ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ฉบับที่ 057/2561
เรื่อง เปิ ดรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561
สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่ น เปิ ดรั บ สมัค รคัด เลื อ กบุ ค คลเข้าศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาโท ภาคการศึ ก ษา
ที่ 2 /2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดรับสมัคร
สาขา

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีวศิ วกรรม (MET)

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

คุณสมบัตผิ ้สู มัคร
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
- ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา หรื อ
- สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น
วิทยาศาสตร์ ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการ
พิจารณาเป็ นพิเศษ

2. วัน – เวลาเรียน
หลักสู ตร

วัน-เวลาเรียน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีวศิ วกรรม(MET)

วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

วันเสาร์ เวลา 08.30 – 19.00 น.
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3. กาหนดการรับสมัครนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี

กาหนดการ

รอบที่ 1
วันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2561
วันที่ 2 สิ งหาคม 2561
วันที่ 4 สิงหาคม 2561
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561
วันที่ 10 สิ งหาคม – 30 กันยายน 2561
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก
ชาระเงินค่ายืนยันสิ ทธิ์และลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน
ขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่

รอบที่ 2
วันที่ 1 - 31 สิ งหาคม 2561
วันที่ 5 กันยายน 2561
วันที่ 8 กันยายน 2561
วันที่ 14 กันยายน 2561
วันที่ 14 กันยายน – 15 ตุลาคม 2561
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก
ชาระเงินค่ายืนยันสิ ทธิ์และลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน
ขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่

รอบที่ 3
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2561

รับสมัคร

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 6 ตุลาคม 2561

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 12 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่

รอบที่ 4
วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2561

รับสมัคร

วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 27 ตุลาคม 2561
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

เปิ ดภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
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4. การรับสมัครนักศึกษา
ขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
1. ผูส้ มัครเข้าเว็บไซต์ของสถาบันฯที่ http://grad.tni.ac.th/ กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมพิมพ์ใบสมัครและ
ใบชาระเงินค่าสมัคร
2. ชาระเงินค่าสมัครสอบ จานวน 500 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร /หรื อ ฝ่ ายการเงินของสถาบัน
3. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเอง หรื อทางไปรษณี ย ์
3.1 ทางไปรษณี ย ์ มาที่
กรุณาส่ง
ศูนย์รบั สมัครนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

3.2 ส่งเอกสารด้วยตนเอง
ที่ศูนย์รับสมัครนักศึ กษา สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และ
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (เว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

5. เอกสารประกอบการสมัครเข้ าศึกษา
1. ใบสมัคร(กรอกออนไลน์ที่ http://grad.tni.ac.th/) พร้อมติดรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สาเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ผสู ้ มัครสาเร็ จการศึกษา จานวน 1
ฉบับ
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. หนั ง สื อ รั บ รองจากอาจารย์ที่ ป รึ กษา/หั ว หน้ า ภาคหรื อจากผู ้บั ง คับ บั ญ ชาที่ ท างานว่ า เป็ นผู ้ที่ มี
พื้นฐานความรู ้ ความรับผิดชอบ และความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาตนเอง อันเป็ นคุณสมบัติพ้นื ฐานใน การเรี ยนในหลักสู ตรนี้
(Download ได้ที่ http://grad.tni.ac.th/)
5. สาเนาผลการทดสอบความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL TOEIC IELTS CU-TEP
TU-GET อายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
 หมายเหตุ
โดยเกณฑ์ข้ นั ต่าของผลการทดสอบความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษมีดงั นี้
TOEFL(Paper) TOEFL(CBT)
TOEIC
IELTS
CU-TEP
TU-GET
500
173
600
5
60
60%
- - หากผูส้ มัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันฯ อื่นนอกจากที่ได้แจ้งไว้แล้วนั้น ผูส้ มัครสามารถ
นาผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าวมายืน่ ได้ เพื่อขอรับการพิจารณา
- ผูส้ มัครต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสาร ตามข้อ (2-5) ให้ครบถ้วน
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6. เกณฑ์ การสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกโดยการสั มภาษณ์ และพิจารณาจากคุณสมบัติอื่นประกอบ อาทิ คุณวุฒิและผลการการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งงาน บุคลิกภาพ การมีเวลาในการศึกษาได้ตลอดหลักสู ตร โอกาสใน
การนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรที่สงั กัดและการวางแผนอนาคตของตนเอง

