
  
 
 

ประกาศสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 
ฉบบัที ่ 024/2562 

เรื่อง  รบัสมคัรบคุคลเข้าศึกษาตอ่ในระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ป ี 
 ประเภท Admissions ตรง  ประจ าปกีารศึกษา 2562  

 
   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภท Admissions ตรง    
ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ และผู้ที่มีผลการสอบ General Aptitude Test (GAT) และ 
Professional and Academic Aptitude Test (PAT) ซึ่งทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เป็น
ผู้ด าเนินการจัดสอบนั้น สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่สถาบันฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ และคุณสมบัติ 
 

 
หมายเหตุ : จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้องชัดเจน หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเกณฑ์การพิจารณา   

    คุณสมบัติที่สถาบันฯ ก าหนดไว้ สถาบันฯ จะตัดสิทธ์ิการสมัครทันทีและจะไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี 
 
 
 

คณะ/หลกัสตูร 
รายละเอยีด/คณุสมบตัเิฉพาะ 

ระดบั/แผนการเรยีน 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์(หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ) 

สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 
สาขาวิศวกรรมการผลติ (PE) 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ(IE) 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

- จบการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ (เท่านั้น)  หรือ 

- จบการศึกษา หรือก าลังศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. 
สายช่าง)  
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) 

   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
   สาขาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย (MT) 
   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลัทางสือ่สารมวลชน (DC) 

- จบการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรียน หรือ 
- จบการศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือ 
- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนการ

เรียนวิชาอุตสาหกรรม(สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้) 
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

   สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิต (MI) 
   สาขาการบัญชี (AC) 

- จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการเรยีนวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ หรือ ศลิป์ - ค านวณ  หรือ 

- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทุกสาขา)  หรือ 
- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขา 

(สามารถเทียบโอนหน่วยกติได)้ 
   สาขาบริหารธรุกิจญี่ปุ่น (BJ) 
   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 
   สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 
   สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 
   สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM) 
   สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม  
(TH) 

- จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรยีน หรือ 
- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทุกสาขา)  หรือ 
- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขา 

(สามารถเทียบโอนหน่วยกติได้) 
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2. เกณฑ์การพจิารณาคุณสมบตัผิูส้มคัร 
 

 2.1 คณุสมบตัทิัว่ไปของผูส้มคัร 
2.1.1 มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
2.1.2 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่า

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ  
 

 

3. เกณฑ์การคัดเลือกผูส้มคัร 
 3.1  พจิารณาจากผลคะแนนสอบมาตรฐาน  และคะแนนการสอบสมัภาษณ์ 

ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษ พร้อมกับคะแนนสอบวัดระดบัความรู้ใน
สาขาวชิาที่หลักสูตรก าหนด ย้อนหลังไดไ้ม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัทีส่มัคร ได้โดยไม่ต้องผา่นการสอบคัดเลือกที่สถาบนัฯ   ตามที่
ระบุในตารางดา้นลา่งนี้  

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/สาขาวชิา 

คา่
น้ าหนกั 
GPAX 
(%) 

คา่
น้ าหนกั 
O-NET 

(%) 

GAT  
(รหสั 85) 

PAT (รหสั 71-82) 

คา่น้ าหนกั  
(%) 

วิชา 
(PAT) 

คา่น้ าหนกั  
(%) 

วิชา 
(PAT) 

คา่น้ าหนกั  
(%) 

รวม 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์(หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ) 
 สาขาวิศวกรรมยานยนต ์(AE) 

- 30 25 (72) 20 (73) 25 100 
สาขาวิศวกรรมการผลติ (PE) 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(CE) 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 

20 30 10 (71) 10 (72) 30 100 
สาขาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย (MT) 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 

