
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
ฉบับที่ 096/2550 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาโท  
ประจําปการศึกษา 2551 (ภาคเสาร-อาทิตย)  

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 

2551 (ภาคเสาร-อาทิตย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

1. หลักสูตรที่เปดรับสมัครและจํานวนที่รับ  
หลักสูตร จํานวน 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การจัดการอุตสาหกรรม) 
M.B.A.(Industrial Management) 

หลักสูตรที่บูรณาการองคความรูและทักษะ ในการบริหาร
จัดการการผลิต การตลาด การบัญชีและการเงิน การจัด
การและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และการวางแผนเชิงกล
ยุทธ หลักสูตรนี้มุงสรางผูบริหารองคกรภาคอุตสาหกรรม
ที่มีวิสัยทัศน สามารถมองภาพรวมขององคกรไดอยางชัด
เจน มีความสามารถในการใชเครื่องมือทางดานการจัดการ
อุตสาหกรรม เพ่ือใชในการวิเคราะห วินิจฉัยปญหา และ
การกําหนดแผนและการดําเนินการเชิงกลยุทธ เพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพ และศักยภาพการแขงขันแกองคกรที่สังกัดให
สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาและสังคมได
อยางยั่งยืน   

100 คน 

2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร) 
M.B.A.(Executive Enterprise 
Management) 

หลักสูตรที่บูรณาการองคความรูและทักษะในดานการ
บริหารธุรกิจ  การวินิจฉัยและการใหคําปรึกษาสถาน
ประกอบการ (Shindan หรือ Enterprise Diagnosis and 
Counseling) การสรางธุรกิจใหม การวางแผนและพัฒนา
องคกรและธุรกิจ  หลักสูตรนี้มุงพัฒนาผูบริหารระดับหัว
หนางาน ระดับกลางและระดับสูงรวมทั้งเจาของกิจการใน
องคกรภาค อุตสาหกรรมและบริการ ใหสามารถวิเคราะห
ปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกขององคกร มีความ
สามารถในการใชเครื่องมือการวิเคราะหธุรกิจเพ่ือใชในการ
วินิจฉัยปญหาในระดับหนวยงาน องคกร และธุรกิจ และ
เพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธในการพัฒนาและ
ปฏิรูปองคกรหรือธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน รวมท้ัง การสราธุรกิจใหมๆ  

50 คน 
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2. โครงสรางหลักสูตร 
ทั้งสองหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

หมวด แผน ก. 2 
(ทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข.  
(ทําสารนิพนธ) 

(1)  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไมมีหนวยกิต ไมมีหนวยกิต 
(2)  หมวดวิชาบังคับ 27 27 
(3)  หมวดวิชาเลือก 3 12 
(4) วิทยานิพนธ/สารนิพนธ   
     - วิทยานิพนธ 12 - 
     - สารนิพนธ - 3 
     - การสอบวิทยานิพนธ ไมมีหนวยกิต - 
     - การสอบประมวลความรู  
      (การสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา) 

- ไมมีหนวยกิต 

หนวยกิตรวม 42 42 
 

3. รายวิชาวิชาที่เปดสอน 
 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หมวดวิชาเลือก 
ปรับพื้นฐานดานบริหารธุรกิจ 
• การบัญชีเบ้ืองตน                        24 ชม. 
• เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน                   24 ชม. 
• คณิตศาสตรและสถิติเบ้ืองตน          24 ชม. 
• เทคนิคการเพิ่มผลผลิต                  24 ชม. 
       (หากมีพื้นฐานแลวจะไดรับการยกเวน) 

หมวดวิชาบังคับ 

3.1
 บ
ริห

าร
ธุร

กิจ
มห

าบ
ัณฑ

ิต(
กา

รจ
ัดก

าร
อุต

สา
หก

รร
ม 

• การบัญชีบริหารขั้นสูง 
• การจัดการกลยุทธทางการตลาด 
• การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยข้ันสูง 
• การจัดการทางการเงินและการลงทุน 
• การจัดการปฏิบัติการขั้นสูง  
• ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาทางอุตสาหกรรม 
• สัมมนาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   
• การวินิจฉัยองคการเชิงปฏิบัติการ  
• การจัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจข้ันสูง 
• สารนิพนธ หรือวิทยานิพนธ 

• กลยุทธการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
• การจัดการคุณภาพสําหรับผูบริหาร  
• การตลาดระหวางประเทศ 
• ระบบการผลิตแบบโตโยตา 
• การวิเคราะหคุณคา 
• กลยุทธการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
• สัมมนาวิชาการตางประเทศดานการจัดการอุตสาหกรรม 
• การจัดการสิ่งแวดลอม  พลังงาน และความปลอดภัย 
• วิธีการแกปญหา และการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
• การจัดการแรงงานสัมพันธข้ันสูง  
• เทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการธุรกิจ 
• ปญหาพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรม 
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หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หมวดวิชาเลือก 
ปรับพื้นฐานดานบริหารธุรกิจ 
• การบัญชีเบ้ืองตน                        24 ชม. 
• เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน                   24 ชม. 
• คณิตศาสตรและสถิติเบ้ืองตน          24 ชม. 
• เทคนิคการเพิ่มผลผลิต                  24 ชม. 
       (หากมีพื้นฐานแลวจะไดรับการยกเวน) 

หมวดวิชาบังคับ 

3.2
 บ
ริห

าร
ธุร

กิจ
มห

าบ
ัณฑ

ิต(
กา

รจ
ัดก

าร
วิส

าห
กิจ

สํา
หรั

บผ
ูบริ

หา
ร) 

• การจัดการกลยุทธทางการตลาด   
• การจัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจข้ันสูง   
• การบัญชีและการบริหารขั้นสูง   
• การจัดการทรัพยากรมนุษย    
• การจัดการทางการผลิต 1    
• การจัดการทางการผลิต 2   
• เทคโนโลยีสารสนเทศ    
• การวิเคราะหกรณีศึกษาทางธุรกิจ    
• การวินิจฉัยและการพัฒนาองคการเชิงปฏิบัติการ 
• สารนิพนธหรือวิทยานิพนธ  

• การวางแผนประกอบการธุรกิจใหม   
• การพัฒนาและปฏิรูปธุรกิจ  
• ทักษะการใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาทางธุรกิจ 
• การใหคําปรึกษาธุรกิจ    
• การบริหารธุรกิจแบบญ่ีปุน   
• สัมนาวิชาการตางประเทศดานการพัฒนาองคกรและ

ธุรกิจ   
 

 
 

44. . คาใชจายตลอดหลักสูตรคาใชจายตลอดหลักสูตรโดยประมาณโดยประมาณ  ((บาทบาท))  
  

หลักสูตรหลักสูตร  ปรับพื้นฐานปรับพื้นฐาน  ป ป 1 1   
ภาคฯ  ภาคฯ  11  

ป ป 11  
ภาคภาคฯฯ  22  

ป ป 11  
ภาคภาคฤดูรอนฤดูรอน  

ป ป 22  
ภาคภาคฯ ฯ 11  

ป ป 22  
ภาคภาคฯฯ  22  

รวมรวม  

บธบธ..มม..  
((การจัดการอุตสาหกรรมการจัดการอุตสาหกรรม))  

  00  --  1616,,000000  34,250 30,000 1919,,000000  44,000 30,000 ~~117733,,225500  

บธบธ..มม..  
((การจัดการการจัดการวิสาหกิจวิสาหกิจ
สําหรับผูบริหารสําหรับผูบริหาร))  

00  -- 16 16,,000000  31,250 4411,,000000  1199,,000000  5544,,000000  3300,,000000  ~~119911,,225500  

  
55..  คุณสมบัติผูสมัครคุณสมบัติผูสมัคร  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
- มีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  
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66..  การรับสมัครการรับสมัครนักศึกษานักศึกษา  
      6.1  กําหนดการรับสมัคร การสอบสัมภาษณ การขึ้นทะเบียนนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน 
 

วันท่ี กิจกรรม 
วันจันทรที่ 19 พฤศจิกายน 2550 -วันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ  2551 รับสมัครทางไปรษณียและการสมัครดวยตนเอง 

วันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ 2551  
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  ที่อาคารสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน  ฝายวิชาการ อาคาร A ชั้น 1 และทางเว็บไซต  
www.tni.ac.th 

วันเสารที่ 23 กุมภาพันธ 2551 สอบสัมภาษณ  

วันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ 2551 

ประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษา
และประกาศรายวิชาเรียนปรับพ้ืนฐาน ที่ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  ฝายวิชาการ อาคาร A ชั้น 1 และ
ทางเว็บไซต  www.tni.ac.th 

วันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ -อาทิตยที่ 2 มีนาคม 2551 ยืนยันสิทธิ์ และ ชําระคาเลาเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน  
วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2551 ปฐมนิเทศนักศึกษา 
วันเสารที่ 22 มีนาคม -วันอาทิตยที่ 18 พฤษภาคม 2551 เรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน 

วันเสารที่ 17-วันอาทิตยที่ 25 พฤษภาคม 2551 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและชําระคาเลาเรียนภาคการศึกษา
แรก       

วันเสารที่ 31 พฤษภาคม 2551 วันเริ่มตนภาคการศึกษา 1 
 
6.2 วิธีการสมัคร 

  (1)  สมัครดวยตนเองที่สํานักงานสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน   
ต้ังแตวันจันทรท่ี 19 พฤศจิกายน 2550 -วันอาทิตยท่ี 10 กุมภาพันธ  2551 

สถานที่ ฝายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
ในวันจันทร-ศุกร  เวลา 08.30 – 17.00 น. และวันเสาร-อาทิตย    เวลา 09.00-16.00 น. 
(เวนวันหยุดนักขัตฤกษ) 

         มีขั้นตอนในการสมัครดังนี ้
1. กรอกใบสมัคร ที่สถาบันฯจัดไวให หรือ download ใบสมัครที่ www.tni.ac.th 
2. ย่ืนเอกสารประกอบการรับสมัคร ตามขอ 6.3  
3. ชําระเงินคาสมัครสอบจํานวน 500 บาท และรับคูมือการสมัคร 
4. รับใบเสร็จรับเงินซึ่งติดรูปถายและประทับตราสถาบันฯ  

 
 (2) สมัครทางไปรษณีย มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ผูสมัครเขาเว็บไซตของสถาบันที่ www.tni.ac.th  download ใบสมัคร กรอกขอมูลใหถูกตอง  
2. โอนเงินคาสมัครสอบผานทางธนาคารจํานวน 500 บาท ในนาม " สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
      โดยสามารถเลือกธนาคารไดดังนี้  
 
 



 5

ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขท่ี 
ธนาคารกรุงไทย  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สาขาพัฒนาการ 17    บัญชีเลขท่ี 064-0-07485-5 
ธนาคารกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สาขาสุขุมวิท 43     บัญชีเลขท่ี 172-0-86367-7 
ธนาคารไทยพาณิชย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สาขาคลองตัน   บัญชีเลขท่ี 028-2-89955-0 
ธนาคารธนชาต  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีเลขท่ี 059-2-00684-7 

 
3. สงเอกสารประกอบการรับสมัครตามขอ (6.3)  ทางไปรษณียมาที่  

 
 
 
 
 
 

              6.3  เอกสารประกอบการสมัครเขาศึกษา 
(1) ใบสมัครที่กรอกขอความเรียบรอยแลว 
(2) รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
(3) สําเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ผูสมัครสําเร็จการศึกษา 
     จํานวน 1 ฉบับ 
(4) สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
(5) ใบโอนเงินคาสมัครสอบจํานวน 500 บาท โดยตองระบุชื่อผูสมัครใหชัดเจน 
(6) สําเนาผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไมเกิน 2 ป  (ถามี) ซึ่งสถาบันฯ

กําหนดเกณฑคะแนนขั้นต่ําในการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรไวดังนี้  
TOEFL(Paper) TOEFL(CBT) TOEIC IELTS CU-TEP TU-GET 

