
   
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น 
ฉบับที ่031/2560 

เร่ือง เปิดรับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  
ภาคการศึกษาที ่2 / 2560  

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษา                

ท่ี 2 /2560  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

1. หลกัสูตรทีเ่ปิดรับสมัคร 
สาขา คุณสมบัตผู้ิสมคัร 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาเทคโนโลยวีศิวกรรม (MET) 

 

 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
- ดา้นวศิวกรรมศาสตร์ทุกสาขา   หรือ 
- สาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาทิเช่น  
วทิยาศาสตร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมศาสตร์  
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ    
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ (MIT)   

 

- ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา 
- มีประสบการณ์การท างานอยา่งนอ้ย 2 ปี  จะไดรั้บการ 
  พิจารณาเป็นพิเศษ 
 

 

2. วนั – เวลาเรียน 

 
 

 

หลกัสูตร วนั-เวลาเรียน 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาเทคโนโลยวีศิวกรรม(MET) 

วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 

 

วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
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3. โครงสร้างหลกัสูตร 

3.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม(MET)  จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอด
หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

จุดเด่นของหลกัสูตร 
1.มุ่งเน้นหลกัสูตรมหาบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพสูงในการท างานดา้นวิศวกรรมและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีควบคู่กบัการ
พฒันาความสามารถดา้นภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่น 

2.ออกแบบหลกัสูตรตามความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม  ตามแนวทางของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 
3.เลือกเรียนได ้3 แขนงวชิาไดแ้ก่ 
      1.การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยกีารผลิต (Advanced Design and Technology in Manufacturing) 
      2.ระบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม (Energy and Environmental System) 
      3.นวตักรรมและการจดัการทางวศิวกรรม (Engineering Innovation and Management) 
4.มีโอกาสไปศึกษาดูงานระยะสั้นหรือไปท าวจิยัและวทิยานิพนธ์ในประเทศญ่ีปุ่นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี 
 

เรียนหลกัสูตรนีแ้ล้วได้อะไร 
1.มีความสามารถในการออกแบบและวิเคราะห์ดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี  แข็งแกร่งดา้นวิชาการ  วิชาชีพและทกัษะ
การแกปั้ญญา 

2.เพ่ิมพนูทกัษะการใชเ้คร่ืองมือดา้นการควบคุมคุณภาพการผลิตโดยเฉพาะแบบญ่ีปุ่น ทกัษะการบริหารจดัการเทคโนโลยี
รวมถึงการจดัการอุตสาหกรรม 

3.พฒันาความเช่ียวชาญเชิงปฏิบติัในงานอุตสาหกรรมและทกัษะการวจิยัและพฒันาเพ่ือการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 
4.สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม  วิทยาศาสตร์  การพฒันาเทคโนโลยี  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์            
วสัดุศาสตร์ พลงังาน และส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมัฤทธ์ิผล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมวด แผน ก. 2 (ท าวทิยานิพนธ์) 
(1)  หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน (ภาษาองักฤษขั้นสูง) ไม่มีหน่วยกิต 
(2)  หมวดวชิาบังคบั 15 

(3)  หมวดวชิาเลอืก 9 

(4) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
     - วทิยานิพนธ์ 12 
     - การสอบวทิยานิพนธ์ ไม่มีหน่วยกิต 
     - การสอบประมวลความรู้  (การสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า) - 

หน่วยกติรวม 36 
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3.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT)  จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลกัสูตร
ไม่นอ้ยกวา่ 37 หน่วยกิต 

จุดเด่นของหลกัสูตร   
1.สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น ออกแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนตามแนวทางของสหรัฐอเมริกาซ่ึงน ามาปรับใชใ้ห้
เหมาะกบันกัศึกษาไทย 

2. หลักสูตรถูกออกแบบมาโดยการบูรณาการทั้ ง 3 สาขาด้วยกันเพ่ือความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  คือด้านสารสนเทศทางธุรกิจ(Business Information Systems) ด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย (Multimedia 
Technology) และดา้นเทคโนโลยรีะบบเครือข่าย (Network Technology) 

3. เพ่ือเปิดโลกทศัน์และวสิยัทศัน์ใหก้วา้งไกลส าหรับผูเ้รียนทั้งในดา้นวชิาการและงานวจิยัต่าง ๆ ระดบัโลก หลกัสูตรจึงมี
โครงการแลกเปล่ียนทศันศึกษา ดูงาน  สมัมนาในต่างประเทศ และอีกทั้งยงัมีผูท้รงคุณวฒิุรับเชิญจากสถาบนัการศึกษา /
องคก์รจากต่างประเทศมาร่วมสอนท่ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่นดว้ย   

  

   เรียนหลกัสูตรนีแ้ล้วได้อะไร 
1.มีความสามารถในการออกแบบ  วเิคราะห์  ด าเนินการและบริหารจดัการระบบสารสนเทศในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
2.สามารถส่ือสารและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.มีความพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยดีา้นน้ีท่ีมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว 
4.มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละพฒันาศกัยภาพการเป็นผูน้ าอยา่งโดดเด่น 

 

หมวด 
แผน ก. 2 

(ท าวทิยานิพนธ์) 
แผน ข.  

