
   
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ฉบับที่ 067/2562 

เร่ือง เปิดรับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท  ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่  1     

ประจ าปีการศึกษา  2563 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

1. หลกัสูตรที่เปิดรับสมคัร 
 

สาขา จ านวน
รับ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
- สาขาเทคโนโลยวีิศวกรรม (MET) 
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ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
- ดา้นวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา   หรือ 
- สาขาที่เกี่ยวขอ้งกบัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
อาทิเช่น  วิทยาศาสตร์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
อุตสาหกรรมศาสตร์  เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
- สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ (MIT)   
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- ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา 
- มีประสบการณ์การท างานอยา่งนอ้ย 2 ปี  จะไดรั้บการ 
  พิจารณาเป็นพิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
- สาขานวตักรรมการจดัการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI) 
 

 
 

40 
-  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา 

 -  มีประสบการณ์การท างานอยา่งนอ้ย 2 ปี  จะไดรั้บการ 
พิจารณาเป็นพิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
- สาขาบริหารธุรกจิญ่ีปุ่ น (MBJ) 
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- ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา 
 - มีประสบการณ์การท างานอยา่งนอ้ย 2 ปี  จะไดรั้บการ 

  พิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นระดบั N3  
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2. วนั – เวลาเรียน 

หลักสูตร วัน-เวลาเรียน 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  (MET) วันเสาร์และวันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 18.00 น. 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (MBI) 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (MBJ) 
วันเสาร์และวันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 18.00 น. 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  (MIT) วันเสาร์  เวลา 08.30 – 19.00 น. 

 
3. โครงสร้างหลกัสูตร 

3.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม  (MET)  จ  านวนหน่วยกิตรวม              
ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต 

จุดเด่นของหลักสูตร 
1. มุ่งเนน้หลกัสูตรมหาบณัฑิตที่มีศกัยภาพสูงในการท างานดา้นวิศวกรรมและการสร้างสรรคเ์ทคโนโลยคีวบคู่กบัการพฒันา
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่ น 

2.ออกแบบหลกัสูตรตามความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม  ตามแนวทางของญ่ีปุ่ นที่เหมาะสมกบัประเทศไทย 
3.สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกไดจ้าก 4 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ 

      1.การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยกีารผลิต (Advanced Design and Technology in Manufacturing) 
      2.ระบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม (Energy and Environmental System) 
      3.นวตักรรมและการจดัการทางวิศวกรรม (Engineering Innovation and Management) 
      4.ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Electrical Engineering Systems) 

4.มีโอกาสไปศึกษาดูงานระยะสั้นหรือไปท าวิจยัและวิทยานิพนธ์ในประเทศญ่ีปุ่นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี 
 

เรียนหลักสูตรน้ีแล้วได้อะไร 
1.มีความสามารถในการออกแบบและวิเคราะห์ดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลย ี แขง็แกร่งดา้นวิชาการ  วิชาชีพและทกัษะการ
แกปั้ญญา 

2.เพิ่มพูนทกัษะการใชเ้คร่ืองมือดา้นการควบคุมคุณภาพการผลิตโดยเฉพาะแบบญ่ีปุ่ น ทกัษะการบริหารจัดการเทคโนโลยี
รวมถึงการจดัการอุตสาหกรรม 

3.พฒันาความเช่ียวชาญเชิงปฏิบติัในงานอุตสาหกรรมและทกัษะการวิจยัและพฒันาเพื่อการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 
4.สามารถบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นวิศวกรรม  วิทยาศาสตร์  การพฒันาเทคโนโลย ี บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  วสัดุศาสตร์ 
พลงังาน และส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสัมฤทธ์ิผล 
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3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร       

ไม่นอ้ยกว่า 37 หน่วยกิต 
จุดเด่นของหลักสูตร   

1.สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ออกแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนตามแนวทางของสหรัฐอเมริกาซ่ึงน ามาปรับใช้ให้
เหมาะกบันกัศึกษาไทย 

2. หลกัสูตรถูกออกแบบมาโดยการบูรณาการทั้ง 3 สาขาดว้ยกนัเพื่อความสมบูรณ์ขององคค์วามรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
คือดา้นสารสนเทศทางธุรกิจ(Business Information Systems) ดา้นเทคโนโลยมีลัติมีเดีย(Multimedia Technology) และดา้น
เทคโนโลยรีะบบเครือข่าย (Network Technology) 

