ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ที่ 061/2563
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจาปีการศึกษา 2564
ประเภทโควตา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล
หรื อเอกชน เพื่ อคั ด เลื อกเข้ าศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั กสู ต ร 4 ปี ประจาปี การศึ กษา 2564 ประเภทโควตา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)
สาขาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ (LE)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ(IE)
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(EE)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(IB)
สาขาการบัญชี (AC)
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน( LM)
สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD)
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)

คุณสมบัติผสู้ มัคร

- กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
- กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช. ทุกสาขา)
- กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้)
- ผลการเรียน(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
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2. คุณสมบัติทั่วไปของผูม้ ีสิทธิ์สมัครโควตา
1. มีบัตรประจาตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็น
ว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
o โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด
o โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้

3. เกณฑ์การกาหนดโควตา
ผู้สมัครประเภทโควตา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.1 โควตาโรงเรียน
3.1.1 กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ
3.1.2 โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนรวมทุกหลักสูตร และผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียงคณะ/สาขาวิชาเดียวเท่านั้น
3.1.3 มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชน หรือ มีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือ
ด้านอื่นๆ ที่สถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสมกับคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร
3.2 โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2.1 ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ต่างๆ
3.2.2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวดโครงงาน ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ระดับเขตการศึกษา ขึ้นไป
3.2.3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆ ที่จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และมีคุณสมบัติเหมาะสม
3.2.4 ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กรังด์ปรีซ์ ประจาปีการศึกษา 2560 – 2562
จานวน 36 ทีมสุดท้าย
3.2.5 เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ ที่จัดโดยองค์กรระดับชาติที่สถาบันฯ เห็นชอบและมีคุณสมบัติเหมาะสม
คุณสมบัติในการขอรับทุนการศึกษา
เป็นสมาชิกใน “ทีมชนะเลิศ” ทุกประเภทจาก “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กรังด์ปรีซ์ ประจาปี
การศึกษา 2560 - 2562” สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะมอบทุนการศึกษาประเภทที่ 3 (สนับสนุนค่าหน่วยกิต 50%)
3.3 โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
1) เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา โดยมีประวัติและผลงานข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.1.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย / เยาวชนทีมชาติไทย
3.1.2 มีผลงานอันดับ 1 – 3
: การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ / กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
3.1.3 มีผลงานอันดับ 1 – 3
: กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
3.1.4 มีผลงานอันดับ 1 – 3
: กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา
3.1.5 มีผลงานอันดับ 1 – 2
: การแข่งขันระดับจังหวัด
3.1.6 ผลงานอื่นๆ ที่สถาบันฯ เห็นว่าควรรับไว้พิจารณา
2) ประเภทของความสามารถโควตานักกีฬา ผู้สมัครต้องมีความสามารถในกีฬาอย่างน้อยประเภทใดประเภทหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ วอลเลย์บอลชายหาด, เซปักตะกร้อ, แบดมินตัน, เทควันโด, ว่ายน้า, กรีฑา, คาราเต้, เทเบิลเทนนิส, เปตอง, หมากกระดาน,
เทนนิส หรือชนิดกีฬาอื่นๆ ที่สถาบันฯ เห็นควรรับไว้พิจารณา
3) ประเภทความสามารถโควตา ดนตรีไทยและนาฎศิลป์ไทย ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีความสามารถด้าน

3

ดนตรีไทยและนาฎศิลป์ไทยตามที่สถาบั นกาหนด โดยมีความสามารถทางด้ านดนตรีไ ทยและนาฎศิ ลป์ไ ทย ด้านใดด้านหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ขิม, ซอด้วง, ซออู้, ซอสามสาย, จะเข้, การขับร้องเพลงไทยเดิม,
นาฎศิลป์ไทย หรือ ความสามารถด้านดนตรีหรือนาฏศิลป์อื่นๆ ที่สถาบันเห็นควรรับไว้พิจารณา
3.4 โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
3.4.1 เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องถามกฎหมาย) ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับ
สถาบัน
เทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือ
3.4.2 เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องถามกฎหมาย) ของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

4. ทุนการศึกษา (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ )
4.1 ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร)
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจาปีการศึกษา 2564 สถาบันฯ
การพิจารณาคัดเลือกการให้ทุนการศึกษา ประเภทโควตา โดยมีเงื่อนไขผู้สามารถขอรับทุนดังนี้
1. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4 ภาคการศึกษา ) ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดของโควตา
2. ผู้สมัครจะต้องสอบ ตามวัน/เวลา ที่สถาบันฯกาหนด