สาขาเทคโนโลยดีิจิทัลทางสื่อสารมวลชน 
(DC) 
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 GPAX (Advanced National Educational Test)                                 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการเรียน 
 O-NET (Ordinary National Educational Test)                                 แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน  
 GAT (General Aptitude Test)   (รหัสวิชา 85)                                        ความถนัดทั่วไป 
 PAT 1 (Professional and Academic Aptitude Test)       (รหัสวิชา 71)            ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
 PAT 2 (Professional and Academic Aptitude Test)   (รหัสวิชา 72)    ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
 PAT 3 (Professional and Academic Aptitude Test)    (รหัสวิชา 73)    ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์  
 PAT 7.3 (Professional and Academic Aptitude Test) (รหัสวิชา 79) ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 
 

   หรือ  3.2 พจิารณาจาก คะแนนสอบขอ้เขยีน และคะแนนสอบสมัภาษณ ์   
หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนนสอบตามข้อ 3.1  ให้มาสอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่สถาบนัฯ จัดให้ ดังนี้   
 

หลกัสตูร/คณะ/สาขาวชิา 
 

วิชาทีส่อบ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์(หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ) 

 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ทกุสาขา วิชาคณติศาสตร ์2* วิชาฟสิกิส ์ วิชาภาษาองักฤษ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ) 

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทกุสาขา วิชาคณติศาสตร ์1 
วิชาความถนดั 

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วิชาภาษาองักฤษ 

คณะบรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ) 

 
 
คณะบรหิารธรุกจิ ทุกสาขา 
 

วิชาคณติศาสตร ์1 วิชาสงัคมศกึษา วิชาภาษาองักฤษ 

 
 
 

คณะ/สาขาวชิา 

คา่
น้ าหนกั 
GPAX 
(%) 

คา่
น้ าหนกั 
O-NET 

(%) 

GAT  
(รหสั 85) 

PAT (รหสั 71-82) 

คา่น้ าหนกั  
(%) 

วิชา 
(PAT) 

คา่น้ าหนกั  
(%) 

วิชา 
(PAT) 

คา่น้ าหนกั  
(%) 

รวม 

คณะบรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ) 

สาขาการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม
การผลิต (MI) 

20 30 30 (71) 20  -  - 100 
สาขาการบญัชี (AC) 
สาขาการจดัการโลจสิติกส์และโซอุ่ปทาน 
(LM) 
สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM) 
สาขาการจดัการธรุกิจระหว่างประเทศ (IB) 

20 30 40 (71) 10 - - 100 
สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์บบญี่ปุ่น
(HR) 
สาขาการจดัการท่องเที่ยวและการบริการ
เชิงนวัตกรรม  (TH) 
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 20 30 40 (79) 10 - - 100 
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การสมคัรสมบูรณ์ 
 

 
4. ก าหนดการรับสมัคร 

 
 
 

5. ขัน้ตอนและวธิกีารสมคัรเขา้ศกึษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

รายการ  วนัที ่

เปดิรบัสมคัร   
สมคัร online  

วันศุกร์  ที่ 1 กุมภาพันธ ์– วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 
(เว้นวันเสาร-์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ยืน่เอกสารการสมคัร  ทุกวันจันทร์ วันพุธ และ วันศุกร์ ของช่วงการรับสมัคร  

สอบขอ้เขยีน สอบสมัภาษณ ์
ทุกวันจันทร์ วันพุธ และ วันศุกร์    

รอบเช้า เวลา 10.00 น.  / รอบบ่าย เวลา 14.00 น. 

 
ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก 

 

แจ้งผลทางโทรศัพท์ หลังการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 1 สัปดาห์ และ 
ประกาศรายชื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

 

ขึน้ทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่
ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ 

ภายใน วันท่ี 22 มิถุนายน 2562 

ส่งเอกสารการสมัคร 

ผู้สมคัรจะต้องส่งเอกสารการสมคัรด้วยตนเอง  
(ใส่ชุดนักเรียน) 

(ดูเอกสารประกอบการสมคัรในขอ้ 6) 
ภายในวนัศุกร์ ที ่14 ม.ิย. 62 เวลา 10.00 น. เท่านั้น 

 

 
 