3. เพื่อเปิดโลกทศัน์และวิสัยทศัน์ให้กวา้งไกลส าหรับผูเ้รียนทั้งในดา้นวิชาการและงานวิจยัต่าง ๆ ระดบัโลก หลกัสูตรจึงมี
โครงการแลกเปลี่ยนทศันศึกษา  ดูงาน  สัมมนาในต่างประเทศ  และอีกทั้งยงัมีผูท้รงคุณวุฒิรับเชิญจากสถาบนัการศึกษา/
องคก์รจากต่างประเทศมาร่วมสอนที่สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ นดว้ย    

 เรียนหลักสูตรน้ีแล้วได้อะไร 
1.มีความสามารถในการออกแบบ  วิเคราะห์  ด  าเนินการและบริหารจดัการระบบสารสนเทศในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
2.สามารถส่ือสารและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.มีความพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยดีา้นน้ีท่ีมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว 
4.มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละพฒันาศกัยภาพการเป็นผูน้  าอยา่งโดดเด่น 

 

หมวด 
แผน ก. 2 

(ท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข.  

(ท าสารนิพนธ์) 
(1)  หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน ไม่มีหน่วยกิต ไม่มีหน่วยกิต 

(2)  หมวดวิชาบังคบั 13 13 

(3)  หมวดวิชาเลือก 12 18 

(4) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 - วิทยานิพนธ ์ 12 - 
 - สารนิพนธ ์ - 6 
 - การสอบวิทยานิพนธ ์ ไม่มีหน่วยกิต - 
 - การสอบประมวลความรู้(การสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปลา่) - ไม่มีหน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม 37 37 
 

หมวด แผน ก. 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
(1)  หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน (ภาษาองักฤษขั้นสูง) ไม่มีหน่วยกิต 
(2)  หมวดวิชาบังคบั 15 

(3)  หมวดวิชาเลือก 9 

(4) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
     - วิทยานิพนธ ์ 12 
     - การสอบวิทยานิพนธ์ ไม่มีหน่วยกิต 
     - การสอบประมวลความรู้  (การสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า) - 

หน่วยกิตรวม 36 
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3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม  (MBI)   จ านวน        
หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 39 หน่วยกิต 

 ผู้สมัครสามารถเลือกได้จาก 2 กลุ่มวิชา ดังน้ี  
3.3.1 สายวิชาการจดัการอุตสาหกรรมเชิงนวตักรรม (IIM)    
3.3.2 สายวิชาการวางแผนและการจดัการเชิงกลยทุธ์ส าหรับผูป้ระกอบการ (SME)   

 
ลักษณะพิเศษของแต่ละกลุ่มวิชา 
1.กลุ่มวิชา การวางแผนและการจดัการเชิงกลยทุธ์ส าหรับผูป้ระกอบการ (MBI-SME) 

1)ใหค้วามรู้เฉพาะทาง ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบติั การวินิจฉัยปัญหา การแกไ้ขปัญหาของธุรกิจ 
2) ใหค้วามรู้และทกัษะในการก าหนดกลยทุธ์และจดัท าแผนธุรกิจที่น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  
3) ใหค้วามรู้และทกัษะการบริหารธุรกิจแบบเจา้ของกิจการ เพื่อพฒันาธุรกิจและองคก์ร 
4) ใหค้วามรู้และทกัษะในการบริหารองคก์รทั้งระดบักลางและระดบัสูง 

2.กลุ่มวิชาการจดัการอุตสาหกรรมเชิงนวตักรรม (MBI-IIM) 
          1) ใหค้วามรู้ การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสมยัใหม่ มุ่งสู่นวตักรรม สามารถยกระดบัขีดความสามารถในการ
แข่งขนัใหแ้ก่องคก์รธุรกิจ 
              2) ใหค้วามรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และนวตักรรมทางการผลิตใหแ้ก่ธุรกิจอุตสาหกรรม  
              3) ใหค้วามรู้เพื่อพฒันาตวัเองเป็นนกัอุตสาหกรรมสมยัใหม่  นกัการผลิตสมยัใหม่ ที่เนน้การใชน้วตักรรม 
                4) ใหค้วามรู้ระบบการผลิตแบบญ่ีปุ่น ในการพฒันาผลิตภาพทางการผลิตใหส้ามารถแข่งขนัไดสู้งข้ึน 
  