มี

ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร) สาหรับประเภทโควตา แบ่งเป็นดังนี้
1. ทุนประเภท ที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % พร้อมค่าครองชีพ 30,000 บาท
2. ทุนประเภท ที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %
3. ทุนประเภท ที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %
4. ทุนประเภท ที่ 4 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 %
ทุ นการศึ กษานี้ เ ป็ นทุ นการศึ กษาประเภทให้เปล่ าไม่ มีข้ อผู กมั ดใดๆในการใช้คื นทุ นให้ กับสถาบั นฯ เมื่ อ
จบการศึกษาแล้ว
เกณฑ์การพิจารณาทุน ประเภทโควตา
ทุนประเภท ที่ 1-3 พิจารณาทุนจากการสอบสัมภาษณ์ Online และ สอบข้อเขียน
ทุนประเภทที่ 4 พิจารณาทุนจากการสอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว
4.2 เงื่อนไขผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
ผู้รับทุนฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ กาหนดตลอดระยะเวลาการรับทุนดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันฯ กาหนด
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนไม่สามารถโอนย้ายสาขาวิชา หรือพักการเรียนในปีการศึกษาใดปีการศึกษาหนึ่งได้ ทั้งนี้หากมีการย้าย
สาขาหรือพักการเรียน จะถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลง และหากนักศึกษาท่านนั้นต้ องการเข้าท าการศึกษาต่ อและจะขอรับทุนใหม่ จะต้อง
ดาเนินการขอทุนตามขั้นตอนที่สถาบันฯ กาหนดใหม่อีกครั้ง กรณีการขอหยุดพักการเรียนเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยต่างๆ ผู้รับทุนจะต้อง
แจ้งผู้ให้ทุนทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ทั้งนี้จะขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนจะพิจารณาว่าสถานะของการเป็นผู้รับทุ นจะ
สิ้นสุดลงหรือไม่
3. การให้ทุนการศึกษา สถาบันฯ จะไม่ให้ทุนกับนักศึกษาในรูปของเงินสดหรือเช็คโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีเงิน
ค่า
ครองชีพสาหรับผู้รับทุนประเภทที่ 1 เท่านั้น สาหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่มีระบุไว้ในหลักสูตรทั้งหมดจะหักยอดค่าใช้จ่ายจาก
เงินทุนที่นักศึกษาได้รับโดยตรงตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
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4. ผู้รับทุนจะพ้นสภาพการรับทุนโดยไม่ต้องชดใช้เงินทุนในกรณีต่อไปนี้
(1) เสียชีวิต
(2) สถาบั นฯ พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ าไม่ ส ามารถศึ กษาเล่ าเรี ย นต่ อไปได้ หรื อตกเป็ นผู้ ไ ร้ ค วามสามารถ หรื อ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือพิการที่ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์
5. หากผู้รับทุนพ้นสภาพและต้องนาเงินทุนที่รับไปทั้งหมดคืนให้กับสถาบันฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาตามกรณี ต่อไปนี้
(1) มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาทุน สทญ. และสถาบันฯ ได้พิจารณาให้พ้นสภาพ
(2) เปลี่ยนสาขาวิชา คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ได้รับเห็นชอบและยินยอมจากสถาบันฯ
(3) ไม่สาเร็จการศึกษาภายในกาหนดระยะเวลาของหลักสูตร
(4) ลาออกไปเพื่อรับทุนการศึกษาอื่นหรือเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งอื่น
(5) อื่นๆ ที่ระบุในประกาศของสถาบันฯ ว่าด้วยการรับทุนการศึกษา

5. หลักฐานการสมัคร
5.1 สาหรับนักเรียน
1 ใบสมัคร ประเภทโควตา (สมัครออนไลน์บน http://admission.tni.ac.th)
2 ไฟล์บัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง)
จานวน 1 ฉบับ
3 ไฟล์ใบแสดงผลการเรียน (4 ภาคการศึกษา)
จานวน 1 ฉบับ
4 ผลงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือความสามารถพิเศษ ให้เตรียมไฟล์ส่งให้กรรมการสอบ
5.2 สาหรับอาจารย์แนะแนว รวบรวมรายชื่อเอกสาร นาส่งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
5.2.1 ใบสรุปรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาฯ เพื่อรับสิทธิพิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียน มูลค่า 500 บาท

6. กาหนดการรับสมัคร
กาหนดการ

วัน/เดือน/ปี

กรอกใบสมัคร Online ทาง http://admission.tni.ac.th
ส่งเอกสารการสมัคร ทางออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในระบบรับสมัคร
https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการผ่านคัดเลือก ในระบบรับสมัคร
https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp
ประกาศผู้ทไี่ ด้รับทุนการศึกษา
ทาง http://admission.tni.ac.th

วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563
ภายหลังการชาระเงินค่าสมัคร ภายใน 7 วันทาการ
ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online

