBJ-722 ������การอ�านและการเขียนภาษาญี่ปุ�นข้ันสูง������������� 3(3-0-6) 

(Advanced Japanese Reading and Writing) 

 MBJ-723 �������การอ�านวิเคราะห์บทความธุรกิจภาษาญี่ปุ�น������� 3(3-0-6) 

(Business Articles Critical Reading in Japanese) 

 MBJ-724 �������ภาษาญี่ปุ�นผ�านญี่ปุ�นสมัยใหม������������������������ 3(3-0-6) 

   ������(Japanese in Modern Japan) 

 MBJ-725 �������การน าเสนอและอภิปรายด�วยภาษาญี่ปุ�นข้ันสูง��� 3(3-0-6) 

(Advanced Presentation and Discussion in Japanese) 

 MBJ-728    การแปลและการล�ามอย�างมืออาชีพ     

  ��������(Professional Japanese Translation and Interpretation)  

MBJ-729    สัมมนาการพัฒนาธุรกิจเบ้ืองต�น      2�2-0-4� 

  ��������(Basic Business Development Seminar)  

MBJ-730   สัมมนาการจัดการธุรกิจขั้นสูง      2�2-0-4� 

  ��������(Advanced Business Management Seminar)  

MBJ-731    สัมมนาการพัฒนาธุรกิจสไตล์ญ่ีปุ�น     2�2-0-4� 

  ��������(Japanese Business Development Seminar)  

MBJ-732   สัมมนาการแปลและการล�ามภาษาญ่ีปุ�น     2�2-0-4� 

  ��������(Japanese Translation and Interpretation Seminar)  

 

3) วิทยานิพนธ์�/�สารนิพนธ์ 

��������������������������แผน�1��แบบวิชาการ������ 

MBJ-801 วิทยานิพนธ์    

Thesis 

12(0-0-36) 

 

MBJ-803 การสอบวิทยานิพนธ ์    

Thesis  Examination 

0(0-0-0) 

 

                         แผน�2��แบบวิชาชีพ������� 

MBJ-802 สารนิพนธ ์    

Term Paper 

3(0-0-9) 

 

MBJ-804 การสอบประมวลความรู�    

Comprehensive Examination 

0(0-0-0) 

 

 

 

 

 



��������������������6.1.3�แสดงแผนการศึกษา� 

6.1.3.1 แผนการศึกษา�แผน�1�แบบวิชาการ 

หมายเหตุ�ส าหรับนักศึกษาท่ีไม�เคยเรียนในสาขาน้ีมาก�อนหรือมีผลการสอบได�ระดับคะแนน 

���ต่ ากว�าเกณฑ์�ต�องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานก�อนเป�ดภาคเรียนที่�1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกิต 

ENL-600 ภาษาอังกฤษข้ันสูง ไม�นับหน�วยกิต 

FIM-601 การบัญชีเบื้องต�น ไม�นับหน�วยกิต 

FIM-603 

JPN-600 

คณิตศาสตร์และสถิติเบ้ืองต�น 

ภาษาญี่ปุ�นข้ันสูง 

ไม�นับหน�วยกิต 

ไม�นับหน�วยกิต 

  รวม  0(0-0-0) 

 

 ป�ท่ี�1 ภาคเรียนที่�1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกิต 

MBJ-611 การบัญชีและการจัดการเงินทุนส าหรับผู�บริหาร 3(3-0-6) 

MBJ-612 การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด 3(3-0-6) 

MBJ-613 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรสมัยใหม�สไตล์ญี่ปุ�น 3(3-0-6) 

  รวม  9(9-0-18) 

 

ป�ท่ี�1 ภาคเรียนที่�2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกิต 

MBJ-614 วิจัยธุรกิจข้ันสูง 3(3-0-6) 

MBJ-xxx วิชาเลือกสาขากลุ�มวิชาบริหารธุกิจ 3(3-0-6) 

