ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ฉบับที่ 078/2561
เรื่อง เปิ ดรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาต่ อในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2562
สถาบัน เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น เปิ ดรั บ สมัค รคัด เลื อ กบุ ค คลเข้าศึ กษาต่ อ ในระดับ ปริ ญ ญาโท ภาคเรี ย นที่ 1
ประจาปี การศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดรับสมัคร
สาขา

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาเทคโนโลยีวศิ วกรรม (MET)

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มวิชา
1. สายวิชา การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (IIM)
2. สายวิชา การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับ
ผูป้ ระกอบการ (SME)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาบริ หารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

จานวน
รับ

20

20

20

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
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการ
พิจารณาเป็ นพิเศษ

20

20

- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการ
พิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีความรู ้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 หรื อใกล้เคียง(ผูท้ ี่มี
ความรู ้ภาษาญี่ปุ่นไม่ถึงระดับที่กาหนด หากผ่านการ
สัมภาษณ์ จะต้องเรี ยนเสริ มพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น)

2

2. วัน – เวลาเรียน
หลักสู ตร

วัน-เวลาเรียน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MET)

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBI)
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBJ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MIT)

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 – 19.00 น.

3. โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1 หลั ก สู ตรวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี วิ ศ วกรรม (MET) จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
จุดเด่ นของหลักสู ตร
1. มุ่งเน้นหลักสูตรมหาบัณฑิตที่มีศกั ยภาพสูงในการทางานด้านวิศวกรรมและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีควบคู่กบั การพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
2.ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทางของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย
3.สามารถเลือกเรี ยนวิชาเลือกได้จาก 4 กลุ่มวิชา ได้แก่
1.การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต (Advanced Design and Technology in Manufacturing)
2.ระบบพลังงานและสิ่ งแวดล้อม (Energy and Environmental System)
3.นวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Innovation and Management)
4.ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Electrical Engineering Systems)
4.มีโอกาสไปศึกษาดูงานระยะสั้นหรื อไปทาวิจยั และวิทยานิพนธ์ในประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี
เรียนหลักสู ตรนีแ้ ล้ วได้ อะไร
1.มีความสามารถในการออกแบบและวิเคราะห์ดา้ นวิศวกรรมและเทคโนโลยี แข็งแกร่ งด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะการ
แก้ปัญญา
2.เพิ่มพูนทักษะการใช้เครื่ องมือด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตโดยเฉพาะแบบญี่ปุ่น ทักษะการบริ หารจัดการเทคโนโลยี
รวมถึงการจัดการอุตสาหกรรม
3.พัฒนาความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบตั ิในงานอุตสาหกรรมและทักษะการวิจยั และพัฒนาเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
4.สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ดา้ นวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยี บริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วัสดุศาสตร์
พลังงาน และสิ่ งแวดล้อมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

3

หมวด

แผน ก. 2 (ทาวิทยานิพนธ์ )
ไม่มีหน่วยกิต
15
9

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

12
ไม่มีหน่วยกิต
36

3.2 หลักสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 37 หน่วยกิต
จุดเด่ นของหลักสู ตร
1.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ ปุ่น ออกแบบหลักสู ตรการเรี ยนการสอนตามแนวทางของสหรัฐอเมริ กาซึ่ งนามาปรับใช้ให้
เหมาะกับนักศึกษาไทย
2. หลักสูตรถูกออกแบบมาโดยการบูรณาการทั้ง 3 สาขาด้วยกันเพื่อความสมบูรณ์ขององค์ความรู ้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คือด้านสารสนเทศทางธุรกิจ(Business Information Systems) ด้านเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย(Multimedia Technology) และด้าน
เทคโนโลยีระบบเครื อข่าย (Network Technology)
3. เพื่อเปิ ดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลสาหรับผูเ้ รี ยนทั้งในด้านวิชาการและงานวิจยั ต่าง ๆ ระดับโลก หลักสู ตรจึงมี
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

