
สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ�น

ได�เร�ยนภาษาญี่ปุ�น
ควบคู�ทุกสาขา

โครงการแลกเปลี่ยน

MOU
มหาว�ทยาลัยที่ญี่ปุ�น

เร�ยนจบมีงานทำ

100%

ไม�เข�าร�วม
TCAS
ไม�ใช�คะแนน
GAT/PAT,
O-NET

ชิงทุนการศึกษา
25%-100% พร�อมค�าครองชีพ



                 ถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ �น หร�อ TNI ก�อต้ังโดยสมาคมส�งเสร�มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ �น)          
               หร�อ ส.ส.ท. ซึ่งเป�นองค�กรท่ีทําหน�าท่ีเผยแพร�และถ�ายทอดความรู�ด�านเทคโนโลยีใหม�ๆ แก�
                 บุคลากรไทยเพ�่อสร�างความเจร�ญก�าวหน�าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยมา
นานกว�า 4 ทศวรรษ ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา ส.ส.ท. ได�ขยายการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง และ
สร�างชื่อเสียงในหลายด�าน อาทิ การจัดการอบรมสัมมนาด�านเทคโนโลยีและการจัดการ การจัดสอน
ภาษาต�างประเทศ การให�บร�การสอบเทียบเคร�่องมือวัดอุตสาหกรรมและว�เคราะห�สิ�งแวดล�อม ตลอดจน
การให�คําปร�กษาแก�สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

         จากประสบการณ�และความเชี่ยวชาญดังกล�าว จ�งทําให�คณะกรรมการบร�หาร ส.ส.ท. มีดําร�ที่จะจัด
ตั้งสถาบันอุดมศึกษา เพ�่อสร�างบุคลากรที่มีความรู�และความเชี่ยวชาญในด�านเทคโนโลยีเฉพาะทางข�้น เพ�่อ
ตอบสนองต�อความต�องการของสถานประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย ในป� พ.ศ.2548 
ส.ส.ท. จ�งได�ดําเนินโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาข�้นในนาม “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น” หร�อในชื่อ
ภาษาอังกฤษว�า “Thai-Nichi Institute of Technology” และเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2549 สถาบันฯ 
ได�รับอนุญาตการจัดต้ังจากกระทรวงศึกษาธิการให�เป�นสถาบันระดับอุดมศึกษาแห�งใหม� และเร��มเป�ดการ
เร�ยนการสอนในภาคเร�ยนการศึกษาท่ี 1 ป�การศึกษา 2550 ในหลักสูตรต�างๆ ทั้งระดับปร�ญญาตร�และ
ปร�ญญาโทที่เน�นเทคโนโลยีด�านว�ศวกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบร�หารจัดการที่จําเป�นสําหรับ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย

ส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนประธานในพ�ธีเปดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ น (TNI)

เมื ่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2550
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คณะว�ศวกรรมศาสตร� ( หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต )

สาขาว�ศวกรรมยานยนต� (AE)

สาขาว�ศวกรรมหุ�นยนต�และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)

สาขาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร� (CE)

สาขาว�ศวกรรมอุตสาหการ (IE)

สาขาว�ศวกรรมไฟฟ�า (EE)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( หลักสูตรว�ทยาศาสตรบัณฑิต )
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)

สาขาเทคโนโลยีดิจ�ทัลทางส่ือสารมวลชน (DC)

คณะบร�หารธุรกิจ ( หลักสูตรบร�หารธุรกิจบัณฑิต )

สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)

สาขาบร�หารธุรกิจญ่ีปุ�น (BJ)

สาขาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ (IB)

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย�แบบญี่ปุ �น (HR)

สาขาการบัญชี (AC) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาการจัดการโลจ�สติกส�และโซ�อุปทาน (LM)

สาขาการตลาดเชิงสร�างสรรค�และดิจ�ทัล (CD)

สาขาการจัดการการท�องเท่ียวและการบร�การเชิงนวัตกรรม (TH)

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาว�ศวกรรมดิจ�ทัล (DGE)

สาขาว�ทยาการข�อมูลและการว�เคราะห�เชิงลึก (DSA)

สาขาการจัดการธุรกิจระดับโลก (GBM)

ความแตกต�าง เฉพาะท่ี TNI ไทย-ญี่ปุ �น

ทุนการศึกษา

โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน

รายชื่อมหาว�ทยาลัยคู �มิตร (MOU)

การรับสมัคร นักศึกษาใหม� 

ประมาณการค�าใช�จ�าย 
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คณะว�ศวกรรมศาสตร�
หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Automotive Engineering
สาขาว�ศวกรรมยานยนต� AE
จ�ดเด�นของหลักสูตร

ว�ศวกรรมยานยนต�พัฒนาหลักสูตรให�ก�าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม�ที่ตอบสนองการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต�ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผสมผสานระหว�างว�ศวกรรม
เคร�่องกลและว�ศวกรรมไฟฟ�า

หลักสูตรมุ �งเน�นสร�างความเชี่ยวชาญแนวทางการออกแบบและพัฒนายานยนต�
สมัยใหม� ทั้งการเร�ยนรู �ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในระบบยานยนต� ไฟฟ�า
และการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ

ฝ�กฝนกระบวนการคิดว�เคราะห�ผ�านการลงมือทําจร�งตามหลักการ Monozukuri 
และเพ��มพ�นประสิทธิภาพการทํางานด�วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวการ
ทํางานแบบญี่ปุ�น

หลักสูตรมีเนื้อหาและองค�ความรู�พ�้นฐานด�านว�ศวกรรมยานยนต�และเคร�่องกล
ตามหลักเกณฑ�ของสภาว�ศวกร บัณฑิตที่จบสามารถสอบเพ�่อขอใบรับรอง
ประกอบว�ชาชีพว�ศวกรรม (ก.ว.) ในสาขาว�ศวกรรมเคร�่องกล

โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา
ทํางานในบร�ษัทญ่ีปุ �นผู �ผลิตชิ �นส�วนและผู �ประกอบยานยนต� ในตําแหน�ง
ว �ศวกรด �านว �จัยและพัฒนา (R&D) การควบคุมกระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพและการวางแผนการผลิตท้ังในประเทศ
และต�างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ �น

ประกอบธุรกิจส�วนตัวด�านอุตสาหกรรมยานยนต�และชิ �นส�วนยานยนต�

ศึกษาต�อในระดับปร�ญญาโทและปร�ญญาเอกในหลากหลายสาขาว�ชา
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Robotics and Lean Automation 
Engineering

สาขาว�ศวกรรมหุ�นยนต�และ
ระบบอัตโนมัติแบบลีนAE RE

จ�ดเด�นของหลักสูตร
เป�นหลักสูตรที่พัฒนาต�อยอดจากว�ศวกรรมการผลิต ซึ่งเป�นหลักสูตรที่มีอัตราการมีงานทําสูงที่สุด 
ตรงกับความต�องการจากสถานประกอบการญี่ปุ�นในประเทศไทยอย�างมาก

โครงสร�างของหลกัสตูรออกแบบรายว�ชาภายใต�ความร�วมมอืของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทีม่า
จากสถานประกอบการชั้นนําด�านการสร�างเคร�่องจักรอัตโนมัติ เพ�่อการผลิตให�กับบร�ษัทญี่ปุ�นใน
ประเทศไทย

เป�นการบูรณาการระหว�างองค�ความรู�เกี่ยวกับหุ�นยนต�อุตสาหกรรม ระบบควบคุมเคร�่องจักร
อัตโนมัติในการผลิตและเทคนิคการว�เคราะห�ของเสียในกระบวนการผลิตแบบลีน ซึ่งเป�นสถาบัน
การศึกษาแห�งแรกที่มีการประยุกต�ศาสตร�ด�านการบร�หารจัดการการผลิต กับนวัตกรรมด�าน
ว�ศวกรรมการผลิตควบคู�กัน

โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา
เป �นว �ศวกรที่มีทักษะครอบคลุมทั้งด �านการผลิต การออกแบบเคร �่องจักรกล
ระบบไฟฟ�าควบคุม การเข �ยนโปรแกรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว �ศวกรด�านการออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติในสถานประกอบการ
(System Integrator)
ประกอบธุรกิจเ ก่ียวกับชิ �นส �วนและระบบอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรม
ศึกษาต�อในระดับที่สูงข �้นเพ �่ออาชีพด�านนักว �ชาการหร �อนักว �จัย



สาขาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร�
Computer Engineering

โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา
เป�นว�ศวกรพัฒนาระบบ (Systems Engineer) สามารถออกแบบ
ฮาร�ดแวร�และพัฒนาโปรแกรมสมองกลฝ�งตัว (Embedded Systems) 
ที่ใช�ในระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ต�างๆ

