
  
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ฉบับท่ี  093/2563 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ป ี 
 ประเภท Admissions ตรง  ประจ าปีการศึกษา 2564  

 
   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภท Admissions ตรง    
ประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ หรือผู้ที่มีผลการสอบ General Aptitude Test (GAT)  
และ Professional and Academic Aptitude Test (PAT) ซ่ึงทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)  
เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบน้ัน สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่สถาบันฯ ได้อีกช่องทางหน่ึง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

1. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ และคุณสมบัติ 
 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ/แผนการเรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัตแบบลีนและบูรณาการระบบ (LE) 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(IE)  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(EE) 

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 
ทุกแผนการเรียน 

 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช. สายช่าง) 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  (MT) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ทุกแผนการเรียน 

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช. สายช่าง)  

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนการเรียนวิชาอุตสาหกรรม
(สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้) 

คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI) 
สาขาวิชาการบัญชี (AC) 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 
สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD) 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม  (TH) 

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6     
ทุกแผนการเรียน 

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา)  

 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา (สามารถเทียบโอนหน่วย
กิตได้) 
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2. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตผิู้สมัคร 
 

 2.1 คุณสมบตัิทัว่ไปของผู้สมัคร 
2.1.1 มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
2.1.2 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก

เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ  
 
 

3. เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร 
 3.1 พิจารณาจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์  หรือ  

 3.2 พิจารณาจากผลคะแนนสอบมาตรฐาน  และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ 
ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนสอบวดัระดับความสามารถทักษะทางภาษาองักฤษ พร้อมกับคะแนนสอบวดัระดับความรู้ใน

สาขาวิชาที่หลักสูตรก าหนด ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ป ีนับถงึวันที่สมัคร ไดโ้ดยไม่ต้องผ่านการสอบคดัเลอืกที่สถาบันฯ ตามท่ีระบุ
ในตารางด้านล่างน้ี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะ/สาขาวิชา 
ค่าน  าหนัก 

GPAX 
(%) 

ค่า
น  าหนัก 
O-NET 
(%) 

GAT  
(รหัส 
85) 

PAT (รหัส 71-82) 

ค่า
น  าหนัก  
(%) 

วิชา 
(PAT

) 

ค่า
น  าหนัก  
(%) 

วิชา 
(PAT) 

ค่าน  าหนัก  
(%) 

รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 

 สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

- 30 25 (72) 20 (73) 25 100 

สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัตแบบลีนและ
บูรณาการระบบ (LE) 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 
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 GPAX (Advanced National Educational Test)                                  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการเรียน 
 O-NET (Ordinary National Educational Test)                                  แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั นพื นฐาน  
 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 
 

    
 
 
 
 

 

คณะ/สาขาวิชา 

ค่า
น  าหนัก 
GPAX 
(%) 

ค่า
น  าหนัก 
O-NET 
(%) 

GAT  
(รหัส 85) 

PAT (รหัส 71-82) 

ค่า
น  าหนัก  
(%) 

วิชา 
(PAT

) 

ค่า
น  าหนัก  
(%) 

วิชา 
(PAT) 

ค่าน  าหนัก  
(%) 

รวม 

คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(MI) 

20 30 30 (71) 20  -  - 100 
สาขาการบัญชี (AC) 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(LM) 

สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล 
(CD) 

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 

20 30 40 (71) 10 - - 100 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
(HR) 

สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ
เชิงนวัตกรรม  (TH) 

สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 20 30 40 (79) 10 - - 100 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

20 30 10 (71) 10 (72) 30 100 
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน 
(DC) 
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4. ก าหนดการรับสมัคร 
 

 

 
5. เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา ยื่นทางแบบฟอรม์ Online 

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป  (กรอกใบสมัคร Online ที่ www.admission.tni.ac.th พร้อมพิมพ์ใบสมัคร) 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามส าเนาถูกต้อง) 
3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา(ปพ.1)  6 ภาคการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามส าเนาถูกต้อง) 
4. ส าเนาผลคะแนน GAT+PAT  จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามส าเนาถูกต้อง) (ถ้ามี) 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

                            
6. การประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก 

สถาบันฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกทาง e-mail และในระบบรับสมัคร https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp 
ภายใน 1 สัปดาห์หลังการสัมภาษณ์ 
 
 

7. การขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภท Admissions ตรง ประจ าปีการศึกษา 2564               

จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ภาคแรกปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เท่าน้ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ  วันท่ี 

สมัคร online  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 15 มิถุนายน 2564  

ทาง  https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp 

ย่ืนเอกสารการสมัคร  ทางช่องทาง Online 

สอบสัมภาษณ์ 
ช่องทาง Online ทุกอาทติย์ที ่1 และ 3 ของเดอืน  

หรือ เวลาตามนัดหมาย 
 

ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

แจ้งผลหลังการสอบสัมภาษณ์ภายใน 1 สัปดาห์  
ในระบบรับสมัคร https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp 

 

ขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทาง Online ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp
https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp
https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp
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8. ประมาณการคา่ลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 4 ปี (ปีการศึกษา 2564) 
              ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ จะต้องช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา    
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ดังต่อไปน้ี  

 
ก าหนดเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
         

 
 
                                                                    

    (รศ.ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์) 
        อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 

คณะ/สาขาวิชา 
ประมาณการค่าขึ นทะเบยีนนักศึกษา   

ภาคการศึกษาที่ 1/2563  (บาท) 
ประมาณการค่าใช้จา่ย
ตลอดหลักสูตร 4 ป ี

คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

       - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 50,350 342,100 

       - สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ (LE) 50,500 349,750 

       - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 48,700 337,400 

       - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 50,500 342,600 

       - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 48,700 346,400 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 44,800 317,000 

       - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมเีดีย (MT) 46,750 322,850 

       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 44,800 322,400 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 46,600 322,550 

คณะบริหารธุรกิจ  

       - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (IM) 37,450 317,450 

       - สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 38,500 305,350 

       - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 38,800 311,350 

       - สาขาบัญชี (AC) 37,450 312,,350 

       -สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 37,450 286,150 

      -สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และกิจิทัล (CD) 37,450 300,700 

      -สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 37,450 310,850 

      -สาขาการจัดการท่องเท่ียวและบริการเชิงนวัตกรรม (TH) 37,450 307,450 


