
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ท่ี 080 / 2565 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2566 
ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2  

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล

หรือเอกชน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2566 ประเภทสอบตรงและ
สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 

1. คณะ/หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

คุณสมบัติผูส้มัคร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
 

      

- ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
ทุกแผนการเรียน 

- ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา)  

-  ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้) 

 - ไม่จ ากัดผลการเรียน (GPAX)  
  
* กรณีต้องการชิงทุน ต้องมีผลการเรียน (GPAX) 
   4-6 ภาคการศึกษา GPAX >= 2.50 
 
 

สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 
สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์  (CE) 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DMS) 
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(IB) 
สาขาการบัญชี (AC) 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน( LM) 
สาขาการตลาดดิจิทัล (DM) 
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม  (TH) 
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2. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตผิู้สมัคร 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

2.1 มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
2.2 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก

เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
o  โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด 
o  โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้  

    

3. ทุนการศึกษา (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่) 
3.1 ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร) 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น ประจ าปีการศึกษา 2566 สถาบันฯ          

มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา  โดยมีเงื่อนไขผู้สามารถขอรับทุนดังน้ี  
1. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4-6 ภาคการศึกษา ) 2.50 ขึ้นไป ส าหรับผู้ต้องการสอบเพื่อรับทุนการศึกษา 
2. ผู้สมัครจะต้องมาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ครบตามกระบวนการที่สถาบันฯก าหนด 

 

ในปีการศึกษา 2566 ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร)  มี 3 ประเภทแบ่งเป็นดังนี้ 
1. ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %  
2. ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %  
3. ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 % 

  ทุนการศึกษาน้ีเป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เม่ือจบการศึกษาแล้ว   
   
3.2 เง่ือนไขผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา 

 ผู้รับทุนฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ ก าหนดตลอดระยะเวลาการรับทุนดังต่อไปน้ี     
 1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันฯ ก าหนด   
 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนไม่สามารถโอนย้ายสาขาวิชา หรือพักการเรียนในปีการศึกษาใดปีการศึกษาหน่ึงได้ ทั้งน้ีหากมีการ         
ย้ายสาขาหรือพักการเรียน จะถือว่าสัญญาน้ีสิ้นสุดลง และหากนักศึกษาท่านน้ันต้องการเข้าท าการศึกษาต่อและจะขอรับทุนใหม่     
จะต้องด าเนินการขอทุนตามขั้นตอนที่สถาบันฯ ก าหนดใหม่อีกครั้ง กรณีการขอหยุดพักการเรียนเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยต่า งๆ              
ผู้รับทุนจะต้องแจ้งผู้ให้ทุนทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนจะพิจารณาว่าสถานะ           
ของการเป็นผู้รับทุนจะสิ้นสุดลงหรือไม่ 

3.  การให้ทุนการศึกษา ทางสถาบันฯ จะไม่ให้ทุนกับนักศึกษาในรูปของเงินสดหรือเช็คโดยเด็ดขาด  ส าหรับค่าใช้จ่าย     
ในการศึกษาที่มีระบุไว้ในหลักสูตรทั้งหมดจะหักยอดค่าใช้จ่ายจากเงินทุนที่นักศึกษาได้รับโดยตรงตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น  
 4. ผู้รับทุนจะพ้นสภาพการรับทุนโดยไม่ต้องชดใช้เงินทุนในกรณีต่อไปน้ี  

      (1)  เสียชีวิต 
(2)  สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้ หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือ             

จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือพิการที่ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์  
5. หากผู้รับทุนพ้นสภาพและต้องน าเงินทุนที่รับไปทั้งหมดคืนให้กับสถาบันฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาตามกรณี  

ต่อไปน้ี  
    (1)   มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสถาบันฯ ได้พิจารณา
ให้พ้นสภาพ  
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    (2)   เปลี่ยนสาขาวิชา คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ได้รับเห็นชอบและยินยอมจากสถาบันฯ  
    (3)   ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร  
    (4)   ลาออกไปเพื่อรับทุนการศึกษาอ่ืนหรือเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน    
    (5)   อ่ืนๆ ที่ระบุในประกาศของสถาบันฯ ว่าด้วยการรับทุนการศึกษา  