พัฒนาซอฟต�แวร� สําหรับคอมพ�วเตอร�ทั่วไปและ Smart Phone

ประกอบธุรกิจส�วนตัวด�านคอมพ�วเตอร�

จ�ดเด�นของหลักสูตร
ว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร�มุ�งเน�นผลิตบัณฑิตที่มีความรู�ความชํานาญทางว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร�
สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถออกแบบ สร�าง ติดต้ัง และบํารุงรักษา ฮาร�ดแวร�และ
ซอฟต�แวร�ของระบบคอมพ�วเตอร� ตลอดจนอุปกรณ�ที่ควบคุมด�วยคอมพ�วเตอร�มีความสามารถ
เร�ยนรู�และนําเทคโนโลยีใหม�มาประยุกต�ใช�งาน

หลักสูตรมีเนื้อหาเก่ียวกับการออกแบบฮาร�ดแวร�และพัฒนาโปรแกรมสมองกลฝ�งตัว 
(Embedded Systems) ซึ่งเป�นหัวใจสําคัญของระบบการควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
ต�างๆ เช�น อุตสาหกรรมคอมพ�วเตอร� อุตสาหกรรมรถยนต� หุ�นยนต� เป�นต�น

หลกัสตูรมกีารสอนว�ชาทีม่คีวามทนัสมยัในป�จจ�บนั อย�างเช�น อนิเทอร�เนต็ในทกุสิ�ง
 (IoT : Internet of Things) ป�ญญาประดิษฐ� (AI : Artificial Intelligence) และ
การพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท�เคลื่อนที่ (Mobile Application) ซึ่งจะช�วยให�
ผู�เร�ยนมีความรู�ทางด�านเทคโนโลยีสมัยใหม� และเป�นที่ต�องการ
ในตลาดแรงงาน

มีเนื้อหาหลักสูตรว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร�ที่ได�มาตรฐานเป�นที่ยอมรับ 
เทียบเท�ามาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศญี่ปุ�น
และประเทศสหรัฐอเมร�กา

CE



Industrial Engineering
สาขาว�ศวกรรมอุตสาหการ

IE

โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา
เป�นว�ศวกรในแผนกว�ศวกรรมอุตสาหการโดยตรง ซึ่งมี
หน�าที่ในการออกแบบกระบวนการผลิต ออกแบบว�ธีการ
ทํางานและต้ังมาตรฐานเวลาในการผลิต
เป�นว�ศวกรในฝ�ายผลิต ซึ่งมีหน�าที่ควบคุมกระบวนการผลิต
ให�เป�นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว�
เป�นว�ศวกรในแผนกควบคุม ปรับปรุง และประกัน
คุณภาพของผลิตภัณฑ�
เป�นว�ศวกรในแผนกการปรับปรุงผลิตภาพ ซึ่งทํางานเป�น
โครงการ โดยมีเป�าหมายหลักคือ การปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภาพ และเพ��มผลผลิตให�กับโรงงาน

เป�นว�ศวกรในแผนกบร�หารจัดการสินค�าคงคลัง และฝ�าย
จัดซื้อวัตถุดิบ
เป�นว�ศวกรในแผนกบร�หารการขนส�งและกระจายสินค�า
เป�นว�ศวกรในฝ�ายว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� (R&D)
เป�นว�ศวกรขาย (Sales Engineer)
ศึกษาต�อในระดับปร�ญญาโทและเอกทั้งในประเทศ
และต�างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ�นซึ่งเป�น
ผู�นาํด�านการบร�หารจดัการโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบธุรกิจส�วนตัวในด�านต�างๆ 
เช�น SMEs ผลิตวัตถุดิบป�อนให�กับโรงงาน
อุตสาหกรรม

จ�ดเด�นของหลักสูตร
ว�ศวกรรมอุตสาหการมุ�งผลิตบัณฑิตผู�มีความรู�ทางด�านการบร�หารจัดการทรัพยากร (เช�น พนักงาน เคร�่องจักร 
วัตถุดิบ) ในโรงงานอุตสาหกรรมอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ�่อเป�าประสงค�ต�าง ๆ ของโรงงาน อาทิเช�น การเพ��ม
ผลผลิต การเพ��มอัตราการใช�ประโยชน�ทรัพยากร การเพ��มอัตราผลิตภาพ การลดสัดส�วนของเสีย การลดจํานวน
สินค�าคงคลัง เป�นต�น ผ�านกระบวนการแก�ไขอย�างเป�นระบบ ทั้งนี้บัณฑิตของหลักสูตรว�ศวกรรมอุตสาหการยังมี
ความรู�ครอบคลุมถึงระบบโลจ�สติกส�ตลอดห�วงโซ�อุปทานของระบบการผลิตสินค�า

เป�นหลักสูตรที่เป�นการผสมผสานกันระหว�างการ
จดัการอตุสาหกรรมแบบมาตรฐานกับการจดัการ
อตุสาหกรรมแบบญ่ีปุ�น  บณัฑิตจ�งสามารถใช�ความ
รู�จากทั้งสองทางมาประยุกต�ใช�ในการวางแผนการ
ผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ และการบร�หารจัดการด�านโลจ�สติกส� 
(Logistics)

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทํางานได�จร�งโดย
อาศัยหลักการแบบโมโนซุคุร� (คิดเป�น ทําเป�น อย�าง
สร�างสรรค�) เน�นการจัดรายว�ชาที่มีการฝ�กปฏิบัติ
ตามหลักการผลิตแบบญี่ปุ�น เช�น ห�องปฏิบัติการ 
ระบบการผลิตแบบโตโยต�า ห�องปฏิบัติการศึกษา
งาน (Work Study) ห�องปฏิบัติการคอมพ�วเตอร�
จําลองสถานการณ� เป�นต�น
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สาขาว�ศวกรรมไฟฟ�า

Electrical  Engineering

จ�ดเด�นของหลักสูตร
นักศึกษามีโอกาสได�เร�ยนรู�เนื้อหาของว�ศวกรรมไฟฟ�าครอบคลุม 3 ด�านคือ
  -   ระบบไฟฟ�ากําลัง ได�แก� ระบบไฟฟ�าอุตสาหกรรม เคร�่องจักรกลไฟฟ�า อิเล็กทรอนิกส�กําลัง การผลิตและส�งจ�าย
พลังงานไฟฟ�า พลังงานทดแทน เป�นต�น
  -   เมคคาทรอนิกส� ได�แก� การนําเอาความรู�ทางด�านเคร�่องกล ไฟฟ�าอิเล็กทรอนิกส� ระบบวัดคุม และคอมพ�วเตอร� 
เข�ามาใช�ด�วยกันเพ�่อสร�างระบบกลไกและผลิตภัณฑ�ที่นําไปใช�ประโยชน� เช�น เคร�่องจักรอัตโนมัติ หุ�นยนต�
อุตสาหกรรม การผลิตอัตโนมัติ และรถไฟฟ�า เป�นต�น
  -   ระบบอัจฉร�ยะ ได�แก� การนําความรู�ทางอิเล็กทรอนิกส�
และคอมพ�วเตอร� ทั้งฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร� ความรู�ด�านการควบคุมและการวัดที่ใช�เซนเซอร�ต�างๆ มาสร�างระบบที่
ชาญฉลาด เช�น ระบบสมองกลฝ�งตัว เคร�่องจักรอัจฉร�ยะ ระบบวัดคุมอุตสาหกรรม หุ�นยนต�อัจฉร�ยะ เป�นต�น

เน�นการเร�ยนการสอนตามหลักการจัดการแบบ
ญี่ปุ�นหร�อแบบโมโนซุคุร�

มุ�งพัฒนาให�บัณฑิตที่จบออกไปสามารถทํางานได�
ทันทีโดยมีการฝ�กปฏิบัติทั้งในห�องปฏิบัติการและ
โรงงานอุตสาหกรรม และการเร�ยนรู�ประสบการณ�
การแก�ป�ญหาในอุตสาหกรรมแบบสหกิจศึกษา

เตร�ยมความพร�อมให�บัณฑิตที่จบออกไปสามารถ
ทํางานในองค�กรญี่ปุ�นโดยจัดให�มีการเร�ยนภาษา
ญี่ปุ�นอย�างเข�มข�น และการปลูกฝ�งแนวคิดการ
ทํางานและวัฒนธรรมองค�กรญี่ปุ�น

EE

โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา

ทํางานในตําแหน�งว�ศวกรไฟฟ�าทั้งในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการบร�การ ซึ่งจากผลการสํารวจพบว�า ป�จจ�บัน
ภาคอตุสาหกรรมต�างๆ มคีวามต�องการบคุลากรในตําแหน�ง
ว�ศวกรไฟฟ�าเป�นจํานวนมาก

ว�ศวกรไฟฟ�าในโรงงานอุตสาหกรรม การไฟฟ�า โรงไฟฟ�า 
นักออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ�า ระบบอัจฉร�ยะ

ว�ศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ�ต�างๆ ที่เป�นระบบ
อัจฉร�ยะที่ใช�ในยานยนต� เคร�่องจักร รถไฟฟ�า ยานอวกาศ 
เคร�่องมือแพทย� เป�นต�น