4

3.3 หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขานวัต กรรมการจั ด การธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม (MBI) จ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ จาก 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
3.3.1 สายวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (IIM)
3.3.2 สายวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับผูป้ ระกอบการ (SME)
ลักษณะพิเศษของแต่ละกลุ่มวิชา
1.กลุ่มวิชา การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับผูป้ ระกอบการ (MBI-SME)
1)ให้ความรู ้เฉพาะทาง ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบตั ิ การวินิจฉัยปั ญหา การแก้ไขปั ญหาของธุรกิจ
2) ให้ความรู ้และทักษะในการกาหนดกลยุทธ์และจัดทาแผนธุรกิจที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
3) ให้ความรู ้และทักษะการบริ หารธุรกิจแบบเจ้าของกิจการ เพื่อพัฒนาธุรกิจและองค์กร
4) ให้ความรู ้และทักษะในการบริ หารองค์กรทั้งระดับกลางและระดับสูง
2.กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (MBI-IIM)
1) ให้ความรู ้ การบริ หารธุรกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มุ่งสู่นวัตกรรม สามารถยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจ
2) ให้ความรู ้ในการสร้างมูลค่าเพิม่ และนวัตกรรมทางการผลิตให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
3) ให้ความรู ้เพื่อพัฒนาตัวเองเป็ นนักอุตสาหกรรมสมัยใหม่ นักการผลิตสมัยใหม่ ที่เน้นการใช้นวัตกรรม
4) ให้ความรู ้ระบบการผลิตแบบญี่ปุ่น ในการพัฒนาผลิตภาพทางการผลิตให้สามารถแข่งขันได้สูงขึ้น

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
15
12

ไม่มีหน่วยกิต
15
21

12
ไม่มีหน่วยกิต
39

3
ไม่มีหน่วยกิต
39

5

3.5 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิ จญี่ปุ่น(MBJ) จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตรไม่
น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
จุดเด่ นของหลักสู ตร
1.มุ่งพัฒนาผูป้ ระกอบการ เจ้าของธุรกิจผูบ้ ริ หารระดับกลาง ให้มีความสามารถในการวงาแผน จัดทาแผนและสร้างธุรกิจใหม่
(Venture Business)
2.มุ่งสร้างผูป้ ระกอบการ เจ้าของธุ รกิ จ ผูบ้ ริ หารระดับกลาง ที่ มีความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยทางธุ รกิ จ ในสไตล์
ญี่ปุ่น
3.มุ่งสร้างผูป้ ระกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผูบ้ ริ หารระดับกลาง ที่มีความสามารถในการบริ หารกลยุทธ์ธุรกิจ โดยการวิเคราะห์
กรณี ศึกษาทางธุรกิจของญี่ปุ่น
4.มุ่งสร้างผูป้ ระกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผูบ้ ริ หารระดับกลาง ที่มีความรู ้แนวคิดการบริ หารธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่น
เรียนหลักสู ตรนีแ้ ล้ วได้ อะไร
1.ความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์วนิ ิจฉัยโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น
2.ความรู ้ แ ละทักษะในการวิเคราะห์ ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ความรู ้ แ ละทัก ษะในการวางแผนและสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ (Venture
Business)
3.ความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาและบริ หารกลยุทธ์ธุรกิจให้ประสบความสาเร็ จ
4.ความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดการบริ หารธุรกิจในสไตล์ญี่ปุ่น

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
21
9

ไม่มีหน่วยกิต
21
18

12
ไม่มีหน่วยกิต
42

3
ไม่มีหน่วยกิต
42
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4. กาหนดการรับสมัครนักศึกษา
วันที่
รับสมัครรอบที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน –วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน – วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
รับสมัครรอบที่ 2
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 – วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัครรอบที่ 3
วันพุธที่ 16 มกราคม–วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม – วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
รับสมัครรอบที่ 4
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม –วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
รับสมัครรอบที่ 5
วันอังคาร ที่ 16 เมษายน –วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

รายการ
รับสมัครทางไปรษณี ย ์ หรื อสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่1
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกรอบที่1
ชาระเงินค่ายืนยันสิ ทธิ์รอบที่ 1
รับสมัครทางไปรษณี ย ์ หรื อสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่2
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกรอบที่2
ชาระเงินค่ายืนยันสิ ทธิ์รอบที่ 2
รับสมัครทางไปรษณี ย ์ หรื อสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่3
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกรอบที่3
ชาระเงินค่ายืนยันสิ ทธิ์รอบที่ 3
รับสมัครทางไปรษณี ย ์ หรื อสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่4
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกรอบที่4
รับสมัครทางไปรษณี ย ์ หรื อสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่5
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกรอบที่5

วันรายงานตัวขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทุกรอบการสมัคร
วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562
เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561
(วันที่สถาบันฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562

ขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระค่ าลงทะเบียนในเทอมที่ 1
เรี ยนวิชาปรับพื้นฐาน
วันเปิ ดภาคเรียน
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5. การรับสมัครนักศึกษา
5.1 สมัครทางไปรษณีย์ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ผู ้ส มั ค รเข้ า เว็ บ ไซต์ ข องสถาบั น ฯที่ website http://www.tni.ac.th กรอกใบสมั ค รออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ มส่งใบสมัคร พร้อมพิมพ์ใบสมัครเพื่อใช้ในการสมัครและ
2. พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน เพื่อชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จานวน 500 บาท
3. ผูส้ มัครเก็บเอกสารส่วนที่ 1 ไว้เป็ นหลักฐานอ้างอิง
4. ส่ งเอกสารประกอบการสมัคร (ตามข้อ 6) ทางไปรษณี ยม์ าที่
กรุณาส่ง
ศูนย์รบั สมัครนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
5.2 สมัครด้ วยตนเอง
ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และ วัน
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (เว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) มีข้ นั ตอนในการสมัครดังนี้
1. ผู ้ ส มั ค รเข้ า เว็ บ ไซต์ ข องสถาบั น ฯที่ website http://www.tni.ac.th กรอกใบสมั ค รออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ มส่งใบสมัคร พร้อมพิมพ์ใบสมัครเพื่อใช้ในการสมัคร
2.พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินเพือ่ ชาระเงินค่าสมัคร จานวน 500 บาทที่ฝ่ายการเงิน
3.ยืน่ เอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ (6)

6. เอกสารประกอบการสมัครเข้ าศึกษา
1. ใบสมัคร(กรอกออนไลน์ที่ www.tni.ac.th) พร้อมติดรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สาเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ผสู ้ มัครสาเร็ จการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. หนังสื อรับรองจากอาจารย์ที่ปรึ กษา/หัวหน้าภาคหรื อจากผูบ้ งั คับบัญชาที่ทางานว่าเป็ นผูท้ ี่มีพ้นื
ฐานความรู ้ ความรับผิดชอบ และความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาตนเอง อันเป็ นคุณสมบัติพ้นื ฐานใน
การเรี ยนในหลักสูตรนี้ (Download ได้ที่ http://www.tni.ac.th)
5. สาเนาผลการทดสอบความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL TOEIC IELTS
CU-TEP TU-GET อายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
 หมายเหตุ
- ผู ้ที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กเข้า ศึ ก ษาในบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ที่ ไ ม่ มี ผ ลการท าสอบความรู ้ ค วามสามารถทาง
ภาษาอังกฤษมายื่น หรื อได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ข้ นั ต่ าที่ สถาบันฯ กาหนดนั้น สถาบันจะดาเนิ นจัดสอบวัดระดับความรู ้
ภาษาอังกฤษให้ภายในภาคการศึ กษาแรกที่ เข้าศึ กษา หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ผูเ้ ข้าศึ กษาต้องลงทะเบี ยนเรี ยน
หลักสู ตรภาษาอังกฤษที่สถาบันเปิ ดให้ และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กาหนดก่อนสาเร็ จการศึกษา โดยเกณฑ์ข้ นั
ต่าของผลการทดสอบความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษมีดงั นี้
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TOEFL(Paper) TOEFL(CBT)
TOEIC
IELTS
CU-TEP
TU-GET
500
173
600
5
60
60%
- - หากผูส้ มัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันฯ อื่นนอกจากที่ ได้แจ้งไว้แล้วนั้น ผูส้ มัครสามารถ
นาผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าวมายืน่ ได้ เพื่อขอรับการพิจารณา
- ผูส้ มัครต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสาร ตามข้อ (2-5) ให้ครบถ้วน

7. เกณฑ์ การสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากคุณสมบัติอื่นประกอบ อาทิ คุณวุฒิและผลการการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งงาน บุคลิกภาพ การมีเวลาในการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร โอกาสในการ
นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรที่สงั กัดและการวางแผนอนาคตของตนเอง

8. การยืนยันสิ ทธิ์การเข้ าศึกษา
สาหรับผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบที่ 1-3 จะต้องยืนยันสิ ทธิ์ การเข้าศึกษาพร้อมค่าลงทะเบียนเรี ยนวิชาปรับ
พื้นฐาน / วิชาเตรี ยมความพร้อม(ถ้ามี) โดยชาระเงินค่ายืนยันสิ ทธิ์จานวน 15,000 บาท (หนึ่ งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเงิน
ค่ายืนยันสิ ทธิ์จานวนนี้สถาบันฯ จะนาไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าทาบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าบารุ งการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562
สาหรับผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบที่ 4-5 ให้ชาระค่าเทอมภาคเรี ยนที่ 1/2562 เต็มจานวน ในวันรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยไม่ตอ้ งชาระเงินยืนยันสิ ทธิ์