 
4. เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา 

4.1 ส าหรับนักเรียน  
1. ใบสมัคร ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 (สมัครออนไลน์บน www.tni.ac.th)  
2. ไฟล์บัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง)  จ านวน 1 ฉบับ 
3. ไฟล์ใบแสดงผลการเรียน (4-6 ภาคการศึกษา)     จ านวน 1 ฉบับ 
4. ผลงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) ให้เตรียมไฟล์เพื่อส่งพิจารณา 
4.2 ส าหรับอาจารย์แนะแนว  รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร น าส่งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
1. ใบสรุปรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาฯ เพื่อรับสิทธิพิเศษ  
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียน มูลค่า 500 บาท (ยกเว้น 1 ประเภทการสมัครเท่าน้ัน) 

 
5. ก าหนดการรบัสมคัร 
 

ก าหนดการ วัน/เดือน/ปี 

 กรอกใบสมัคร Online  ทาง  www.tni.ac.th  
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
  ส่งเอกสารการสมัครทางออนไลน์ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ในระบบรับสมัคร หรือ E-Mail ภายหลังการช าระเงินค่าสมัคร ภายใน 7 วันท าการ 

สอบสัมภาษณ์ Online ทุกวันอาทิตย์ท่ี  3 ของเดือน 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน วันที่ 7 เมษายน 2566 

สอบข้อเขียน วันที่ 23 เมษายน 2566 

 ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ทาง  www.tni.ac.th วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 

 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ต้ังแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2566 

 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ / เซ็นสัญญาทุน วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 

 เรียนวิชาปรับพื้นฐาน  วันที่ 8 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 

 
 
 
 
 

http://www.tni.ac.th/
http://www.tni.ac.th/
http://www.tni.ac.th/
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6. วิธีการรับสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครกรอกใบสมัคร Online ที่ www.tni.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ทาง online 
 6.2 ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัคร (Bill Payment) โดยช าระค่าสมัคร 500 บาท ผ่านทางธนาคารที่สถาบันฯก าหนด
ไว้ในแบบฟอร์มช าระเงิน  
6.3 ผู้สมัครอัพโหลดหลักฐานการสมัครทาง www.tni.ac.th 
6.4 ผู้มีสิทธ์ิสอบรอการติดต่อนัดการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง E-Mail ของผู้สมัคร และสอบข้อเขียนตามวันเวลาที่ก าหนด  
 

หมายเหตุ   -  ใบเสร็จรับเงินผู้สมัครขอรับได้ ณ เคาน์เตอร์การเงิน อาคาร A  ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 
7.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

7.1 ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ จะต้องช าระเงินค่าเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สามารถช าระค่า

เทอมเต็มจ านวน หรือ แบ่งช าระได้เป็น 3 งวด ดังตารางต่อไปน้ี  
 

งวดท่ี จ านวน (บาท) 

งวดที่ 1 15,000 

งวดที่ 2 15,000 

งวดที่ 3 จ านวนค่าเทอมที่เหลือ 
 
      7.2 เอกสารท่ีใช้ในการรายงานตัว นักศึกษาใหม่ 
1.แบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา (พิมพ์จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)    จ ำนวน 1 ฉบับ 
2.รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ติดบนแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา)                   จ ำนวน 1 รูป 
3.แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลและยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ทบ.31)                                                      จ ำนวน 1 ฉบบั                                                  
   (พิมพ์จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)  
4.แบบฟอร์มหนังสือให้การยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการศึกษาแก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ทบ.32)                                จ ำนวน 1 ฉบบั                                                       
   (พิมพ์จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)    
5.ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ระดบัมัธยมศกึษำตอนปลำย ใบ ปพ.1:พ ฉบับสมบูรณ์       

(ส ำเนำด้ำนหน้ำ และ ดำ้นหลังที่มีวนัเดอืนปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และระบุว่ำ “จบหลกัสตูรกำรศกึษำ หรือเทียบเท่ำ” ให้ชัดเจนครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมทั้งน ำฉบับจริงมำด้วย เพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้องของส าเนา กรณีรำยงำนตัว / ขึ้นทะเบียนกอ่นวันส ำเร็จกำรศกึษำ 
ให้ส าเนาใบ ปพ.1 : พ ที่มีผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา )      จ ำนวน 2 ฉบบั   