ศึกษาต�อในระดับปร�ญญาโทและปร�ญญาเอกได�หลาย
สถาบัน ทั้งในญี่ปุ�น อเมร�กา และยุโรป ในสาขาต�างๆ เช�น
1. ว�ศวกรรมไฟฟ�า (Electrical Engineering)
2. ว�ศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� (Electronics Engineering)
3. ว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร� (Computer Engineering)
4. ว�ศวกรรมระบบควบคุม (Control Systems  Engineering)
5. ว�ศวกรรมเมคคาทรอนกิส� (Mechatronics Engineering)
6. ว�ศวกรรมระบบอัจฉร�ยะ (Intelligent Engineering)
7. สาขาด�านการบร�หารต�างๆ เช�น การจัดการเทคโนโลยี 
(Management of Technology)

นักว�จัยระบบอัจฉร�ยะ และระบบอัตโนมัติต�างๆ



Information Technology
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ�ดเด�นของหลักสูตร
นักศึกษาที่มีความรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ หร�อ IT เป�นที่ต�องการของธุรกิจสาขาต�างๆ และเป�น
กําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกรูปแบบ เนื่องจากทุกสถานประกอบการจําเป�นต�องใช�
เทคโนโลยีด�านสารสนเทศในการดําเนิน กิจกรรมต�างๆ โดยการเร�ยนในสาขานี้เน�นผู�เร�ยนสามารถ
ทาํงานด�าน IT ท้ังในบทบาทของผู�พัฒนา และผู�ใช�ระบบ ผ�านการเร�ยนทีเ่น�นการปฏบิติัจร�ง และมกีารส�ง
นักศึกษาให�เข�าไปทํางานในสถานประกอบการจร�ง

รายว�ชาท่ีศึกษา
ว�ชาพ�้นฐาน ได�แก� Programming, Network, Database, Web Design
ว�ชาเฉพาะทาง ได�แก� IoT, AI, Mobile Application, Network Security, 
Python, Business Intelligence

โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา
โปรแกรมเมอร� (Programmer)
นกัออกแบบและพฒันาเว็บไซต�
(Web Designer and Developer)

นกัพัฒนาโปรแกรมประยกุต�สําหรับอปุกรณ�
เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer)
ผู�ดูแลระบบเคร�อข�ายคอมพ�วเตอร�ในองค�กร
(Network Administrator)
Full Stack Developer
Front End Developer
Back End Developer
IT Support
Network Engineer
ประกอบอาชีพอิสระทางด�าน IT 
(Freelance,Outsource)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรว�ทยาศาสตรบัณฑิตIT
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MTสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology

จ�ดเด�นของหลักสูตร

เน�นการเร�ยนรู�ทฤษฎีควบคู�ปฏิบัติจร�ง และสร�างสรรค�ผลงาน คุณภาพด�วย
เทคโนโลยีทันสมัยมาตรฐานสากล

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู �ความสามารถในการออกแบบ ผลิต และว�เคราะห�งานด�านมัลติมีเดีย มี
ศักยภาพในการเร�ยนรู �และพัฒนาตนเอง สามารถปรับตัวให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
ป�จจ�บัน มีความคิดสร�างสรรค� มีคุณธรรม และจร�ยธรรม

ผลงานนักศึกษาได �รับการยอมรับจากหน �วยงาน
ภายนอกเป�นจํานวนมาก

รายว�ชาท่ีศึกษา
ว�ชาเฉพาะทางด�าน Computer Graphic, Animation,
Game Development,Web Design and Development, 
Human-Computer Interaction,Digital Image 
Processing, Programming, Database

โอกาสหลงัสาํเรจ็การศกึษา
ผู�ผลิตสื่อทางดิจ�ทัล (Digital Content Creator)
นักออกแบบกราฟ�ก (Graphic Designer)
นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต�
(Web Designer and Developer)
ผู�สร�างภาพเคลื่อนไหว (Animator)
นักพัฒนาเกมคอมพ�วเตอร�
(Computer Game Developer)
นกัพฒันาโปรแกรมประยุกต�สาํหรบัอปุกรณ�เคล่ือนท่ี
(Mobile Application Developer)



MT
Business Information Technology

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
จ�ดเด�นของหลักสูตร

เป�นสาขาท่ีมุ�งพัฒนาบัณฑิตให�เป�นผู�ที่มีความรู�ความสามารถทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีความเข�าใจกระบวนการทางธุรกิจ ทําให�บัณฑิตสามารถพัฒนาโปรแกรมและประยุกต�การ
ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด�านต�างๆ ให�กับองค�กรธรุกิจได�อย�างมปีระสทิธภิาพ ในหลกัสตูร
มีการเร�ยนรู�การใช�ซอฟต�แวร�ชั้นนําที่ได�รับความนิยมในระดับสากล เช�น SAP Oracle และ 
Google Apps ซึ่งผลสํารวจจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม พบว�าป�จจ�บันความต�องการ
บุคลากรที่จบการศึกษาในสาขานี้ ยังเป�นที่ต�องการสูงมาก 

รายว�ชาท่ีศึกษา
ห ลั ก สู ต ร บู ร ณ า ก า ร ร า ย ว � ช า ท า ง ด � า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
ด�านการจัดการธุรกิจ ได�แก� การเข�ยนโปรแกรม โครงสร�างระบบคอมพ�วเตอร�
เทคโนโลยีอินเทอร � เน็ต ระบบส่ือสารและเคร �อข �าย การว � เคราะห �และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ  ระบบฐานข�อมูล การออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต�  
ระบบสารสนเทศเบื้องต�น ระบบสารสนเทศเพ�่อการจัดการการบร�หาร
โครงการระบบสารสนเทศ คณิตศาสตร�ธุรกิจ หลักการตลาด บัญชีการเง�น
องค�กรและการจัดการโลจ�สติกส�และการผลิต การจัดการลูกค�าสัมพันธ�
การวางแผนทรัพยากรในองค�กรและทรัพยากรทางการผลิต การจัดการ 
โซ�อุปทาน พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� โดยมีการฝ�กปฏิบัติการจร�งในชั้นเร�ยน
                         และองค�กรจร�ง รวมแล�วไม�น�อยกว�า 64 ชั่วโมง นักศึกษาจะ
                         ได�เร�ยนรู�และฝ�กปฏิบัติกับซอฟต�แวร�ชั้นนําทางธุรกิจ ได�แก�
                         SAP และ Oracle เป�นต�น 
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โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา
นักว�เคราะห�ระบบด�านธุรกิจ
(Business System Analyst)
โปรแกรมเมอร�ซอฟต�แวร�ด�านธุรกิจ
(Business Software Programmer)
นักจัดการระบบสารสนเทศ
(Information System Management)
ที่ปร�กษาระบบสารสนเทศ
(Information System Consultancy)
นักว�เคราะห�ข�อมูล (Data Analyst)
นักจัดการการตลาดออนไลน�
(Online Marketing Management)

BI



สาขา เทคโนโลยีดิจ�ทัลทางสื่อสารมวลชน

Digital Technology in 
Mass Communication

DC

โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา
นักส่ือสารองค�กร (Corporate Communications 
Specialist)
นักจัดและผลิตรายการโทรทัศน�ดิจ�ทัล (Digital 
Television Producer)
นกัออกแบบเทคนคิพ�เศษ (Visual Effects (VFX) Artist)
คร�เอทีฟ (Creative Designer)
นักออกแบบสิ�งพ�มพ�ดิจ�ทัล (Digital Publishing 
Designer)
นักวางแผนสื่อและการตลาดโฆษณาดิจ�ทัล
(Digital Media and Marketing Planner)
นักประชาสัมพันธ�ดิจ�ทัล (Digital PR Specialist)
ผู�ผลิตเนื้อหาบนสื่อดิจ�ทัล (Digital / Social Media 
Content Editor)
นักออกแบบงานกราฟ�ก (Graphic Designer)
ผู�ดูแลงานอีเว�นท� (Event Creative and Producer)

รายว�ชาท่ีศึกษา

สื่อดิจ�ทัลและการสื่อสารเบื้องต�น   ภาษาเพ�อ่งานสือ่สาร
มวลชน ความคิดสร�างสรรค�และการเล�าเร�่อง จ�ตว�ทยา
การส่ือสาร คอมพ�วเตอร�กราฟ�กเพ�่องานส่ือสาร 
ถ�ายภาพเพ�่อการสื่อสาร การว�เคราะห�ผู �รับสารและ
ออกแบบสารเทคโนโลยี  การผลิตสื่อสิ�งพ�มพ�ดิจ�ทัล
เบื้องต�น  การออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน�เชิง
สร �างสรรค �  เทคโนโลยีการผลิตส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ�ดิจ�ทัลเบื้องต�น เทคโนโลยีการผลิตสื่อ
ว�ทยุกระจายเสียงและว�ทยุโทรทัศน�ดิจ�ทัลเบื้องต�น 
เทคโนโลยีการผลิตส่ือสําหรับอีเว�นท� การบร�หารงาน
ธุรกิจสื่อและการบันเทิงแบบญี่ปุ�น สื่อใหม�กับสังคม การ
จัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร �างสรรค � 
การตลาดดิจ�ทัล และรายว�ชาเฉพาะทางที่สูงข�้น รวมถึง
การฝ�กปฏิบัติการในห�อง Studio และการฝ�กปฏิบัติ
นอกสถานที่