7. การยืนยันสิ ทธิ์การเข้ าศึกษา
สาหรับผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 จะต้องยืนยันสิ ทธิ์การเข้าศึกษาพร้อมค่าลงทะเบียน
เรี ยนวิชาปรับพื้นฐาน / วิชาเตรี ยมความพร้อม(ถ้ามี) โดยชาระเงินค่ายืนยันสิ ทธิ์จานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)
*หมายเหตุ เงินค่ายืนยันสิ ทธิ์จานวนนี้สถาบันฯ จะนาไปเป็ นส่วนหนึ่งของค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าทาบัตร
นักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา ค่าบารุ งการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2561

8. วิธีการชาระเงินค่ ายืนยันสิ ทธิ์และค่ าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพืน้ ฐาน
8.1 กรอกแบบฟอร์มการยืนยันสิ ทธิ์ พร้อมรายวิชาปรับพื้นฐาน (ในรายวิชาที่สถาบันฯ บังคับหรื อสามารถ
ลงเรี ยนได้ตามความสมัครใจ)ที่ http://grad.tni.ac.th/
8.2 พิมพ์แบบฟอร์ มการชาระเงิน (Bill payment Pay-in slip) นาไปชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรื อ
ฝ่ สยการเงินของสถาบันฯ ตามวันและเวลาที่กาหนด
8.3 ใบเสร็ จค่ายืนยันสิ ทธิ์สามารถรับได้ที่ ฝ่ ายการเงิน อาคาร A ชั้น 2 ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา

* ผูผ้ ่านการคัดเลือกที่ได้ชาระค่ายืนยันสิ ทธิ์ ฯ (จานวน 15,000 บาท) และค่าลงทะเบียนเรี ยนวิชาปรับพื้นฐาน /
วิชาเตรี ยมความพร้อมแล้ว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินจานวนดังกล่าวทุกกรณี

9. รายละเอียดการขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
สถาบันฯ กาหนดขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561 ตามวันและเวลา

ที่สถาบันฯ แจ้งไว้ในกาหนดการรับสมัคร
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้ องนาหลักฐานประกอบการขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ ดังต่ อไปนี้
1. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา (พิมพ์จากระบบทะเบียน reg.tni.ac.th)
จานวน 1 ฉบับ
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ใช้ติดบนแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียน)
จานวน 1 รู ป
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง)
จานวน 2 ฉบับ
5 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา
5.1 สาเนาใบ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ถ่ายหน้า-หลังขัดเจน)
จานวน 2 ฉบับ
5.2 สาเนาใบปริ ญญาบัตร
จานวน 2 ฉบับ
6. สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสาเนาหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา)
จานวน 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริ ง (ตรวจโรคทัว่ ไป) ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรื อเอกชนเท่านั้น จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ

- นักศึกษาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล 02-7632600 ต่อ 2501 หรื อ 2608
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10. โครงสร้ างหลักสู ตร
10.1 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม(MET) จานวนหน่ วยกิ ตรวม ตลอด
หลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
จุดเด่ นของหลักสู ตร
1.มุ่งเน้นหลักสู ตรมหาบัณฑิ ตที่ มีศักยภาพสู งในการทางานด้านวิศวกรรมและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีควบคู่กบั การ
พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
2.ออกแบบหลักสู ตรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทางของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย
3.เลือกเรี ยนได้ 3 แขนงวิชาได้แก่
1.การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต (Advanced Design and Technology in Manufacturing)
2.ระบบพลังงานและสิ่ งแวดล้อม (Energy and Environmental System)
3.นวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Innovation and Management)
4.มีโอกาสไปศึกษาดูงานระยะสั้นหรื อไปทาวิจยั และวิทยานิพนธ์ในประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี
เรียนหลักสู ตรนีแ้ ล้ วได้ อะไร
1.มีความสามารถในการออกแบบและวิเคราะห์ดา้ นวิศวกรรมและเทคโนโลยี แข็งแกร่ งด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะ
การแก้ปัญญา
2.เพิ่มพูนทักษะการใช้เครื่ องมือด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตโดยเฉพาะแบบญี่ปุ่น ทักษะการบริ หารจัดการเทคโนโลยี
รวมถึงการจัดการอุตสาหกรรม
3.พัฒนาความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบตั ิในงานอุตสาหกรรมและทักษะการวิจยั และพัฒนาเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
4.สามารถบู ร ณาการองค์ค วามรู ้ ด้านวิศ วกรรม วิท ยาศาสตร์ การพัฒ นาเทคโนโลยี บริ ห ารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์
วัสดุศาสตร์ พลังงาน และสิ่ งแวดล้อมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