 

กรอกใบสมคัรออนไลน์ท่ี www.tni.ac.th/register  

   1.   พิมพใ์บสมคัรพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป 
   2.   พิมพแ์บบฟอร์มการช าระเงิน 

 

Download 
แบบฟอร์มการช าระงิน 

     เพื่อน าไปช าระค่าสมัครสอบ 

รับใบเสร็จ  
ณ ฝ่ายการเงิน อาคาร A ชั้น 2 

ในวนัสอบสัมภาษณ์ 
 
 

 

ช าระเงินค่าสมคัรสอบ 500 บาท  
ท่ีฝ่ายการเงิน สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น 

ภายในวนัศุกร์ ท่ี 14 มิ.ย. 62 
เท่าน้ัน 

 

ช าระเงินค่าสมคัรสอบ 500 บาท 
โดยผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร 
ภายในวนัศุกร์ ท่ี 14 มิ.ย. 62 

เท่าน้ัน 

รับใบเสร็จ  
ณ ฝ่ายการเงิน อาคาร A ชั้น 2 
 
 

 

http://www.tni.ac.th/register
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6. เอกสารประกอบการสมคัรเข้าศกึษา 

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป  (กรอกใบสมัคร Online     www.tni.ac.th/register                  ) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามส าเนาถูกต้อง) 
3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา(ปพ.1)  6 ภาคการศึกษา (มีผลคะแนน O-NET)  จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามส าเนาถูกต้อง) 
4. ส าเนาผลคะแนน GAT+PAT  จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามส าเนาถูกต้อง) (ถ้ามี) 

                            
  ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ 
 
 
 
 
 
 
        

 
7. การประกาศรายชือ่ผูผ้่านการคดัเลือก 

สถาบันฯ จะโทรแจ้งผลการคัดเลือกทางโทรศัพท์ ภายใน 1 สัปดาห์ และประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562  ทางเว็บไซต์  www.tni.ac.th/register   

 
 

8. การขึน้ทะเบยีนเปน็นักศึกษา 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภท Admissions ตรง ประจ าปีการศึกษา 2562 จะต้อง          

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ภาคแรกปีการศึกษา 2562 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องงานทะเบียนและ
ประมวลผล อาคาร A ช้ัน 1  หรือภายในวัน ที่ 22 มิถุนายน 2562  ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  1771/1  ถนนพัฒนาการ         
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250   

 
ผู้สมัครต้องน าหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
1.  แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   
 (พิมพ์จากประวัตินักศึกษา ระบบบริการงานทะเบยีน reg.tni.ac.th)    จ านวน 1  ฉบับ 
2.  รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนหรอืชุดนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น                                    
     ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว (ติดบนแบบฟอร์มขึ้นทะเบียน) จ านวน 1   รูป  
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา       จ านวน 2   ฉบับ 
4.  ส าเนาทะเบียนบา้นของนักศึกษา (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีช่ือของนักศึกษา)   จ านวน 1   ฉบับ 
5.  ส าเนาใบผลการเรียนเช่น ปพ.1 : 4 ฉบับสมบรูณ์ (มีวันเดือนปีท่ีส าเรจ็การศึกษา)   จ านวน 2   ฉบับ     
    (พร้อมน าฉบับจริงมาด้วยเพื่อใช้เปรียบเทียบความถูกต้องของส าเนา) 

6.  หนังสือรับรองนักศึกษา (ส าหรับผู้ปกครอง) ดาวน์โหลดท่ี http://www.tni.ac.th  จ านวน  1  ฉบับ 
                     (ให้ผู้รับรองฯ และพยานลงนามให้ครบถ้วน) 