จ�ดเด�นของหลักสูตร

สาขาว�ชาเทคโนโลยีดิจ�ทัลทางสื่อสารมวลชน มีการ
เร�ยนการสอนทีบ่รูณาการศาสตร�ทางด�านการส่ือสาร
และเทคโนโลยี เป�ดสอนรายว�ชาที่มีเนื้อหาว�ชาทันสมัย
สอดคล�องกับแผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร�างสรรค� 
และแผนยุทธศาสตร�การพฒันาประเทศ “Thailand 4.0” 
เน�นการเร�ยนการสอน ทั้งการบรรยายและการปฏิบัติ
จร�งตามหลัก MONOZUKURI ที่ทําให�ผู�เร�ยนสามารถ
ว�เคราะห� ออกแบบ ผลิต และประเมินผลชิ�นงานได�จร�ง 
ผู�เร�ยนมโีอกาสเร�ยนรู�จากผู�เชีย่วชาญในสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ�น เน่ืองด�วยประเทศญ่ีปุ�น
ถือเป�นต�นแบบทางด�านอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
ท่ีได�รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนั้นผู�เร�ยน
สามารถฝ�กใช�เคร�่องมือที่มีมาตรฐานเดียวกันกับ
อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา



Management of Technology
and Innovation

สาขา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

DC

การจดัการระบบปฏิบติัการสมยัใหม�  การจดัการเทคโนโลยีระบบ 
สารสนเทศการจัดการธุรกิจ การจัดการแบบ Monozukuri  
การวางแผนและควบคุมกระบวนการทางธุรกิจ

1. เนื้อหาพ�้นฐานของหลักสูตร

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ�และกระบวนการ ระบบการ
ผลิตแบบโตโยต�า การจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส�วนร�วม การ
จัดการนวัตกรรมทั้งองค�กร การว�นิจฉัยองค�กรเชิงกลยุทธ�และ
การจัดทําแผนธุรกิจ

2. เนื้อหารองที่เสร�มสร�างคุณค�า
     และความหลากหลาย 

ด�านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ การบร�หาร
โครงการเพ�่อพัฒนาธุรกิจ การบร�หารทรัพย�สินทางป�ญญา 
การพัฒนาธุรกิจด�วยเกมจําลองสถานการณ� การว�จัยด�าน
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภาษาญี่ปุ�นที่ใช�งานได�

3. เนื้อหาเสร�มสร�างจ�ดเด�นและ
    ความน�าสนใจ ความทันสมัย

สร�าง “นวัตกรฉบบัญ่ีปุ�น” ด�วยเคร�อ่งมอืทีท่นัสมยั 
เน�นนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
เร�ยนแบบ Hybrid Learning: Game-based 
Learning, Project-based Learning, Online 
Learning และ ฝ�กสหกิจศึกษา 1 ป� เร�ยนรู�จาก
ของจร�ง 100%  

4. เอกลักษณ�ของหลักสูตร 

โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา
นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ�
นักวางแผนและควบคุมกระบวนการ 
นักปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
นักออกแบบระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ
นักสนับสนุนนวัตกรรมองค�กร (Innovation Officer)
นักวางแผนลดต�นทุนและเพ��มความสามารถทํากําไร
นักวางแผนพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
นักประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

บร�หารธุรกิจ
หลักสูตรบร�หารธุรกิจบัณฑิตMI
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นวัตกรนักพัฒนา เพ��มมูลค�าธุรกิจ
ด�วยนวัตกรรม



สาขา บร�หารธุรกิจญี่ปุ�น

Business Administration (Japanese)

โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา
งานด�านภาษาญี่ปุ�น เช�น ล�าม ภาษาญี่ปุ�น
ในบร�ษัท และ โรงงาน, เลขานุการผู�ประสานงาน
งานด�านการตลาดและบร�การ เช�น การจัดการ
ด�านผลิตภัณฑ� การวางแผนส�งเสร�มการขาย
งานกิจกรรมการตลาด ฯลฯ
งานด�านการเง�นและการลงทุน เช�น เจ�าหน�าที่สถาบัน
การเง�นต�างๆ ที่ปร�กษาการลงทุน นักว�เคราะห�  การเง�น
ประกอบธุรกิจส�วนตัว

1. เนื้อหาพ�้นฐานของหลักสูตร
ว�ชาภาษาญี่ปุ�น ขั้นต�นและขั้นกลาง (รวม  8 ว�ชา)
ว�ชาพ�้นฐานด�านบร�หารธุรกิจ เช�น ความรู�เบ้ืองต�นทางธุรกิจ การตลาด การเง�น 
การจดัการองค�กรและทรพัยากรมนษุย�  บญัชเีบือ้งต�น  ระบบสารสนเทศเพ�่อการจัดการ สถิติธุรกิจ

2. เนื้อหารองที่เสร�มสร�างคุณค�าและความหลากหลาย 
ว�ชาภาษาญี่ปุ�นธุรกิจ (รวม 4 ว�ชา)  ว�ชาการโต�ตอบทางธุรกิจด�วยภาษาญี่ปุ�น  
การจัดการเชิงกลยุทธ� การเง�นธุรกิจ  ญี่ปุ�นศึกษา

3. เนื้อหาเสร�มสร�างจ�ดเด�นและความน�าสนใจ ความทันสมัย
3 กลุ�มว�ชาการตามความถนดั 6 ว�ชา ได�แก�  กลุ�มว�ชาภาษาญีปุ่�นขัน้สงู (สามารถสอบได� N2)
กลุ�มว�ชาการเง�น และกลุ�มว�ชาการตลาด – การท�องเทีย่ว
กลุ�มภาษาญ่ีปุ�นขัน้สูง เร�ยน 7 ว�ชา (21 หน�วยกิต) รวม 19 ว�ชา 57 หน�วยกิต เทยีบเท�ากับ
หลักสูตรภาษาญ่ีปุ�นทัว่ไป 
การประยุกต�ใช�จร�งผ�านโครงการแข�งขนัผู�ประกอบการรุ�นเยาว�และโครงการแข�งขนันาํเสนอ 
แผนธรุกิจด�วยภาษาญีปุ่�น

4. เอกลักษณ�ของหลักสูตร 
เป�นหลักสูตรหนึง่เดยีวในประเทศไทย ทีส่อนหลกัการบร�หาร
ผนวกกับภาษาญ่ีปุ�น เป�นท่ีต�องการของบร�ษัทญ่ีปุ�นอย�างมาก
ภาษาญ่ีปุ�นได�ระดบั N3  กลุ�มว�ชาภาษาญ่ีปุ�นขัน้สงูได�ระดบั N2 
มโีอกาสไปฝ�กงานและทาํงานหร�อเร�ยนต�อท่ีญีปุ่�นได�  

ผสมศาสตร�บร�หาร ผสานศิลปะภาษา
คิดสร�างสรรค�  มีว�นัย   ด�วยสไตล�ญี่ปุ�น

Japanese

 BJ



IB ภาษาดี มีความสามารถ คาดการณ�ไกล
ใส�ใจวัฒนธรรมธุรกิจที่แตกต�าง

สาขา การจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 

International Business Management

1. เนื้อหาพ�้นฐานของหลักสูตร
การตลาด การเง�น การบญัช ีการบร�หารทรพัยากรมนษุย� โลจ�สติกส� และเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศ พร�อมทัง้พัฒนา
ทกัษะภาษาองักฤษ 

2. เนื้อหารองที่เสร�มสร�างคุณค�าและความหลากหลาย 
การตลาดระหว�างประเทศ การนําเข�า-ส�งออก และการจัดการโลจ�สติกส�ระหว�างประเทศ  การเง�นระหว�างประเทศ 
การจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ  การสร�างผู�ประกอบการธุรกิจ Startup ระหว�างประเทศ การจดัการพ�ธกีารส�งออก
นาํเข�า  การดาํเนนิธรุกิจในภูมภิาคต�างๆ 

3. เนื้อหาเสร�มสร�างจ�ดเด�นและความน�าสนใจ ความทันสมัย
โดยหลักสูตรเน�นการเร�ยนการสอนแบบ  Active learning  ทีผ่สมผสานระหว�างว�ชาการ 
กิจกรรมและประสบการณ�จร�งในการดาํเนนิธรุกิจตลอดหลกัสตูร    
กลยุทธ�การตลาดเพ�อ่เป�นผู�ประกอบการธุรกิจระหว�างประเทศ

4. เอกลักษณ�ของหลักสูตรที่แตกต�าง
ให�ผู�เร�ยนทําโครงการ House Project (การสร�างธุรกิจใหม�ด�วยตัวเอง)
เพ�่อประยุกต�ใช�ในการดําเนินธุรกิจจร�ง
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IB

บร�ษัทข�ามชาติชั้นนําระหว�างประเทศ อาทิ Google, Apple, 
Agoda, Shell, Maersk, Toyota, PTT  เป�นต�น
สามารถเป�นผู�ประกอบการธุรกิจ  Star tup ระหว�างประเทศ 
Freight Forwarder และ International Logistics, International 
Marketing 

โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา



Japanese Human Resources Management

1. เนื้อหาพ�้นฐานของหลักสูตร
การบร�หารค�าตอบแทนและสวัสดิการ การวางแผนสรรหาและคัดเลือกทรัพยากร
บุคคล การฝ�กอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย� กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ�
การว�เคราะห�ข �อมูลการจัดการทรัพยากรมนุษย� การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

2. เนื้อหารองที่เสร�มสร�างคุณค�าและความหลากหลาย 
กลยุทธ�การจัดการทรัพยากรมนุษย�  การพัฒนาหัวหน�างานและผู�บร�หาร การจัดการ
การเปล่ียนแปลง การจัดการกลุ�มและภาวะผู�นํา  การปรับปรุงอย�างต�อเนื่องสไตล�ญ่ีปุ�น 
วัฒนธรรมการบร�หารแบบญี่ปุ�น - ภาษาญี่ปุ�นเบื้องต�น และภาษาญี่ปุ�นสําหรับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย�

3. เนื้อหาเสร�มสร�างจ�ดเด�นและความน�าสนใจ ความทันสมัย
แนวคิดการปฏิบัติสไตล�ญ่ีปุ�น เช�น การว�นิจฉัยทรัพยากรมนุษย� การปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง 
การพัฒนาผลิตภาพ  การจัดการประชุมและพัฒนาสายอาชีพแบบญ่ีปุ�น  การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย�ระหว�างประเทศ

4. เอกลักษณ�ของหลักสูตรที่แตกต�าง
การจดัการทรพัยากรมนษุย�และองค�กรสไตล�ญ่ีปุ�น เพ�อ่ความย่ังยืนของธุรกิจ
สร�างความเป�นผู�นาํในองค�กร
การสอนตามแนวคิด Monozukuri “เก�งทฤษฎ ีเก�งปฏิบติั” เน�นกิจกรรมปฏิบตัจิร�ง
เก�งภาษาญีปุ่�นระดบัใช�งานได�
อาจารย�พ�เศษจากองค�กรธุรกิจสญัชาตญิีปุ่�น

HR
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย�แบบญี่ปุ�น  

งานบร�หารงานบุคคล 
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (ในบร�ษัทสัญชาติญ่ีปุ�น-ไทย ในประเทศและ
บร�ษัทในประเทศญ่ีปุ�น)
ประกอบธุรกิจส�วนตัว

โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา

เก�งงาน เก�งคิด เก�งคน ครบศาสตร�บร�หาร
งานบุคคล ตามว�ถีจร�ยธรรมไทย-ญี่ปุ�น



Accountingเก�งภาษา เชี่ยวชาญด�านบัญชีและ
ว�นิจฉัย มีอัตลักษณ�แบบญี่ปุ�น

1. เนื้อหาพ�้นฐานของหลักสูตร
พ�้นฐานของรูปแบบธุรกิจท่ีจะต�องจัดทําบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชี การควบคุมภายใน
กฎหมายและภาษีอากรที่เกี่ยวข�อง  การลงรายการบัญชี การปรับปรุงรายการและจัดทํางบการเง�น ด�วยมือ
และการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีที่เกี่ยวข�อง 

AC

2. เนื้อหารองที่เสร�มสร�างคุณค�าและความหลากหลาย 
ทักษะเชิงลึก เช�น กลุ�มว�ชาการบัญชีการเง�น กลุ�มว�ชาการบัญชีบร�หาร กลุ�มว�ชาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี และกลุ�มว�ชาภาษีอากร มีห�องปฏิบัติการทางบัญชีโดยเฉพาะ

3. เนื้อหาเสร�มสร�างจ�ดเด�นและความน�าสนใจ ความทันสมัย
รายว�ชาของหลักสูตรในกลุ�มว�ชาเอกบังคับและว�ชาเอกเลือกที่จัดการเร�ยนการสอนผู�เร�ยนสามารถ
นําความรู�ที่ได�ปฏิบัติงานเป�นผู�ทําบัญชี ผู�สอบบัญชี และผู�สอบบัญชีภาษีอากรได�

4. เอกลักษณ�ของหลักสูตรที่แตกต�าง
เป�นหลักสูตรที่เสร�มสร�างความรู� ในด�านทักษะภาษาญี่ปุ�น
การจัดทําบัญชีรูปแบบญี่ปุ�น
เสร�มสร�างการว�เคราะห�ธุรกิจและข�อมูลทางบัญชีโดยการใช�เทคนิคการว�นิจฉัยสถานประกอบการ
(Shindan) ของญี่ปุ�น
นักศึกษามีโอกาสได�ไปฝ�กสหกิจศึกษาที่ประเทศญี่ปุ�น 
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สาขา การบัญชี

ด�านการทําบัญชี  (บัญชีการเง�น)
ด�านการสอบบัญชี (ผู�ช�วยผู�สอบบัญชี, ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต)
ด�านการบัญชีบร�หาร (บัญชีต�นทุน, ว�เคราะห�และจัดทําแผนงบประมาณของบร�ษัท)
ด�านการภาษีอากร  (งานภาษีอากรในหน�วยงานของบร�ษัทเอกชน, ผู�สอบบัญชีภาษีอากร)
ด�านการวางระบบบัญชี
ด�านเทคโนโลยีทางการบญัช ี(ระบบสารสนเทศทางการบญัช,ี โปรแกรมสาํเร็จรปูทางบญัช)ี
ด�านการตรวจสอบภายใน
ด�านระบบสารสนเทศทางการบัญชี
งานรบัราชการ (ในหน�วยงานของรฐั, รฐัว�สาหกิจ, ข�าราชการทหาร, ตํารวจ)
ครูอาจารย�
ธุรกิจส�วนตัว

โอกาสหลังสําเร็จการศึกษา



แตกต�างด�วยภาษา ก�าวหน�าทักษะโลจ�สติกส�
และไอที มีอัตลักษณ�แบบญี่ปุ�น

นกัวางแผนและควบคุมการขนส�ง และการกระจายสนิค�า 
นกัวางแผนและควบคุมการจดัหา จดัซือ้ 
ผู� ให�บร�การด�าน Freight Forwarder
ผู�ประกอบการด�านโลจ�สติกส�
ผู�บร�หารขนส�ง
ผู�บร�หารคลังสินค�า
อาจารย�หร�อนกัว�ชาการประจาํสถาบนัต�าง ๆ
เจ�าของกิจการและผู�ประกอบอาชพีอสิระทางธรุกิจ
ตัวแทนขนส�งสินค�าทางบก ทะเล และอากาศ
นกัวางแผนวัตถุดบิ การผลติ หร�อการกระจายสนิค�า

1. เน้ือหาพ�้นฐานของหลักสูตร
Logistics Skills –การจัดการโลจ�สติกส� เช�น สินค�าคงคลัง คลังสินค�า 
การขนถ�ายวัสดุ ขนส�ง กระจายสินค�า จัดหา จัดซื้อ การส�งออกและนําเข�า 
นักศึกษาทกุคนจะได�เร�ยนรู�ภาษาทีส่าม คือ ว�ชาภาษาญีปุ่�น

2. เน้ือหารองท่ีเสร�มสร�างคุณค�าและความหลากหลาย 
ได�เร�ยนรู�ซอฟต�แวร�ด�านโลจ�สติกส�ที่สําคัญในการทํางานสายอาชีพ คือ SAP, TMS 
(ระบบบร�หารการขนส�ง), LTMA (การบร�หารการขนส�งแบบลนี) LMS, WMS (ระบบบร�หารคลังสินค�า)
รวมทั้ง การจัดการต�นทุน การประเมินผลงาน รวมทั้งกลยุทธ�ในงานโลจ�สติกส�และโซ�อุปทาน

3. เน้ือหาเสร�มสร�างจ�ดเด�นและความน�าสนใจ ความทันสมัย
J-Logistics แนวคิดการจดัการโลจ�สติกส�แบบญ่ีปุ�น ด�วยหลกัการ JIT 
(Just In Time) , TPS (Toyota Production System) Logistics

4. เอกลักษณ�ของหลักสูตรท่ีแตกต�าง
“LM Addicted Project” เป�นการเร�ยนการสอนแบบ Project Based 
Learning ตลอดการเร�ยน 4 ป� ด�วยการบูรณาการองค�ความรู�กับ
โครงงานประจําภาคเร�ยน ที่ เ ก่ียวข�องกับการสร�างนวัตกรรม
ทางธุรกิจ และแผนธุรกิจโลจ�สติกส�ฯ  

LM

สาขา การจัดการโลจ�สติกส�และโซ�อุปทาน

Logistics and Supply Chain Management
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สาขา การตลาดเชิงสร�างสรรค�และดิจ�ทัล  