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

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

6

10.2 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT) จานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 37 หน่วยกิต
จุดเด่ นของหลักสู ตร
1.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ออกแบบหลักสู ตรการเรี ยนการสอนตามแนวทางของสหรัฐอเมริ กาซึ่ งนามาปรับ ใช้ให้
เหมาะกับนักศึกษาไทย
2. หลัก สู ต รถู ก ออกแบบมาโดยการบู ร ณาการทั้ง 3 สาขาด้วยกัน เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ข ององค์ค วามรู ้ ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศ คื อ ด้า นสารสนเทศทางธุ ร กิ จ (Business Information Systems) ด้านเทคโนโลยีม ัล ติ มี เดี ย (Multimedia
Technology) และด้านเทคโนโลยีระบบเครื อข่าย (Network Technology)
3. เพื่อเปิ ดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลสาหรับผูเ้ รี ยนทั้งในด้านวิชาการและงานวิจยั ต่าง ๆ ระดับโลก หลักสูตรจึงมี
โครงการแลกเปลี่ยนทัศนศึกษา ดูงาน สัมมนาในต่างประเทศ และอีกทั้งยังมีผทู ้ รงคุณวุฒิรับเชิญจากสถาบันการศึกษา /
องค์กรจากต่างประเทศมาร่ วมสอนที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นด้วย
เรียนหลักสู ตรนีแ้ ล้ วได้ อะไร
1.มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ ดาเนินการและบริ หารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรได้เป็ นอย่างดี
2.สามารถสื่ อสารและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดา้ นนี้ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว
4.มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพการเป็ นผูน้ าอย่างโดดเด่น

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

แผน ก. 2
(ทาวิทยานิพนธ์ )

แผน ข.
(ทาสารนิพนธ์ )

ไม่มีหน่วยกิต
13
12

ไม่มีหน่วยกิต
13
18

12
ไม่มีหน่วยกิต
37

6
ไม่มีหน่วยกิต
37

7

11. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข. 38 หน่วยกิต
ภาคต้ น

ปี 1
ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา

8,000

-

ค่าบารุ งการศึกษา
รายวิชาบรรยาย / ทฤษฎี

5,000
37,500

รายวิชาปฏิบตั ิการ ดูงาน
ค่าหน่วยกิต*
รวมค่ าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา

37,500
50,500

รายการ

รวมค่ าลงทะเบียนต่อปี

ภาคต้ น

ปี 2
ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

-

-

-

-

5,000
37,500

-

5,000
33,750

5,000
33,750

-

37,500
42,500

-

33,750
38,750

33,750
38,750

-

93,000

77,500

รวมค่ าลงทะเบียนตลอดหลักสู ตร

170,500

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมศึกษา
จานวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2 จานวน 36 หน่วยกิต
ปี 2
ภาคฤดูร้อน
ภาคต้ น
ภาคปลาย
ภาคฤดูร้อน

ภาคต้ น

ปี 1
ภาคปลาย

ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา

8,000

-

-

-

-

-

ค่าบารุ งการศึกษา

5,000

5,000

-

5,000

5,000

-

รายวิชาบรรยาย / ทฤษฎี
รายวิชาปฏิบตั ิการ ดูงาน

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

รายการ

รวมค่ าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา
รวมค่ าลงทะเบียนต่อปี
รวมค่ าลงทะเบียนตลอดหลักสู ตร

163,000

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561

( รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์)
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

-