500 173 600 5 60 60% 
 ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรที่ไมมีผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษา 

อังกฤษมายื่น สถาบันฯ รวมกับศูนยภาษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะดําเนินจัดสอบวัดระดับความรู
ภาษาอังกฤษ CU-TEP ใหภายในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา  หากสอบไมผานเกณฑขั้นต่ํา สถาบันฯ จะ
เปดหลักสูตรภาษาอังกฤษให และจะตองสอบผานตามเกณฑที่สถาบันฯ กําหนด 

(7) หนังสือรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา/หัวหนาภาคหรือจากผูบังคับบัญชาที่ทํางานวาเปนผูที่มีพ้ืน
ฐาน ความรู  ความรับผิดชอบ และ ความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง อันเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานในการเรียนใน
หลักสูตรนี้  (download ไดที่ www.tni.ac.th) 
หมายเหต ุผูสมัครตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในเอกสาร ตามขอ (3) (4) (5) และ (6) ใหครบถวน 
 

77..  เกณฑเกณฑการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือก  
การสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ และพิจารณาจากคุณสมบัติอื่นประกอบ อาทิ คุณวุฒิและผลการ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี   ประสบการณทํางาน  ตําแหนงงาน  บุคลิกภาพ  การมีเวลาในการศึกษาได
ตลอดหลักสูตร โอกาสในการนําความรูไปประยุกตใชในองคกรที่สังกัด และการวางแผนอนาคตของตนเอง  

  
  
  

  

         งานรับสมัครนักศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
1771/1  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
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8. การยืนยันสิทธ์ิ การข้ึนทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนชําระคาเลาเรียน อัตราคาเลาเรียน 
 

8.1 การยืนยันสิทธ์ิและชําระคาเลาเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 
     ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอจะตองยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาตอและชําระคาเลาเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานดาน

บริหารธุรกิจในวันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ -อาทิตยที่ 2 มีนาคม 2551 โดยมีคาใชจายดังนี้ 
รายละเอียด คาเลาเรียน (บาท) 

(1) คายืนยันสิทธิ์ (สถาบันฯ จะไมคืนหากผูผานการคัดเลือกยกเลิก
การเขาศึกษาในสถาบันฯ แตจะนําไปหักออกจากคาใชจายการขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก) 

15,000 

(2) คาลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน วิชาละ 5,000 บาท ขึ้นกับจํานวนวิชาที่คณะ
กรรมการสอบคัดเลือกพิจารณา

ใหเรียนปรับพ้ืนฐาน 
8.2 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาแรก  
      วันเสารที่ 17-วันอาทิตยที่ 25 พฤษภาคม 2551    

คาเลาเรียน (บาท) 

รายละเอียด การจัดการอุตสาห
กรรม 

การจัดการ
วิสาหกิจสําหรับผู

บริหาร 
1) คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชําระเมื่อแรกเขา) 4,000 4,000 
2) คาบํารุงการศึกษา ภาคปกติ 3,000 3,000 
3) คาทําบัตรนักศึกษา 150 150 
4) คาคูมือนักศึกษา 100 100 
5) คาหนวยกิต @ 3,000 บาท 27,000 (9 นก.) 24,000 (8 นก.) 
รวม 34,250 31,250 

หักคายืนยันสิทธิ์ตามขอ 7.1 (1)  ที่ไดชําระไปแลว 15,000 15,000 
จํานวนเงินท่ีชําระ 19,250 16,250 

 8.3 อัตราคาหนวยกิต  

 
ประกาศ ณ วันที่  19 พฤศจิกายน ยน พ.ศ. 2550 

 

   
 
     (รองศาสตราจารยกฤษดา  วิศวธีรานนท) 
       อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

ประเภทรายวิชา คาหนวยกิต (บาท) 
1)  รายวิชาปรับพ้ืนฐาน วิชาละ 5,000 
2)  รายวิชาบรรยาย/ทฤษฎี หนวยกิตละ 3,000 
3)  รายวิชาปฏิบัติการ หนวยกิตละ                    10,000 
4)  รายวิชาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หนวยกิตละ 3,000 