เร�ยนอย�างมีความสุข ประยุกต�ใช�ได�อย�าง
สร�างสรรค� ก�าวทันกับการเปลี่ยนแปลง

การวางแผนและพัฒนาผลติภณัฑ� (Product Planning and Development)
การทาํกิจกรรมด�านการตลาดดจิ�ทลั (Digital Marketing)
การทาํกิจกรรมคอนเทนต�มาร�เก็ตติ�ง (Content Creator/ Content Marketing)
การว�จยัการตลาด (Marketing Research)
การประชาสมัพันธ�สือ่สารการตลาด (Marketing Communication)
การจดักิจกรรมการตลาดและอเีวนท� (Event Organizer/ Event Marketing)
การทาํกิจกรรมลกูค�าสมัพันธ� (Customer Service/ Customer Insight)
การทาํกิจกรรมโฆษณา (Digital Advertising/ Online Advertising)  
การบร�หารการขายและช�องทางการขาย (Channel Marketing Specialist)

1. เน้ือหาพ�้นฐานของหลักสูตร
ส�วนประสมทางการตลาด ได�แก� ผลติภัณฑ�/บร�การ ราคา ช�องทางการตลาด การส�งเสร�มและสือ่สาร
การตลาดอย�างสร�างสรรค�  พฤติกรรมผู�บร�โภค

2. เน้ือหารองท่ีเสร�มสร�างคุณค�าและความหลากหลาย 
กลยุทธ�การสร�างสรรค�แบรนด� การบร�หารงานขายยุคดจิ�ทลั ระบบสารสนเทศ
ทางการตลาด การว�จยัการตลาด การจดัการการตลาดเชงิกลยทุธ� 

3. เน้ือหาเสร�มสร�างจ�ดเด�นและความน�าสนใจ ความทันสมัย
Content Marketing, Digital Marketing, Event Marketing
การตลาดธรุกิจท�องเทีย่ว กลยุทธ�การบร�หารสือ่โฆษณาอย�างสร�างสรรค�

4. เอกลักษณ�ของหลักสูตรท่ีแตกต�าง
เป�นหลกัสตูรทีส่ามารถใช�เทคโนโลยีดจิ�ทลัอย�างสร�างสรรค� ทนัสมยั ในยคุ
ดจิ�ทลั  
ผสมผสานศาสตร�การตลาดธรุกิจและบร�การสไตล�ญ่ีปุ�น
เร�ยนแบบ Active learning เน�นการทาํกิจกรรมทางการตลาด 
เร�ยนภาษาญีปุ่�นทีใ่ช�งานได�

CD
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(Creative and Digital Marketing)
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นวัตกรรมการสร�างธุรกิจ
การท�องเที่ยวไทย ท�องเที่ยวโลก ในยุคดิจ�ทัล

สาขา การจัดการการท�องเที่ยวและการบร�การเชิงนวัตกรรม 
Innovative Tourism and Hospitality Management

การวางแผนและพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวใหม� 
การเป�นผู�ประกอบการ SME เช�น ธุรกิจโฮมสเตย�, 
Youtuber เก่ียวกับการนําเสนอการท�องเที่ยว, 
ธุรกิจบร�การต�างๆ 
มัคคุเทศก�
ที่ปร �กษาทางการท�องเที่ยว และการบร�การ
การประสานงานและวางแผนการท�องเที่ยวและ
การบร�การ

1. เน้ือหาพ�้นฐานของหลักสูตร
จ �ตว �ทยาบร �การและพฤติกรรมนักท �อง เที่ยว
ความรู�อุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและการบร�การ
หลกัการมคัคุเทศก�  การจดัการสือ่สารข�ามวฒันธรรม 

2. เน้ือหารองท่ีเสร�มสร�างคุณค�าและความหลากหลาย 
นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและการบร�การ
การพัฒนาทรัพยากรการท�องเที่ยวและการจัดการแหล�งท�องเที่ยว
การดําเนินงานและการจัดประชุม นิทรรศการและการท�องเที่ยวเพ�่อเป�นรางวัล (MICE)
ภาษาญี่ปุ�นธุรกิจท�องเที่ยว ภาษาญี่ปุ�นธุรกิจโรงแรมและการนําเสนอด�วยภาษาญี่ปุ�น  

3. เน้ือหาเสร�มสร�างจ�ดเด�นและ
    ความน�าสนใจ ความทันสมัย

วัฒนธรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบร�การรูปแบบญี่ปุ�น (Omotenashi) 
การตลาดดิจ�ทัลเชิงสร�างสรรค�เพ�่อการท�องเที่ยวและการบร�การ
การสร�างธุรกิจใหม�และการเป�นผู�ประกอบการในอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว
และการบร�การ

4. เอกลักษณ�ของหลักสูตรท่ีแตกต�าง
ใช�ภาษาญ่ีปุ�นในด�านการท�องเทีย่วและการบร�การ
พฒันาแหล�งท�องเทีย่วใหม�ตามสไตล�ญ่ีปุ�น  
ประยกุต�ใช�เทคโนโลยีดจิ�ทลัในการพฒันาแหล�ง
การท�องเทีย่ว

TH
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TNI International
Program

หลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาว�ศวกรรมดิจ�ทัล (Digital Engineering : DGE)

หลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่มุ�งผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญ ทางว�ศวกรรมดิจ�ทัล  สร�างและบูรณาการองค�ความรู�ด�าน
ว�ศวกรรมดจิ�ทลัและป�ญญาประดษิฐ� ในการพฒันาระบบอตัโนมติัและระบบอนิเทอร�เนต็ในทกุสิ�ง เป�นว�ศวกรทีม่ขี�ดความสามารถ
ทัดเทียมและสามารถทํางานได�ในระดับสากล

DGE

DSA หลักสูตรว�ทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาว�ทยาการข�อมูลและการว�เคราะห�เชิงลึก (Data Science and Analytics : DSA)

ในยุคที่เต็มไปด�วยข�อมูลหลากหลายเป�นปร�มาณมาก ความต�องการและความสําคัญใน
งานสายว�เคราะห� ข�อมูลเพ��มมากข�้น จนถึงขนาดมีคํากล�าวว�า “Data is the new oil”อาชีพในอนาคตสําหรับ
คนรุ�นใหม� ว�เคราะห�ข�อมูลเพ�่อสร�างกลยุทธ�ทางธุรกิจในยุค Thailand 4.0 เพ��มความได�เปร�ยบด�วยภาษาญี่ปุ�นติดตัว

Career

Data Scientist
Data Analyst
Business Intelligence Analyst
Business Intelligence Developer

Data Administrator
Data Warehouse Consultant
Database Specialist
Business Owner
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TH
Career

Digital Innovation and Development Engineer
Digital Project Specialist
Data Analytics Engineer IoT Platform and Wearable
Design Engineer
Digital Industrial Engineer

Intelligent Software Engineer
Robotics Engineer
Researcher in Digital Engineering Fields
Lecturer in Digital Engineering Fields
Business Owner



GBM หลักสูตรบร�หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการธุรกิจระดับโลก (Global Business Management : GBM

1. เน้ือหาพ�้นฐานของหลักสูตร 
สภาพแวดล�อมการทาํธุรกิจระดบัโลก การจดัการการเง�น กลยุทธ�การตลาดข�ามชาติ การจดัการโลจ�สติกส� รวมทัง้การ
จดัการวัฒนธรรมในระดบัโลก ทัง้ออนไลน�และออฟไลน�
- ภาษาญ่ีปุ�นอีก 4 ว�ชา เมือ่เร�ยนจบแล�วสามารถใช�ภาษาญ่ีปุ�นในการส่ือสารได�

3. เน้ือหาว�ชาอื่นท่ีเก่ียวข�อง เสร�มทักษะ/ความรู�
โครงการ เบต�า โปรเจค ซึง่เป�นโครงการ 4 ป� สาํหรบั นกัศึกษาด�วยการเชือ่มโยง
ว�ชาต�างๆ ไม�ว�าจะเป�น Digital Marketing, Business Start Up,
Consumer Behavior, Financial Management และว�ชาอื่นๆ
พัฒนา Soft Skills and Essential Skills ซึ่งเป�นทักษะที่จําเป�น
สําหรับผู�เร�ยนในการทํางาน และเป�นประสบการณ�
การฝ�กงานในบร�ษัทข�ามชาติ (Training in Multinational
Company)

2. เน้ือหารอง เช�น ว�ชาเลือกต�างๆ
ว�ชาทีเ่ก่ียวข�องกับการทาํธรุกิจสมยัใหม� 
การพฒันาธรุกิจแบบ Start Up การจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม�
การสร�างแบรนด� การว�เคราะห�ข�อมลูเพ�อ่การพัฒนาธุรกิจ 

4. เอกลักษณ�ของหลักสูตร ท่ีแตกต�าง
พัฒนาทักษะของผู�เร�ยนในทุกมิติ  
ส�งเสร�มการเร�ยนรู�ทัง้ในและนอกชัน้เร�ยน ผ�านกจิกรรมและโครงการต�างๆ
พัฒนาทักษะฝ�มือที่ใช�ในการบร�หารจัดการ
ความเป�นผู�นํา การสื่อสารในทีม
พฒันาทกัษะด�านภาษา ทัง้ไทย ญ่ีปุ�น องักฤษ