เรียนหลักสูตรน้ีแล้วได้อะไร 
1. เป็นนกับริหาร ที่สามารถบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์เพื่อการพฒันาธุรกิจ 
2. เป็น นักบริหารที่มีความพิเศษทางดา้นภาษาญ่ีปุ่ น  โดยสามารถใชท้กัษะทางดา้นภาษาในการส่ือสารทางธุรกิจ

ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
3.เป็นนักธุรกิจและบริหารที่มีความรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรม และภาษาญ่ีปุ่ นเชิงลึก สามารถน าไปพฒันาธุรกิจเดิม

และสร้างธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวขอ้งกบัญ่ีปุ่ นได ้
 

หมวด 
แผน ก. 2 

(ท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข.  

(ท าสารนิพนธ์) 
(1)  หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน ไม่มีหน่วยกิต ไม่มีหน่วยกิต 

(2)  หมวดวิชาบังคบั 15 15 

(3)  หมวดวิชาเลือก 12 21 

(4) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 - วิทยานิพนธ ์ 12 - 
 - สารนิพนธ ์ - 3 
 - การสอบวิทยานิพนธ ์ ไม่มีหน่วยกิต - 
 - การสอบประมวลความรู้(การสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปลา่) - ไม่มีหน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม 39 39 
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3.5  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจญ่ีปุ่ น(MBJ)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่
นอ้ยกว่า 42 หน่วยกิต 

จุดเด่นของหลักสูตร   
1.มุ่งพฒันาผูป้ระกอบการ เจา้ของธุรกิจผูบ้ริหารระดบักลาง ใหมี้ความสามารถในการวงาแผน จดัท าแผนและสร้างธุรกิจใหม่ 
(Venture Business) 

2.มุ่งสร้างผูป้ระกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผูบ้ริหารระดบักลาง ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยทางธุรกิจ ในสไตล์
ญ่ีปุ่ น 

3.มุ่งสร้างผูป้ระกอบการ เจา้ของธุรกิจ ผูบ้ริหารระดบักลาง ที่มีความสามารถในการบริหารกลยทุธ์ธุรกิจ โดยการวิเคราะห์
กรณีศึกษาทางธุรกิจของญ่ีปุ่ น 

4.มุ่งสร้างผูป้ระกอบการ เจา้ของธุรกิจ ผูบ้ริหารระดบักลาง ที่มีความรู้แนวคิดการบริหารธุรกิจสไตลญ่ี์ปุ่ น  
 

เรียนหลักสูตรน้ีแล้วได้อะไร 
1.ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจดว้ยการวิเคราะห์วินิจฉัยโดยผูเ้ช่ียวชาญจากญ่ีปุ่ น 
2.ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ ความรู้และทักษะในการวางแผนและสร้างธุรกิจใหม่ (Venture 

Business) 
3.ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ แกไ้ขปัญหาและบริหารกลยทุธ์ธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ  
4.ความรู้เกี่ยวกบัแนวคิดการบริหารธุรกิจในสไตลญ่ี์ปุ่ น 

 

หมวด 
แผน ก. 2 

(ท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข.  

(ท าสารนิพนธ์) 
(1)  หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน ไม่มีหน่วยกิต ไม่มีหน่วยกิต 

(2)  หมวดวิชาบังคบั 21 21 

(3)  หมวดวิชาเลือก 9 18 

(4) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 - วิทยานิพนธ ์ 12 - 
- สารนิพนธ์ - 3 
- การสอบวิทยานิพนธ ์ ไม่มีหน่วยกิต - 
- การสอบประมวลความรู้ (การสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปลา่) - ไม่มีหน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม 42 42 
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4. ก าหนดการรับสมคัรนกัศึกษา 