(ท าสารนิพนธ์) 
(1)  หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน ไม่มีหน่วยกิต ไม่มีหน่วยกิต 
(2)  หมวดวชิาบังคบั 13 13 

(3)  หมวดวชิาเลอืก 12 18 

(4) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 - วทิยานิพนธ์ 12 - 
 - สารนิพนธ์ - 6 
 - การสอบวทิยานิพนธ์ ไม่มีหน่วยกิต - 
 - การสอบประมวลความรู้(การสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า) - ไม่มีหน่วยกิต 

หน่วยกติรวม 37 37 
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4. ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา 
 

 

หมายเหต ุ:  ขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลงสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษา                 
                  เบอร์โทรศพัท ์02-763-2651  โทรสาร 02-763-2606  และ www.tni.ac.th 
 

 
 

วนั/เดอืน/ปี ก าหนดการ 

รอบที ่1  
วนัท่ี 1 – 20 กรกฎาคม 2560 รับสมคัร  
วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์  
วนัที ่23 กรกฎาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ 
วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก 
วนัท่ี 26  กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 ช าระเงินค่ายนืยนัสิทธ์ิและลงทะเบียนวชิาปรับพ้ืนฐาน 
วนัที ่29 ตุลาคม 2560 ขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

รอบที ่2  
วนัท่ี 21 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม  2560 รับสมคัร 
วนัท่ี 18 สิงหาคม  2560 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์  
วนัที ่20 สิงหาคม  2560 สอบสัมภาษณ์ 
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก 
วนัท่ี 23 สิงหาคม – 17 กนัยายน 2560 ช าระเงินค่ายนืยนัสิทธ์ิและลงทะเบียนวชิาปรับพ้ืนฐาน 
วนัที ่29 ตุลาคม 2560 ขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

รอบที ่3  

วนัท่ี 17 สิงหาคม – 13 กนัยายน  2560 รับสมคัร 

วนัท่ี 15 กนัยายน   2560 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์  

วนัที ่17 กนัยายน  2560 สอบสัมภาษณ์ 

วนัท่ี 20 กนัยายน 2560 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก 

วนัที ่29 ตุลาคม  2560 ขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

รอบที ่4  

วนัท่ี 14 กนัยายน – 4 ตุลาคม 2560 รับสมคัร 

วนัท่ี 6 ตุลาคม  2560 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์  

วนัที ่8 ตุลาคม   2560 สอบสัมภาษณ์ 

วนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก 

วนัที ่29 ตุลาคม 2560 ขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

วนัที ่4 พฤศจกิายน 2560 เปิดภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 

http://www.tni.ac.th/
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5. การรับสมัครนักศึกษา 

        5.1 สมคัรทางไปรษณีย์ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
1.  ผูส้มคัรเขา้เว็บไซต์ของสถาบันฯท่ี website http://www.tni.ac.th  กรอกใบสมคัรออนไลน์     
 ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งแลว้กดปุ่มส่งใบสมคัร  พร้อมพิมพใ์บสมคัรเพื่อใชใ้นการสมคัรและ 

 2. พิมพแ์บบฟอร์มการช าระเงิน เพ่ือช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร  จ านวน 500 บาท   
      3.  ผูส้มคัรเก็บเอกสารส่วนท่ี 1 ไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง 

4.  ส่งเอกสารประกอบการสมคัร  (ตามขอ้ 6) ทางไปรษณียม์าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
5.2 สมคัรด้วยตนเอง   
  ท่ีศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษา  สถาบนัเทคโนโลยีไทย–ญ่ีปุ่น วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และ 
วนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 09.00-16.00 น.  (เว้นวนัหยดุนักขัตฤกษ์)   มีขั้นตอนในการสมคัรดงัน้ี 

1. ผูส้มคัรเขา้เว็บไซต์ของสถาบันฯท่ี website http://www.tni.ac.th  กรอกใบสมคัรออนไลน์           
    ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งแลว้กดปุ่มส่งใบสมคัร  พร้อมพิมพใ์บสมคัรเพ่ือใชใ้นการสมคัร 
2.พิมพแ์บบฟอร์มการช าระเงินเพ่ือช าระเงินค่าสมคัร จ านวน 500 บาทท่ีฝ่ายการเงิน 
3.ยืน่เอกสารประกอบการสมคัร ตามขอ้ (6)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณุาส่ง              
ศนูยร์บัสมคัรนักศึกษา 
สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