6. ส าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)                 จ ำนวน 1 ชุด 
7.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักศึกษา         จ ำนวน 3 ฉบบั  
8.ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรณี ชื่อ-นามสกุล นักศึกษาไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1:พ)               จ ำนวน 3 ฉบบั 
9.ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา)                   จ ำนวน 3 ฉบบั 
10.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดาพร้อมบิดาลงนามรับรองส าเนา      จ ำนวน 3 ฉบบั 
11.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมารดาพร้อมมารดาลงนามรับรองส าเนา     จ ำนวน 3 ฉบบั 
12.หนังสือรับรองนักศึกษาส าหรับผู้ปกครองผู้รับรองนักศึกษา 
(พิมพ์จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)                                            จ ำนวน 1 ฉบบั 
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13.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองผู้รับรองนักศึกษา (กรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดา หรือมารดา)                จ ำนวน 3 ฉบบั 
(ผู้ปกครองผู้รับรองนักศึกษา ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเองเทา่นั้น) 
14.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ตรวจ 5 โรคทั่วไป ออกโดย โรงพยำบำลรัฐ หรือโรงพยำบำลเอกชน เท่านั้น                 จ ำนวน 1 ฉบับ   
    (5 โรคทัว่ไป ได้แก่ 1.โรควัณโรค 2.โรคเท้าช้าง 3. สารเสพติดให้โทษ 4.โรคพิษสุราเร้ือรัง 5.โรคเร้ือน / โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา)  

หมายเหตุ  - ส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 
               -กรณียังไม่ได้ใบผลการเรียน ปพ.1:4 ฉบับสมบูรณ์ ให้น าใบผลการเรียนฉบับสมบูรณ์มาให้ภายหลัง 
 

8. สิทธิพิเศษ ส าหรับผู้ท่ีขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และช าระค่าเทอม ตามท่ีสถาบันฯก าหนด 

ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้รับทุนส่วนลดพิเศษ มูลค่า 7,000 บาท สิทธิพิเศษ เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  
ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เท่าน้ัน 

 
 10. ประมาณการคา่ใช้จา่ย ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปกีารศึกษา 2566 
              ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ จะต้องช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา                       
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2566 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการ
ดังต่อไปน้ี  
 

คณะ/ สาขาวิชา ภาคเรยีนที่1   
ภาคเรยีนที่2 

ประมาณการ
ค่าใช้จา่ยตลอด
หลักสูตร 4 ป ี

งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3 รวม 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์       
- สาขาวิศวกรรมยานยนต ์(AE) 15,000 15,000 20,500 50,500 47,100  340,550 

- สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)        15,000 15,000 20,500 50,500 47,100 336,950 

- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์  (CE) 15,000 15,000 18,700 48,700 43,350 323,300 

- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 15,000 15,000 14,950 44,950 43,350 325,850 
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 15,000 15,000 18,700 48,700 50,700 346,400 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ       

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 15,000 15,000 14,800 44,800 37,800 317,000 
- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 15,000 15,000 16,750 46,750 47,100 322,850 

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 15,000 15,000 14,800 44,800 43,200 322,400 
- สาขาเทคโนโลยดีิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 15,000 15,000 16,600 46,600 37,800 322,550 

คณะบริหารธรุกจิ       

- สาขาการพัฒนาธุรกิจและสตารต์อัป (DBS) 15,000 15,000 12,850 42,850 35,850 304,100 
- สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 15,000 15,000 8,500 38,500 42,300 305,350 

- สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 15,000 15,000 8,800 38,800 44,550 311,350 

- สาขาบัญชี (AC) 15,000 15,000 7,450 37,450 35,850 312,350 
- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 15,000 15,000 7,450 37,450 41,250 286,150 

- สาขาการตลาดดิจิทัล (DM) 15,000 15,000 7,450 37,450 37,800 287,000 

- สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 15,000 15,000 7,450 37,450 43,200 296,150 
- สาขาการจัดการท่องเทีย่วและบริการเชิงนวัตกรรม 
(TH) 

15,000 15,000 7,450 37,450 35,850 307,450 
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*หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องส ารองจ่ายค่าเทอม 1/2566 และจะได้รับเงินคืนในเทอม 2/2566 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤศจิกายน 2565 
  

  
          
                                 ( รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ ) 
                              อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 



 