วนัที ่ รายการ 
รับสมัครรอบที่ 1 
วนัอาทิตยท์ี่ 1 กนัยายน –วนัศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน  2562 รับสมคัร 
วนัองัคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์รอบท่ี 1 
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 
วนัเสาร์ที ่30 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบคดัเลือกรอบที่ 1 
วนัอาทิตยท์ี่ 1 ธนัวาคม – วนัอาทิตยท์ี่ 19 มกราคม 2563 ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ (online) 
วนัอาทิตยท์ี่ 19 มกราคม 2563 รายงานตวั 
รับสมัครรอบที่ 2 
วนัเสาร์ที ่16 พฤศจิกายน 2562 – วนัพุธที่ 15 มกราคม 2563 รับสมคัร 
วนัศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์รอบท่ี 2 
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 
วนัพฤหสับดีที่ 30 มกราคม 2562 ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบคดัเลือกรอบที่ 2 
วนัศุกร์ที่ 31 มกราคม – วนัอาทิตยท์ี่ 8 มีนาคม 2563 ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ (online) 
วนัอาทิตยท์ี่ 8 มีนาคม 2563 รายงานตวั 
รับสมัครรอบที่ 3 
วนัพฤหสับดีที่ 16 มกราคม–วนัเสาร์ที่ 15 กุมภาพนัธ ์2563 รับสมคัร 
วนัจนัทร์ที่ 17  กุมภาพนัธ์ 2563 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์รอบท่ี 3 
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2563 สอบสัมภาษณ์รอบที่ 3 
วนัพุธที่ 26  กุมภาพนัธ์ 2563 ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบคดัเลือกรอบที่ 3 
วนัพฤหสับดีที ่27 กุมภาพนัธ์ – วนัอาทิตยท์ี่ 29 มีนาคม 2563 ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ (online) 
วนัอาทิตยท์ี่ 29 มีนาคม 2563 รายงานตวั 
รับสมัครรอบที่ 4 
วนัอาทิตยท์ี่ 16 กุมภาพนัธ์ – วนัจนัทร์ที ่30 มีนาคม 2563 รับสมคัร 
วนัพฤหสับดีที่ 2 เมษายน 2563 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์รอบท่ี 4 
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 สอบสัมภาษณ์รอบที่ 4 

วนัพุธที่ 22 เมษายน 2563 ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบคดัเลือกรอบที่ 4 
วนัพฤหสับดีที ่23 เมษายน – วนัอาทิตยท์ี่ 24 พฤษภาคมคม 2563 ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ (online) 
วนัอาทิตยท์ี่ 24 พฤษภาคมคม 2563 รายงานตวั 
รับสมัครรอบที่ 5 
วนัจนัทร์ที่ 30 มีนาคม – วนัพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 รับสมคัร 
วนัศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์รอบท่ี 5 
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 สอบสัมภาษณ์รอบที่ 5 
วนัองัคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบคดัเลือกรอบที่ 5 
วนัพุธที่ 3 มิถุนายน – วนัอาทิตยท์ี่ 14 มิถุนายน 2563 ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ (online) 
วนัอาทิตยท์ี่ 14 มิถุนายน 2563 รายงานตวั 

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563        วันเปิดภาคเรียน 
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5. การรับสมคัรนักศึกษา 

        5.1 สมัครทางไปรษณีย์ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
1.  ผูส้มคัรเขา้เวบ็ไซตข์องสถาบนัฯที่ website https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp   
กรอกใบสมคัรออนไลน์ ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งแลว้กดปุ่มส่งใบสมคัร   

 2. พิมพแ์บบฟอร์มการช าระเงิน เพื่อช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  จ านวน 500 บาท   
      3.  ผูส้มคัรเกบ็เอกสารส่วนที่ 1 ไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง 

4.  ส่งเอกสารประกอบการสมัคร  (ตามขอ้ 6) ทางไปรษณียม์าที่ 
 
 
 
 
 
 
 

  

5.2 สมัครด้วยตนเอง   
  ที่ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษา  สถาบนัเทคโนโลยไีทย–ญ่ีปุ่ น วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และ วนั
เสาร์-อาทิตย ์เวลา 09.00-16.00 น.  (เว้นวันหยดุนักขัตฤกษ์)   มีขั้นตอนในการสมคัรดงัน้ี 

1. ผูส้มคัรเขา้เวบ็ไซตข์องสถาบนัฯที่ website https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp 
  กรอกใบสมคัรออนไลน์ ตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้งแลว้กดปุ่ มส่งใบสมคัร  พร้อมพิมพ์ใบสมคัร
เพื่อใชใ้นการสมคัร 

2.พิมพแ์บบฟอร์มการช าระเงินเพื่อช าระเงินค่าสมคัร จ านวน 500 บาทท่ีฝ่ายการเงิน 
3.ยืน่เอกสารประกอบการสมคัร ตามขอ้ (6)   

 

6. เอกสารประกอบการสมคัรเข้าศึกษา 
 1.  ใบสมคัร(กรอกออนไลน์ที่ www.tni.ac.th)   พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว  

 2.  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากสถาบนัการศกึษาที่ผูส้มคัรส าเร็จการศึกษา    
               จ  านวน 1 ฉบบั 