7.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับรองนักศีกษา     จ านวน  1  ฉบับ 
8.  ส าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาทีอ่อกโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือประกาศเทียบวุฒิการศึกษา   
     (กรณีผู้จบการศกึษาจากต่างประเทศหรือสถาบันการศึกษานานาชาติ)                                 จ านวน  2  ฉบับ 
9. ใบรับรองแพทย์แบบตรวจ 5 โรคทัว่ไป (ฉบับจริง) ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรฐัหรอื               จ านวน  1  ฉบับ 
     โรงพยาบาลเอกชนเทา่นัน้      
10. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)                                      จ านวน 1  ฉบับ       

 
 
 
 

 

ศนูยร์บัสมคัรนักศึกษา  อาคาร  B ชัน้ 1 
สถาบนัเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุ่ น 

1771/1    ถนนพฒันาการ   แขวง/เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ  10250 

 

http://www.tni.ac.th/register
http://www.tni.ac.th/
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9.ประมาณการคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสูตร 4 ป ี(ปกีารศกึษา 2562) 
 
9.1 คณะวศิวกรรมศาสตร ์

 
หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  (สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์) 

ตลอดหลักสตูร 144 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น 
ภาค
ปลาย 

ภาคฤดูรอ้น ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 38,350 36,550 11,100 40,000 40,200 37,950 37,950 22,500 27,000 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 50,350 41,550 14,600 45,000 45,200 42,950 42,950 27,500 32,000 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 106,500 90,200 85,900 59,500 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 342,100 
 

 
 

หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  (สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ) 
ตลอดหลักสตูร 145 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น 
ภาค
ปลาย 

ภาคฤดูรอ้น ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 38,500 38,350 3,750 34,600 41,850 41,700 43,650 22,500 34,350 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 50,500 43,350 7,250 39,600 46,850 46,700 48,650 27,500 39,350 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 101,100 86,450 95,350 66,850 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 349,750 
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หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  (สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ตลอดหลักสตูร 139 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

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

ค่าหน่วยกิต 36,700 45,700 40,300 40,200 40,050 37,950 22,500 27,000 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 48,700 50,700 45,300 45,200 45,050 42,950 27,500 32,000 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 99,400 90,500 88,000 59,500 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 337,400 

 
 
 
 

หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  (สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ) 
ตลอดหลักสตูร 145 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

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

ค่าหน่วยกิต 38,500 42,100 36,250 40,200 41,700 37,950 22,500 36,150 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 50,500 47,100 41,250 45,200 46,700 42,950 27,500 41,150 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 97,600 86,450 89,650 68,650 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 342,350 
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หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  (สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้) 
ตลอดหลักสตูร 144 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

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

ค่าหน่วยกิต 36,700 45,700 38,350 40,050 43,800 39,900 22,500 32,400 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 48,700 50,700 43,350 45,050 48,800 44,900 27,500 37,400 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 99,400 88,400 93,700 64,900 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 346,400 
 
 

 
9.2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  (สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

ตลอดหลักสตูร 136 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

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

ค่าหน่วยกิต 34,600 34,600 36,550 40,200 38,250 36,150 22,500 32,400 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 46,600 39,600 41,550 45,200 43,250 41,150 27,500 37,400 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 86,200 86,750 84,400 64,900 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 322,250 
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หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  (สาขาวชิาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยี) 
ตลอดหลักสตูร 136 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

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

ค่าหน่วยกิต 34,750 40,450 41,950 38,400 36,450 38,100 22,500 32,400 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 46,750 45,450 46,950 43,400 41,450 43,100 27,500 37,400 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 92,200 90,350 84,550 64,900 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 332,000 
 
 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  (สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ) 
ตลอดหลักสตูร 134 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

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

ค่าหน่วยกิต 34,600 34,600 34,600 36,450 36,450 38,100 22,500 32,400 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 46,600 39,600 39,600 41,450 41,450 43,100 27,500 37,400 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 86,200 81,050 84,550 64,900 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 316,700 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  (สาขาวชิาเทคโนโลยดีิจทิลัทางสือ่สารมวลชน) 
ตลอดหลักสตูร 134 หน่วยกิต 
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รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