Career
ตัวแทนนําเข�า-ส�งออก (Import/Export Agent) 
ตัวแทนขายระหว�างประเทศ (Foreign Sales Representative)
ที่ปร�กษาการจัดการระหว�างประเทศ (International
Management Consultant)
นักว�เคราะห�การตลาด  (Global Marketing Analyst)
ฝ�ายต�างประเทศในบร�ษัทข�ามชาติทั้งในและต�างประเทศ
(Any Positions in Multinational Corporation)
สามารถเป�นผู�ประกอบการทั้งในและต�างประเทศ
(Entrepreneurship in any Countries)



ความแตกต�าง เฉพาะที่

TNI ไทย-ญี่ปุ�น
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การเร�ยนการสอน สไตล�ญี่ปุ�นแบบ

ส�งเสร�มให�นักศกึษาทุกคน คดิเป�น ทําเป�น  เน�นการเร�ยนทฤษฎี ควบคู�ไปกับ
การเร�ยนปฎิบัต ินักศกึษา TNI ต�องจบไปทํางานเป�น ทํางานได�จร�ง 

ตอบสนองต�อความต�องการของอตุสาหกรรม บร�ษัทต�างๆ 
และทันต�อการเปลีย่นแปลงนวัตกรรมยุคใหม�

Monozukuri 

นักศกึษาของ TNI ท้ังคณะว�ศวกรรมศาสตร� คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณะบร�หารธุรกิจจะได�เร�ยนภาษาญีปุ่�น ควบคู�ไปกับสาขาว�ชา

(บังคบัเร�ยน) โดยสถาบันฯ จะเร��มสอนให�ตัง้แต�พ�น้ฐาน
นักศกึษาไม�จําเป�นต�องมีความรู�พ�น้ฐานมาก�อน

เร�ยนภาษาญี่ปุ�นและภาษาอังกฤษ
ควบคู�ในทุกหลักสูตร

A B C D
E



1. ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ป� (ทุน TNI) มี 4 ประเภท ดังน้ี
ทุนประเภทที่ 1 ยกเว�นค�าหน�วยกิต 100% และมีค�าครองชีพ (ป�ละ 30,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 2 ยกเว�นค�าหน�วยกิต 100%
ทุนประเภทที่ 3 ยกเว�นค�าหน�วยกิต 50%
ทุนประเภทที่ 4 ยกเว�นค�าหน�วยกิต 25%

ทุนการศกึษา

2. ทุน TNI World Class 
ทุนยกเว�นค�าหน�วยกิต 100%  ตลอดหลักสูตร 4 ป� พร�อมได�รับเง�นสนับสนุน สําหรับไปแลกเปลี่ยนในโรงเร�ยนสอนภาษาหร�อ
เร�ยนในมหาว�ทยาลัยในประเทศญี่ปุ�น จํานวน 120,000 บาท (ป�ละ 30,000 บาท)

3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย�
ป�ละประมาณ 20-30 ทุน (ทุนละ 30,000 บาท ต�อป�)
สําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู�ในชั้นป�ที่ 2 ข�้นไป ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
ที่มีผลการเร�ยนเฉลี่ยสะสมของป�ที่ 1 ไม�ตํ่ากว�า 2.00 *พ�จารณาด�วยว�ธีการสัมภาษณ�

4. ทุนกู�ยืม กยศ. และ กรอ.
กยศ. โครงการส�งเสร�ม การพัฒนาทุนมนุษย�
(Human Capital - ลดเง�นต�นลดดอก)



สถาบันฯส�งเสร�มให�นักศึกษาทุกชั้นป� / ทุกคณะ / ทุกสาขาได�มีโอกาสเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
กับมหาว�ทยาลัยคู�มิตรในประเทศญี่ปุ�น อาเซียน และประเทศอื่นๆ จํานวนกว�า 80 แห�ง โดยมีระยะเวลาตั้งแต� 1 สัปดาห� – 1 ป� 

นักศึกษาของสถาบันฯ มีโอกาสเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนในประเทศญี่ปุ�น อาเซียน และประเทศอื่นๆ กับมหาว�ทยาลัย 
องค�กร หร�อหน�วยงานที่สถาบันฯ ได�ลงนามความร�วมมือระหว�างกัน (MOU) ประมาณป�ละ 200 – 300 คน นอกจากนี้ 
สถาบันฯ ยังรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ�น และอาเซียนมาศึกษาแลกเปลี่ยนที่สถาบันฯ ประมาณป�ละ 150 คน 

นักศึกษาของสถาบันฯ มีโอกาสได�รับทุนสนับสนุนจากหน�วยงานต�างๆ ของรัฐบาลญี่ปุ�นซึ่งจะมีทุนสนับสนุนให�ในบางส�วน
หร�อเต็มจํานวน เช�น ทุน JASSO Scholarship, ทุน Monbukagakusho (MEXT) Scholarship, รวมทั้งทุนจาก JTECS 
ที่ให�ทุนสนับสนุนนักศึกษาไปฝ�กงานที่บร�ษัทในประเทศญี่ปุ�น เป�นต�น หร�อบางโครงการนักศึกษาออกค�าใช�จ�ายเอง
ในอัตราลดพ�เศษเฉพาะนักศึกษาสถาบันฯ ค�าใช�จ�ายเร��มตั้งแต� 5,000 – 130,000 บาท ข�้นอยู�กับโครงการ และระยะเวลา
ที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน 

โครงการแลกเปลี่ยนของสถาบันฯ จะเป�ดรับสมัครตลอดทั้งป� ประมาณช�วงปลายป� กลางป� และต�นป�ตามลําดับ 
ส�วนใหญ�ช�วงที่เป�ดรับสมัครประมาณเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ�  เป�นโครงการสําหรับให�นักศึกษาเดินทางไป
แลกเปลี่ยนต�างประเทศระหว�างป�ดภาคฤดูร�อน (ปลายเดือนมีนาคม - พฤษภาคม)  และป�ดภาคเร�ยนเดือนตุลาคม
กับนักศึกษามหาว�ทยาลัยคู�มิตรในประเทศญี่ปุ�น ยกเว�นในบางโครงการที่มีกําหนดการเดินทางในช�วงเดือนอื่นๆ 

การเตร�ยมความพร�อมสําหรับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปล่ียน
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มีการประกาศรับสมัครในช�วงกลางป�บ�าง  ข�้นอยู�กับข�อกําหนดของทาง
มหาว�ทยาลัยนั้นๆ หร�อโครงการที่หน�วยงานต�างๆ ของรัฐบาลญี่ปุ�น
ซึ่งมักจะมีทุนให�บางส�วนหร�อเต็มจํานวน

นักศึกษาสามารถติดตามการเป�ดรับสมัครนักศึกษาเข�าร�วม
โครงการแลกเปลี่ยนได�ที่ 
เว็บไซต�: www.tni.ac.th
Facebook:  TNI Study & Exchange Program

หลังจากนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนมาแล�ว นักศึกษาสามารถนํา
ใบแสดงรายละเอียดการเร�ยนหร�อว�ชาที่เร�ยน และผลการเร�ยน
ของว�ชานั้นๆ จากมหาว�ทยาลัยในต�างประเทศมาให�อาจารย�ที่ปร�กษา 
หร�ออาจารย�ผู�สอนพ�จารณาเทียบโอนหน�วยกิตกับสถาบันฯ ได�
ในบางโครงการ (โดยเทียบโอนได� 1 – 3 หน�วยกิตสําหรับว�ชากิจกรรม
ส�งเสร�มหลักสูตรเฉพาะบางโครงการ สําหรับนักศึกษาที่ไปโครงการ
ระยะสั้น และ 6 หน�วยกิต สําหรับนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยน
โครงการระยะยาวหร�อการไปสหกิจศึกษาในประเทศญี่ปุ�น
ระยะเวลา 4 เดือน) 



1 Aomori Chuo Gakuin University 
2 Aso Juku 
3 Baiko Gakuin University 
4 Bradley University 
5 Chiba Institute of Technology 
6 Chiba University 
7 Daido University 
8 Darma Persada University (UNSADA), Indonesia 
9 Eastern University, Bangladesh 
10 Fukuoka Institute of Technology 
11 Graduate Institute for Entrepreneurial Studies 
12 Gunma University 
13 Higashikawa Town 
14 Hiroshima University 
15 Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam 
16 Hokkaido Information University 
17 Hosei University 
18 Institute of Technologists 
19 Joinus English Language Academe Inc.
     (Philinter Education Center)
20 Josai University
21 JTECS-TPA-TNI 
22 Kaetsu University 
23 Kake Educational Institution 
24 Kanazawa Institute of Technology 
25 Kansai University 
26 Kindai University
27 Kitami Institute of Technology
28 Kochi University of Technology 
29 Kogakuin University 
30 Komatsu University　
31 Kyushu University 
32 Laos-Japan Human Resource Development Institute   
      of National University of Laos 
33 Lyceum of the Philippines University 
34 Meiji University 
35 Muroran Institute of Technology
36 Nagaoka University of Technology 
37 Nagasaki University 
38 Nagoya Institute of Technology 
39 National Institute of Technology, Akita College  
40 National Institute of Technology, Asahikawa College 
41 National Institute of Technology, Ichinoseki College 
42 National Institute of Technology, Japan  