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

ฐานความรู้  ความรับผิดชอบ  และความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง  อนัเป็นคุณสมบติัพื้นฐานใน         
การเรียนในหลกัสูตรน้ี (Download ไดท้ี่ http://www.tni.ac.th) 

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

กรณุาส่ง              
ศนูยร์บัสมคัรนักศึกษา 
สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

1771/1  ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 

 

https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp
https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp
http://www.tni.ac.th/
http://www.tni.ac.th/
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 หมายเหตุ 
-     ผู ้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยที่ ไม่มีผลการท าสอบความรู้ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษมายื่น  หรือไดค้ะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีสถาบนัฯ ก  าหนดนั้ น  สถาบันจะด าเนินจัดสอบวดัระดบัความรู้
ภาษาอังกฤษให้ภายในภาคการศึกษาแรกที่ เข้าศึกษา  หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนด  ผู ้เข้าศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียน
หลกัสูตรภาษาองักฤษท่ีสถาบนัเปิดให้  และตอ้งสอบผ่านตามเกณฑท่ี์สถาบนัฯ ก  าหนดก่อนส าเร็จการศึกษา  โดยเกณฑข์ั้น
ต ่าของผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษมีดงัน้ี 

 
 

 
- -

                        -    หากผูส้มคัรมีผลการทดสอบภาษาองักฤษจากสถาบนัฯ อื่นนอกจากท่ีไดแ้จง้ไวแ้ลว้นั้น  ผูส้มคัรสามารถ
น าผลคะแนนภาษาองักฤษดงักล่าวมายืน่ได ้ เพื่อขอรับการพิจารณา 

- ผูส้มคัรตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสาร ตามขอ้ (2-5) ใหค้รบถว้น 
 

7. เกณฑ์การสอบคดัเลือก 
การสอบคดัเลือกโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากคุณสมบติัอื่นประกอบ อาทิ คุณวุฒิและผลการการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี   ประสบการณ์ท างาน  ต าแหน่งงาน  บุคลิกภาพ  การมีเวลาในการศึกษาไดต้ลอดหลกัสูตร  โอกาสในการ
น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รที่สังกดัและการวางแผนอนาคตของตนเอง 

 
8.  การยืนยนัสิทธิ์การเข้าศึกษา 

ส าหรับผูผ้่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาในรอบท่ี 1-3 จะตอ้งยืนยนัสิทธ์ิการเขา้ศึกษาพร้อมค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับ
พื้นฐาน / วิชาเตรียมความพร้อม(ถา้มี) โดยช าระเงินค่ายนืยนัสิทธ์ิจ านวน 15,000 บาท  (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น)  โดยเงิน
ค่ายนืยนัสิทธ์ิจ านวนน้ีสถาบนัฯ จะน าไปเป็นส่วนหน่ึงของค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ค่าท าบตัรนกัศึกษา ค่าคู่มือนกัศึกษา 
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  

 ส าหรับผูผ้่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาในรอบที่ 4-5 ใหช้ าระค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 เตม็จ านวน ในวนัรายงานตวั
ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ โดยไม่ตอ้งช าระเงินยนืยนัสิทธ์ิ 

 

 วธิีการช าระเงินค่ายืนยนัสิทธิ์และค่าลงทะเบียนเรียนวชิาปรับพ้ืนฐาน  
8.1 กรอกแบบฟอร์มการยืนยนัสิทธ์ิพร้อมรายวิชาปรับพื้นฐาน (ในรายวิชาท่ีสถาบนัฯ บงัคบัหรือสามารถ

ลงเรียนไดต้ามความสมคัรใจ)ที่  https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp   
8.2 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน (Bill payment Pay-in slip) เพื่อน าไปช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตาม

วนัและเวลาที่สถาบนัฯก าหนด 
8.3 ใบเสร็จค่ายนืยนัสิทธ์ิสามารถรับไดท้ี่ ฝ่ายการเงิน อาคาร A ชั้น 2 ในวนัข้ึนทะเบียนนกัศึกษา 

* ผูผ้่านการคดัเลือกที่ไดช้  าระค่ายืนยนัสิทธ์ิฯ (จ านวน 15,000 บาท) และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน / วิชา
เตรียมความพร้อมแลว้ ทางสถาบนัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจ านวนดงักล่าวทุกกรณี  

 
 
 
 
 
 