วิธีการชาระเงินค่ ายืนยันสิ ทธิ์และค่ าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพืน้ ฐาน
8.1 กรอกแบบฟอร์ มการยืนยันสิ ทธิ์ พร้อมรายวิชาปรับพื้นฐาน (ในรายวิชาที่สถาบันฯ บังคับหรื อสามารถ
ลงเรี ยนได้ตามความสมัครใจ)ที่ http://www.tni.ac.th
8.2 พิมพ์แบบฟอร์ มการชาระเงิน (Bill payment Pay-in slip) เพื่อนาไปชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตาม
วันและเวลาที่สถาบันฯกาหนด
8.3 ใบเสร็ จค่ายืนยันสิ ทธิ์สามารถรับได้ที่ ฝ่ ายการเงิน อาคาร A ชั้น 2 ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา

* ผูผ้ ่านการคัดเลือกที่ได้ชาระค่ายืนยันสิทธิ์ฯ (จานวน 15,000 บาท) และค่าลงทะเบียนเรี ยนวิชาปรับพื้นฐาน / วิชา
เตรี ยมความพร้อมแล้ว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินจานวนดังกล่าวทุกกรณี
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9. รายละเอียดการขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
สถาบันฯ กาหนดขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562 ตามวันและเวลาที่

สถาบันฯ 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

10. อัตราค่ าหน่ วยกิต ค่ าบารุ งการศึกษา ค่ าธรรมเนียม และค่ าวิชาปรับพืน้ ฐาน
ประเภทรายวิชา

หน่ วยกิตละ (บาท)

หมวดการศึกษาทัว่ ไป
- รายวิชาบรรยาย ทฤษฎี
- รายวิชาปฏิบตั ิการ ดูงาน
- รายวิชาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ค่ าบารุงการศึกษา
- ค่าบารุ งการศึกษา ภาคปกติ
- ค่าบารุ งการศึกษา ภาคฤดูร้อน
ค่ าธรรมเนียม (เมื่อแรกเข้ าศึกษา)
- ค่าสมัครเข้าศึกษา
- ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
- ค่าคู่มือนักศึกษา
- ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

3,750
15,000
3,750
ภาคการศึกษาละ (บาท)
5,000
3,500
ค่ าใช้ จ่าย(บาท)
500
200
200
8,000

วิชาปรับพืน้ ฐาน

ค่ าใช้ จ่ายต่ อวิชา(บาท)

- การบัญชีเบื้องต้น
- เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
- คณิ ตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
- เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
- ปรับพื้นฐานด้านบริ หารธุรกิจ
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง (เฉพาะหลักสูตร MBJ)
- วิชาปรับพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะหลักสูตร MIT)
หมายเหตุ - ค่ าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถดูได้ จากคู่มือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
8,000
5,000
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11. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมศึกษา MET
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

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT
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
รวมค่ าลงทะเบียนตลอดหลักสู ตร

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
170,500
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หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)
จำนวนหน่วยกิต แผน ก. และ แผน ข. 39 หน่วยกิต
ปี 1

รายการ

ปี 2

ภาคต้ น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

ภาคต้ น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

ค่ำขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำ

8,000

-

-

-

-

ค่ำบำรุ งกำรศึกษำ

5,000

5,000

3,500

5,000

5,000

3,500

รำยวิชำบรรยำย / ทฤษฎี
รำยวิชำปฏิบตั ิกำร ดูงำน
ค่ำหน่วยกิต*
รวมค่ าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา
รวมค่ าลงทะเบียนต่อปี
รวมค่ าลงทะเบียนตลอดหลักสู ตร

33,750
33,750
46,750

33,750
33,750
38,750
111,500

22,500
22,500
26,000

18,750
15,000
33,750
38,750

33,750
33,750
38,750
84,000

3,000
3,000
6,500

195,500

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่ น(MBJ)
จานวนหน่วยกิต แผน ก. และ แผน ข. 42 หน่วยกิต
รายการ
ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ค่าบารุ งการศึกษา
รายวิชาบรรยาย / ทฤษฎี
รายวิชาที่สอนด้วยภาษาต่างประเทศ
รายวิชาปฏิบตั ิการ ดูงาน
ค่าหน่วยกิต*
รวมค่ าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา
รวมค่ าลงทะเบียนต่อปี
รวมค่ าลงทะเบียนตลอดหลักสู ตร

ภาคต้ น
8,000
5,000
33,750
33,750
46,750

ปี 1
ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
5,000
33,750
33,750
38,750
111,500

3,500
22,500
22,500
26,000

ภาคต้ น
5,000
18,750
16,500
15,000
50,250
55,250

ปี 2
ภาคปลาย
5,000
11,250
33,000
44,250
49,250
111,000

222,500

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิ งหาคม 2561

( รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์)
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ภาคฤดูร้อน
3,500
3,000
3,000
6,500