มหาว�ทยาลัย สถาบันฯ รวมทั้งองค�กร ต�าง ๆ ที่มีชื่อเสียงมากกว�า 80 แห�ง 
ท่ีมีการลงนามความร�วมมือในการแลกเปลีย่น นักศึกษากับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น 



43 National Institute of Technology, Kagawa College 
44 National Institute of Technology, Kushiro College  
45 National Institute of Technology, Miyakonojo College 
46 National Institute of Technology, Nagano College 
47 National Institute of Technology, Nagaoka College
48 National Institute of Technology, Sasebo College 
49 National Institute of Technology, Tsuruoka College 
50 NSG Group
51 Osaka Institute of Technology 
52 Osaka Prefecture University 
53 Osaka University Graduate School of Engineering   
      Science /School of Engineering Science
54 Ritsumeikan Asia Pacific University 
55 Ritsumeikan University 
56 Salesian Polytechnic, Japan 
57 Setsunan University 
58 Shibaura Institute of Technology 
59 Shiga University 
60 Shinshu University 
61 Sophia University  
62 Southern New Hampshire University, Manchester,
      New Hampshire, USA
63 Tama University 
64 Tohoku Gakuin University 
65 Tohoku Institute of Technology 
66 Tohoku University 
67 Tohoku University, Graduate School of Economics and       
      Management 
68 Tohoku University, Graduate School of Engineering 
69 Tokai University 
70 Tokyo Denki University 
71 Tokyo Keizai University  
72 Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research 
      Institute 
73 Tokyo University of Agriculture and Technology 
74 Toyo University 
75 Toyohashi University of Technology 
76 Toyota Technological Institute 
77 Universiti Teknologi, Malaysia 
78 University of Hyogo 
79 University of Miyazaki  
80 University of Nagasaki 
81 Yamagata University , Faculty of Engineering 
82 Yokohama National University 27

มหาว�ทยาลัย สถาบันฯ รวมทั้งองค�กร ต�าง ๆ ที่มีชื่อเสียงมากกว�า 80 แห�ง 
ท่ีมีการลงนามความร�วมมือในการแลกเปลีย่น นักศึกษากับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น 



บัณฑติ TNI คณุภาพดี
และมงีานทํา 100%

สถาบันฯ มีกิจกรรมรับสมัครงาน รวมถึงบูธการแนะแนวการศึกษาต�อ, ทุนการศึกษา
ประเทศญี่ปุ�น โดยทุกป�สถาบันฯ จะมีการจัดกิจกรรมงาน TNI Job Fair เป�ดโอกาสให�
บร�ษัทชั้นนํา โดยเน�นไปท่ีบร�ษัทสัญชาติญ่ีปุ�น มีท้ังบร�ษัทในประเทศไทย และจาก    
ต�างประเทศ (ญี่ปุ �น) มาจัดบูธรับสมัครนักศึกษาเพ�่อเข�าทํางาน ถึงท่ีสถาบันฯ 
แต�ละป� การันตีบร�ษัทร�วมงาน กว�า 100 บร�ษัท 



การรบัสมัคร นักศกึษาใหม� 
ประเภทการรบัสมคัรนกัศกึษา

1. ประเภทโควตา  (เกรดเฉลี่ยรวม GPAX 2.50 ข�้นไป)
2. ประเภทสอบตรงและสอบแข�งขันเพ�่อรับทุนการศึกษา (ไม�จํากัดเกรดเฉลี่ย)
3. ประเภท Admissions ตรง (ไม�จํากัดเกรดเฉลี่ย)
4. ประเภทภาคพ�เศษ เทียบโอนประสบการณ�ทํางาน (เร�ยนเสาร�-อาทิตย�)    
     (ไม�จํากัดเกรดเฉลี่ย)

เอกสารประกอบการสมคัรเข�าศกึษา
1. กรอกใบสมัคร ผ�านระบบออนไลน�  ทาง www.tni.ac.th
2. สําเนาใบรายงานผลการเร�ยนเฉลี่ยจากสถาบันการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ�ายขนาด 1 นิ�ว จํานวน 1 รูป (ถ�ายไว� ไม�เกิน 6 เดือน)
4. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

คณุสมบัตผิู�สมคัร
กําลังศึกษา หร�อ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป�ที่ 6 ทุกแผนการเร�ยน หร�อเทียบเท�า
กําลังศึกษา หร�อ สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขา
กําลังศึกษา หร�อ สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (สามารถเทียบโอนหน�วยกิตได�)

ปฏทินิการศกึษา
ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูร�อน   เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
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เกณฑ�ในการคดัเลือกนักศกึษาใหม� พ�จารณา
1. เกรดเฉลี่ยรวม GPAX   4 - 6 ภาคการศึกษา 
2. TNI Test สอบข�อเข�ยน จัดสอบโดยสถาบันฯ 
     โดยเปนขอสอบแบบปรนัยเลือกตอบ สอบ 3 ว�ชา รายว�ชาสอบข�้นอยูกับคณะที่สมัคร ดังนี้
     2.1 คณะว�ศวกรรมศาสตร�  
            สอบ ว�ชาคณิตศาสตร(เพ�่มเติม) + ว�ชาภาษาอังกฤษ + ว�ชาฟสิกส
     2.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            สอบ ว�ชาคณิตศาสตร(พ�้นฐาน) + ว�ชาภาษาอังกฤษ
            + ว�ชาความรูพ�้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
     2.3 คณะบร�หารธุรกิจ 
            สอบ ว�ชาคณิตศาสตร(พ�้นฐาน) + ว�ชาภาษาอังกฤษ + ว�ชาสังคมศึกษา
3. การสัมภาษณ�



ประมาณการค�าใช�จ�าย 

*หมายเหตุ เป�นเพ�ยงการประมาณค�าใช�จ�ายเท�านั้น  ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข�อมูลตามประกาศและนโยบายของสถาบันฯ โดยอาจจะไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า

คณะ/สาขาว�ชา

คณะว�ศวกรรมศาสตร�

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบร�หารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

- สาขาว�ศวกรรมยานยนต� (AE)

- สาขาว�ศวกรรมหุ�นยนต�และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)

- สาขาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร� (CE)

- สาขาว�ศวกรรมอุตสาหการ (IE)

- สาขาว�ศวกรรมไฟฟ�า (EE)

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)

- สาขาเทคโนโลยีดิจ�ทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

- สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)

- สาขาบร�หารธุรกิจญี่ปุ�น (BJ)

- สาขาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ (IB)

- สาขาการบัญชี (AC)

- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย�แบบญี่ปุ�น (HR)

- สาขาการตลาดเชิงสร�างสรรค�และดิจ�ทัล (CD)

- สาขาการจัดการโลจ�สติกส�และโซ�อุปทาน (LM)

- สาขาการจัดการท�องเที่ยวและบร�การเชิงนวัตกรรม (TH)

- สาขาว�ศวกรรมดิจ�ทัล (DGE)

- สาขาว�ทยาการข�อมูลและการว�เคราะห�เชิงลึก (DSA)

- สาขาการจัดการธุรกิจระดับโลก (GBM)

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

20,000

20,000

20,000



ประมาณการค�าใช�จ�าย 

*หมายเหตุ เป�นเพ�ยงการประมาณค�าใช�จ�ายเท�านั้น  ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข�อมูลตามประกาศและนโยบายของสถาบันฯ โดยอาจจะไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 31

รวม

52,300

50,500

48,700

52,300

48,700

44,800

46,750

44,800

46,600

37,450

38,500

38,800

37,450

37,450

37,450

37,450

37,450

69,000

72,400

67,400

งวดที่ 1

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

20,000

20,000

20,000

งวดที่ 2

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

20,000

20,000

20,000

งวดที่ 3

22,300

20,500

18,700

22,300

18,700

14,800

16,750

14,800

16,600

7,450

8,500

8,800

7,450

7,450

7,450

7,450

7,450

29,000

32,400

27,400

ภาคเร�ยนที่ 2

45,300

47,100

50,700

45,300

50,700

37,800

47,100

43,200

37,800

45,150

42,300

44,550

35,850

41,250

41,250

43,200

35,850

62,400

62,400

57,400

ประมาณการค�าใช�จ�าย
ตลอดหลักสูตร 4 ป�

340,550

336,950

337,400

342,200

346,400

317,000

322,850

322,400

322,550

317,450

305,350

311,350

312,350

286,150

300,700

296,150

307,450

480,800

468,200

460,000

ภาคเร�ยนที่ 1



ช�องทางการติดต�อ

@tniadmissions

Thai-Nichi Institute of Technology

ศูนย�รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น

TNI International Program

Thai_nichi

@admission_tni

Admission TNI

www.tni.ac.th

02-7632601-5 

Fax 02-763-2606

TNI Channel

แผนที่ TNIสมัครเร�ยน online รายละเอียดเพ��มเติม
www.tni.ac.th