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

ค่าหน่วยกิต 34,600 32,800 42,100 36,600 36,450 38,100 22,500 32,400 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 46,600 37,800 47,100 41,600 41,450 43,100 27,500 37,400 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 84,400 88,700 84,550 64,900 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 322,550 

 
 
 

9.3 คณะบรหิารธรุกจิ 
 

หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑิต (สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการผลติ)  
ตลอดหลักสตูร 127 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000 - - - - - - - 

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

ค่าหน่วยกิต 25,450 40,150 38,200 41,850 41,700 38,100 22,500 22,500 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 37,450 45,150 43,200 46,850 46,700 43,100 27,500 27,500 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 82,600 90,050 89,800 55,000 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 317,450 
 

 
 

 
 
 
 

หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑิต  (สาขาวชิาบรหิารธรุกิจญีปุ่น่) 
ตลอดหลักสตูร 133 หน่วยกิต 
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รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น 
ภาค
ปลาย 

ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 26,500 37,300 37,300 35,700 32,700 32,700 3,750 27,150 21,750 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 38,500 42,300 42,300 40,700 37,700 37,700 7,250 32,150 26,750 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 80,800 83,000 82,650 58,900 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 305,350 

 
 

หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑิต  (สาขาวชิาการจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ) 
ตลอดหลักสตูร 133 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น 
ภาค
ปลาย 

ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 26,800 39,550 32,200 35,250 33,900 35,250 3,750 29,850 24,300 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 38,800 44,550 37,200 40,250 38,900 40,250 7,250 34,850 29,300 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 83,350 77,450 86,400 64,150 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 311,350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑิต  (สาขาวชิาการบัญช)ี 
ตลอดหลักสตูร 139 หน่วยกิต 
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รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

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

ค่าหน่วยกิต 25,450 30,850 36,250 38,100 39,900 38,100 34,200 22,500 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 37,450 35,850 41,250 43,100 44,900 43,100 39,200 27,500 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 73,300 84,350 88,000 66,700 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 312,350 
 

 
 
 

หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑิต  (สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษยแ์บบญีปุ่น่) 
ตลอดหลักสตูร 133 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น 
ภาค
ปลาย 

ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 25,450 36,250 30,850 34,650 27,150 28,950 3,750 27,000 21,600 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 37,450 41,250 35,850 39,650 32,150 33,950 7,250 32,000 26,600 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 78,700 75,500 73,350 58,600 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 286,150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑิต  (สาขาวชิาการตลาดเชงิสร้างสรรค)์ 
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ตลอดหลักสตูร 136 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 25,450 36,250 32,800 38,100 32,700 32,550 3,750 27,000 21,600 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 37,450 41,250 37,800 43,100 37,700 37,550 7,250 32,000 26,600 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 78,700 80,900 82,500 58,600 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 300,700 
 

 
 

หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑิต  (สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอุ่ปทาน) 
ตลอดหลักสตูร 136 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

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

ค่าหน่วยกิต 25,450 38,200 36,250 40,050 32,550 32,550 36,300 22,500 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 37,450 43,200 41,250 45,050 37,550 37,550 41,300 27,500 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 80,650 86,300 75,100 68,800 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 310,850 
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หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑิต (สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่วและการบริการเชงินวตักรรม) 

 
ตลอดหลักสตูร 133 หน่วยกิต 

รายการ 
ป1ี ป ี2 ป ี3 ป ี4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  - -  - - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 25,450 30,850 36,250 34,650 5,400 34,500 32,850 34,500 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ภาคการศกึษา 37,450 35,850 41,250 39,650 8,900 39,500 37,850 39,500 

รวมคา่ลงทะเบยีนตอ่ป ี 73,300 89,800 77,350 67,000 

รวมคา่ลงทะเบยีนตลอดหลกัสตูร 307,450 

 
 
 

ก าหนดเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วันจันทร์ ท่ี 18 มิถุนายน 2562 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 8 มีนาคม 2562 
 

         
 
 
 
 
                                                                        

    (รศ.ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์) 
        อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 