1771/1  ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 

 

http://www.tni.ac.th/
http://www.tni.ac.th/
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6. เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา 
 1.  ใบสมคัร(กรอกออนไลนท่ี์ www.tni.ac.th)   พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว  

 2.  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากสถาบนัการศึกษาท่ีผูส้มคัรส าเร็จการศึกษา    
               จ านวน 1 ฉบบั 

3.  ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 
4.  หนงัสือรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา/หวัหนา้ภาคหรือจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีท างานวา่เป็นผูท่ี้มีพ้ืน      

ฐานความรู้  ความรับผิดชอบ  และความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง  อนัเป็นคุณสมบติัพ้ืนฐานใน         
การเรียนในหลกัสูตรน้ี (Download ไดท่ี้ http://www.tni.ac.th) 

5.  ส าเนาผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ ไดแ้ก่  TOEFL  TOEIC  IELTS     
      CU-TEP  TU-GET  อายไุม่เกิน 2 ปี  (ถา้มี) 

 หมายเหตุ 
-     ผู ้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยท่ีไม่มีผลการท าสอบความรู้ความสามารถทาง

ภาษาองักฤษมายื่น  หรือไดค้ะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีสถาบนัฯ ก าหนดนั้น  สถาบนัจะด าเนินจัดสอบวดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษให้ภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา  หากสอบไม่ผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด  ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียน
หลกัสูตรภาษาองักฤษท่ีสถาบนัเปิดให้  และตอ้งสอบผ่านตามเกณฑท่ี์สถาบนัฯ ก าหนดก่อนส าเร็จการศึกษา  โดยเกณฑ์
ขั้นต ่าของผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษมีดงัน้ี 

 
 

 
- -

                        -    หากผูส้มคัรมีผลการทดสอบภาษาองักฤษจากสถาบนัฯ อ่ืนนอกจากท่ีไดแ้จง้ไวแ้ลว้นั้น  ผูส้มคัรสามารถ
น าผลคะแนนภาษาองักฤษดงักล่าวมายืน่ได ้ เพ่ือขอรับการพิจารณา 

- ผูส้มคัรตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสาร ตามขอ้ (2-5) ใหค้รบถว้น 
 

7. เกณฑ์การสอบคัดเลอืก 
การสอบคดัเลือกโดยการสมัภาษณ์ และพิจารณาจากคุณสมบติัอ่ืนประกอบ อาทิ คุณวฒิุและผลการการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี   ประสบการณ์ท างาน  ต าแหน่งงาน  บุคลิกภาพ  การมีเวลาในการศึกษาไดต้ลอดหลกัสูตร  โอกาสใน
การน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รท่ีสงักดัและการวางแผนอนาคตของตนเอง 

 
8.  การยนืยันสิทธ์ิการเข้าศึกษา 

ส าหรับผูผู้ผ้า่นการคดัเลือกเขา้ศึกษาในรอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 จะตอ้งยนืยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษาพร้อมค่าลงทะเบียน
เรียนวชิาปรับพ้ืนฐาน / วชิาเตรียมความพร้อม(ถา้มี) โดยช าระเงินค่ายนืยนัสิทธ์ิจ านวน 15,000 บาท  (หน่ึงหม่ืนห้าพนับาท
ถว้น)  

*หมายเหตุ เงินค่ายนืยนัสิทธ์ิจ านวนน้ีสถาบนัฯ จะน าไปเป็นส่วนหน่ึงของค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ค่าท าบตัร
นกัศึกษา ค่าคู่มือนกัศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOEFL(Paper) TOEFL(CBT) TOEIC IELTS CU-TEP TU-GET 
500 173 600 5 60 60% 

http://www.tni.ac.th/
http://www.tni.ac.th/
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 วธีิการช าระเงินค่ายนืยนัสิทธ์ิและค่าลงทะเบียนเรียนวชิาปรับพืน้ฐาน  
8.1 กรอกแบบฟอร์มการยนืยนัสิทธ์ิพร้อมรายวชิาปรับพ้ืนฐาน (ในรายวชิาท่ีสถาบนัฯ บงัคบัหรือสามารถ

ลงเรียนไดต้ามความสมคัรใจ)ท่ี  http://www.tni.ac.th   
8.2 พิมพแ์บบฟอร์มการช าระเงิน (Bill payment Pay-in slip) เพ่ือน าไปช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ตามวนัและเวลาท่ีสถาบนัฯก าหนด 
8.3 ใบเสร็จค่ายนืยนัสิทธ์ิสามารถรับไดท่ี้ ฝ่านการเงิน อาคาร A ชั้น 2 ในวนัข้ึนทะเบียนนกัศึกษา 