MBJ-xxx วิชาเลือกสาขากลุ�มวิชาภาษาญี่ปุ�น 3(3-0-6) 

  รวม 9(9-0-18) 

ป�ท่ี�1 ภาคฤดูร�อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกิต 

MBJ-xxx วิชาเลือกสาขากลุ�มวิชาบริหารธุกิจ� 3(3-0-6) 

  รวม 3(3-0-6) 

 

ป�ท่ี �2 ภาคเรียนที่�1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกิต 

MBJ-615 การวินิจฉัยและวางแผนกลยุทธ์สถานประกอบการฯ 3(2-3-6) 

MBJ-801 วิทยานิพนธ์  3(0-0-9) 

  รวม 6(2-3-15) 

 

 



ป�ท่ี�2 ภาคเรียนที่�2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกิต 

MBJ-801 วิทยานิพนธ์ 9(0-0-27) 

MBJ-803 การสอบวิทยานิพนธ ์ 0�0-0-0� 

  รวม 9(0-0-27) 

 

 

6.1.3.2 แผนการศึกษา�แผน�2�แบบวิชาชีพ 

หมายเหตุ�ส าหรับนักศึกษาท่ีไม�เคยเรียนในสาขาน้ีมาก�อนหรือมีผลการสอบได�ระดับคะแนน 

���ต่ ากว�าเกณฑ์�ต�องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานก�อนเป�ดภาคเรียนที่�1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกิต 

ENL-600 ภาษาอังกฤษข้ันสูง ไม�นับหน�วยกิต 

FIM-601 การบัญชีเบื้องต�น ไม�นับหน�วยกิต 

FIM-603 

JPN-600 

คณิตศาสตร์และสถิติเบ้ืองต�น 

ภาษาญี่ปุ�นข้ันสูง 

ไม�นับหน�วยกิต 

ไม�นับหน�วยกิต 

  รวม  0(0-0-0) 

 

ป�ท่ี�1 ภาคเรียนที่�1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกิต 

MBJ-611 การบัญชีและการจัดการเงินทุนส าหรับผู�บริหาร 3(3-0-6) 

MBJ-612 การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด 3(3-0-6) 

MBJ-613 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรสมัยใหม�สไตล์ญี่ปุ�น 3(3-0-6) 

  รวม  9(9-0-18) 

 

ป�ท่ี�1 ภาคเรียนที่�2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกิต 

MBJ-614 วิจัยธุรกิจข้ันสูง 3(3-0-6) 

MBJ-xxx วิชาเลือกสาขากลุ�มวิชาบริหารธุกิจ 3(3-0-6) 

MBJ-xxx วิชาเลือกสาขากลุ�มวิชาภาษาญี่ปุ�น 3(3-0-6) 

  รวม 9(9-0-18) 

 

ป�ท่ี�1 ภาคฤดูร�อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกิต 

MBJ-xxx วิชาเลือกสาขากลุ�มวิชาบริหารธุกิจ 3(3-0-6) 

MBJ-xxx วิชาเลือกสาขากลุ�มวิชาภาษาญี่ปุ�น 3(3-0-6) 

  รวม 6(6-0-12) 



ป�ท่ี �2 ภาคเรียนท่ี�1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกิต 

MBJ-615 การวินิจฉัยและวางแผนกลยุทธ์สถานประกอบการฯ 3(2-3-6) 

MBJ-xxx วิชาเลือกสาขากลุ�มวิชาภาษาญี่ปุ�น 3(3-0-6) 

MBJ-xxx วิชาเลือกสาขากลุ�มวิชาภาษาญี่ปุ�น 3(3-0-6) 

  รวม 9(8-3-18) 

 

ป�ท่ี �2 ภาคเรียนที่�2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน�วยกิต 

MBJ-802 สารนิพนธ ์ 3(0-0-9) 

MBJ-804 การสอบประมวลความรู�� 0�0-0-0� 

  รวม 3(x-x-x) 

 

 

 

 