ได้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2563

รายงานตัวและลงนามสัญาทุน

วันที่ 17 มกราคม 2564

เรียนวิชาปรับพื้นฐาน / วิชาเตรียมความพร้อม

เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2564
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7. วิธีการรับสมัคร
7.1 ผู้สมัครกรอกใบสมัคร Online ที่ http://admission.tni.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ทาง online
7.2 ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มชาระเงินค่าสมัคร(Bill Payment) โดยชาระค่าสมัคร 500 บาท ผ่านทางธนาคารที่
สถาบันฯกาหนดไว้ในแบบฟอร์มชาระเงิน
7.3 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิ์สอบ สถานะผ่านการคัดเลือกในระบบการรับสมัครของสถาบันฯ
7.4 ผู้มีสิทธิ์สอบ รอการติดต่อนัดการสอบสัมภาษณ์ ทางช่องทาง Online
หมายเหตุ - ใบเสร็จรับเงินผู้สมัครขอรับได้ ณ เคาน์เตอร์การเงิน อาคาร A ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

8. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา Online
8.1 ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ จะต้ องชาระเงินค่าเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สามารถชาระ
ค่าเทอมเต็มจานวน หรือ แบ่งชาระได้เป็น 3 งวด ดังตารางต่อไปนี้
งวดที่
จานวน (บาท)
งวดที่ 1
15,000
งวดที่ 2
15,000
งวดที่ 3
จานวนค่าเทอมที่เหลือ
8.2 วิชาปรับพื้นฐานของสถาบันฯ
8.2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ได้ตามสมัครใจ ในระบบการรับสมัครของสถาบัน
ฯhttps://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp
8.2.2 รายวิชาและอัตราค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
รายการ
วิชาเตรียมความพร้อม(ตามประกาศของสถาบันฯ )
วิชาเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเตรียมความพร้อมฟิสิกส์สาหรับวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
วิชาปรับพื้นฐาน (ตามประกาศของสถาบันฯ )
วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจ
วิชาปรับพื้นฐานเคมีสาหรับวิศวกรรมศาสตร์ (AE / LE / IE / EE)
วิชาภาษาญี่ปุ่น (สาหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) เท่านั้น)
วิชาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (ทุกสาขายกเว้นสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ))
วิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเบื้องต้น (สาหรับสาขา CE / IT / BI / MT / DC)
วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาหรับสาขา DC )
หมายเหตุ : ค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐานไม่รวมค่าตาราและเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ

ค่าใช้จ่าย (บาท)

3,000

3,000

8.3 เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว นักศึกษาใหม่
1. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (พิมพ์จากระบบทะเบียน reg.tni.ac.th)
2. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว (ติดบนแบบฟอร์มขึ้นทะเบียน)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา
4. สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายสาเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา)
5. สาเนาใบผลการเรียนเช่น ปพ.1 : 4 ฉบับสมบูรณ์ (มีวันเดือนปีที่สาเร็จการศึกษา)
(พร้อมนาฉบับจริงมาด้วยเพื่อใช้เปรียบเทียบความถูกต้องของสาเนา)
6. หนังสือรับรองนักศึกษา (สาหรับผู้ปกครอง) ดาวน์โหลดที่ http://www.tni.ac.th
(ให้ผู้รับรองฯ และพยานลงนามให้ครบถ้วน)
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับรองนักศีกษา
8. สาเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือประกาศเทียบวุฒิการศึกษา
General Educational Development (GED) โดยได้รับประกาศนียบัตร Maine high school
Equivalency Diploma ดาเนินการในนามของ Maine Department of Education และใบ
แสดงผลการสอบผ่าน (Official Transcript of GED Tests) ให้เท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีผู้จบการศกึษาจากต่างประเทศหรือสถาบันการศึกษานานาชาติ)
9. ใบรับรองแพทย์แบบตรวจโรคทั่วไป (ฉบับจริง) ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือ
โรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น
10. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 รูป
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

จานวน 2 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ - สาเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
-กรณียังไม่ได้ใบผลการเรียน ปพ.1:4 ฉบับสมบูรณ์ ให้นาใบผลการเรียนฉบับสมบูรณ์มาให้ภายหลัง

9. สิทธิพิเศษ สาหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชาระค่าเทอม ตามที่สถาบันฯกาหนด
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ มูลค่า 7,000 บาท
สิทธิพิเศษ เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

10. ประมาณการค่าใช้จา่ ย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564
ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาฯ จะต้ อ งช าระค่ า ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา ค่ า ท าบั ต รนั ก ศึ ก ษา ค่ า คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษา
ค่าบารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการดังต่อไปนี้

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)
- สาขาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ (LE)
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)
- สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)
- สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
- สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)
- สาขาบัญชี (AC)
- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)
- สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD)
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
- สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม (TH)

ประมาณการค่าขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (บาท)

ประมาณการค่าใช้จา่ ยตลอด
หลักสูตร 4 ปี

50,350
50,500
48,700
50,500
48,700

342,100
349,750
337,400
342,600
346,400

44,800
46,750
44,800
46,600

317,000
322,850
322,400
322,550

37,450
38,500
38,800
37,450

317,450
305,350
311,350
312,,350

37,450
37,450
37,450
37,450

286,150
300,700
310,850
307,450

*หมายเหตุ สาหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องสารองจ่ายค่าเทอม 1/2564 และจะได้รับเงินคืนในเทอม 2/2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

(รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์)
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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