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

https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp
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9. รายละเอยีดการขึน้ทะเบียนนักศึกษา 
 สถาบนัฯ ก  าหนดข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่หลกัสูตรปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2563 ตามวนัและเวลาท่ี
สถาบนัฯ แจง้ไวใ้นก าหนดการรับสมคัร  

โดยผู้ผ่านการคดัเลือกต้องน าหลักฐานประกอบการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

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 าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)      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 าเนาหนา้แรกและหนา้ที่มีช่ือของนกัศึกษา)      จ  านวน 1 ฉบบั 
7. ใบรับรองแพทยฉ์บบัจริง (ตรวจโรคทัว่ไป) ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเท่านั้น    จ านวน 1 ฉบบั 
 

10. อตัราค่าหน่วยกติ ค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าธรรมเนียม และค่าวชิาปรับพ้ืนฐาน   
 
 

หมายเหตุ - ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ สามารถดไูด้จากคู่ มือนักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น  
 

ประเภทรายวิชา หน่วยกิตละ (บาท) 

หมวดการศึกษาทั่วไป 
- รายวิชาบรรยาย ทฤษฎี 3,750 
- รายวิชาปฏิบติัการ ดูงาน 15,000 
- รายวิชาวิทยานิพนธ ์/ สารนิพนธ์ 3,750 

ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ (บาท) 
- ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคปกติ 5,000 
- ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3,500 

ค่าธรรมเนียม (เม่ือแรกเข้าศึกษา) ค่าใช้จ่าย(บาท) 
- ค่าสมคัรเขา้ศึกษา 500 
- ค่าท าบตัรประจ าตวันกัศึกษา 200 
- ค่าคู่มือนกัศึกษา 200 
- ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่  8,000 

วิชาปรับพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายต่อวิชา(บาท) 

- การบญัชีเบ้ืองตน้ 5,000 
- เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 5,000 
- คณิตศาสตร์และสถิติเบ้ืองตน้ 5,000 
- เทคนิคการเพิ่มผลผลิต 5,000 
- ปรับพื้นฐานดา้นบริหารธุรกิจ 5,000 
- ภาษาองักฤษ 5,000 
- วิชาปรับพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (เฉพาะหลกัสูตร MIT) 5,000 
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11. ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 

 
 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมศึกษา MET 

   
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 - 

รายวิชาบรรยาย / ทฤษฎี 33,750 45,000 - 45,000 11,250 - 
รายวิชาปฏิบติัการ ดูงาน - - - - - - 

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

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

รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 96,750 66,250 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 163,000 

 
 
 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ MIT 
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 - 

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

รายวิชาปฏิบติัการ ดูงาน - - - - - - 

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

รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 93,000 77,500 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 170,500 
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หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวชิานวตักรรมการจดัการธุรกจิและอุตสาหกรรม (MBI) 
 

   
จ ำนวนหน่วยกิต   แผน ก.  และ แผน ข. 39 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 

ค่ำข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษำ 8,000  -  -  -  -   

ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 3,500 

รำยวิชำบรรยำย / ทฤษฎี 33,750 33,750 22,500 18,750 33,750 3,000 

รำยวิชำปฏิบติักำร ดูงำน - - - 15,000 - - 
ค่ำหน่วยกิต* 33,750 33,750 22,500 33,750 33,750 3,000 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 46,750 38,750 26,000 38,750 38,750 6,500 

รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 111,500 84,000 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 195,500 

 
 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ  สาขาวชิาบริหารธุรกจิญี่ปุ่น(MBJ) 

   
จ านวนหน่วยกิต   แผน ก.  และ แผน ข. 42 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 

ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 8,000  -  -  -  -   

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 3,500 
รายวิชาบรรยาย / ทฤษฎี 33,750 33,750 22,500 18,750 11,250 3,000 
รายวิชาที่สอนดว้ยภาษาต่างประเทศ - - - 16,500 33,000 - 
รายวิชาปฏิบติัการ ดูงาน - - - 15,000 - - 

ค่าหน่วยกิต* 33,750 33,750 22,500 50,250 44,250 3,000 
รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 46,750 38,750 26,000 55,250 49,250 6,500 

รวมค่าลงทะเบียนต่อปี 111,500 111,000 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 222,500 

 
 
ประกาศ ณ  วนัที ่ 12 กนัยายน  2562 
 

                                                  
                  
                                                             

       ( รศ.ดร. บณัฑิต โรจน์อารยานนท)์ 
           อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น 