* ผูผ้่านการคดัเลือกท่ีไดช้ าระค่ายืนยนัสิทธ์ิฯ (จ านวน 15,000 บาท) และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน /     
วชิาเตรียมความพร้อมแลว้ ทางสถาบนัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจ านวนดงักล่าวทุกกรณี 

 
 

9. รายละเอยีดการขึน้ทะเบียนนักศึกษา 
 สถาบนัฯ ก าหนดข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่หลกัสูตรปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2 / 2560 ตามวนัและเวลา
ท่ีสถาบนัฯ แจง้ไวใ้นก าหนดการรับสมคัร  

โดยผู้ผ่านการคดัเลอืกต้องน าหลกัฐานประกอบการขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที ่ดงัต่อไปนี ้

1.  แบบฟอร์มข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  (พิมพจ์ากระบบทะเบียน reg.tni.ac.th)     จ านวน 1 ฉบบั 
2.  รูปถ่ายสีขนาด 1 น้ิว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (ใชติ้ดบนแบบฟอร์มใบข้ึนทะเบียน)    จ านวน  1 รูป 
3.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของนกัศึกษา                                                       จ านวน 1 ฉบบั 
4. ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง)      จ านวน 2 ฉบบั 
5 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
 5.1 ส าเนาใบ Transcript ฉบบัสมบูรณ์ (ถ่ายหนา้-หลงัขดัเจน)      จ านวน 2 ฉบบั 
 5.2 ส าเนาใบปริญญาบตัร          จ านวน 2 ฉบบั 
6. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถ่ายส าเนาหนา้แรกและหนา้ท่ีมีช่ือของนกัศึกษา)      จ านวน 1 ฉบบั 
7. ใบรับรองแพทยฉ์บบัจริง (ตรวจโรคทัว่ไป) ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเท่านั้น  จ านวน 1 ฉบบั 

 
หมายเหต ุ       -    นกัศึกษาตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 

- สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้งานทะเบียนและประมวลผล 02-7632600 ต่อ 2501 หรือ 2608 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tni.ac.th/
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10. อตัราค่าหน่วยกติ ค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าธรรมเนียม และค่าวชิาปรับพืน้ฐาน   

 
หมายเหต ุ- ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ สามารถดูได้จากคู่มือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทรายวชิา หน่วยกติละ (บาท) 

หมวดการศึกษาทัว่ไป 
- รายวชิาบรรยาย ทฤษฎี 3,750 
- รายวชิาปฏิบติัการ ดูงาน 15,000 
- รายวชิาวทิยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 3,750 
ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ (บาท) 
- ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคปกติ 5,000 
- ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3,500 
ค่าธรรมเนียม (เมื่อแรกเข้าศึกษา) ค่าใช้จ่าย(บาท) 
- ค่าสมคัรเขา้ศึกษา 500 
- ค่าท าบตัรประจ าตวันกัศึกษา 200 
- ค่าคู่มือนกัศึกษา 200 
- ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่  8,000 

วชิาปรับพืน้ฐาน ค่าใช้จ่ายต่อวชิา(บาท) 

- การบญัชีเบ้ืองตน้ 5,000 
- เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 5,000 
- คณิตศาสตร์และสถิติเบ้ืองตน้ 5,000 
- เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 5,000 
- ปรับพ้ืนฐานดา้นบริหารธุรกิจ 5,000 
- ภาษาองักฤษ 5,000 
- ภาษาญ่ีปุ่นขั้นสูง (เฉพาะหลกัสูตร MBJ) 8,000 
- วชิาปรับพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (เฉพาะหลกัสูตร MIT) 5,000 



 9 
 

11. ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 

 
 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จ านวนหน่วยกิต  แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข. 38 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 

ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 8,000 - - - - - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - 

รายวชิาบรรยาย / ทฤษฎี 37,500 37,500 - 33,750 33,750 - 

รายวชิาปฏิบติัการ ดูงาน - - - - - - 

ค่าหน่วยกิต* 37,500 37,500 - 33,750 33,750 - 
รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 50,500 42,500 - 38,750 38,750 - 

รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 93,000 77,500 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลกัสูตร 170,500 

 
 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมศึกษา 

   
จ านวนหน่วยกิต  แผน ก แบบ ก 2  จ านวน 36  หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 

ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 8,000  - -  - - - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - 

รายวชิาบรรยาย / ทฤษฎี 33,750 45,000 - 45,000 11,250 - 
รายวชิาปฏิบติัการ ดูงาน - - - - - - 

ค่าหน่วยกิต* 33,750 45,000 - 45,000 11,250   

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 46,750 50,000 - 50,000 16,250 - 

รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 96,750 66,250 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลกัสูตร 163,000 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  6 มิถุนายน 2560 

 

                                                                                                       
                                                                                                    ( รศ.ดร. บณัฑิต โรจน์อารยานนท)์ 

  อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 


