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เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตร 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย: ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

อธิการบดี: ศาสตราจารย ดร. วิลาศ วูวงศ 
 

 มหาวิทยาลยัเอเชียน (Asian University) ชลบุรี เปนมหาวิทยาลยันานาชาติเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ โดยคณาจารยไทยและตางชาตวิุฒปิริญญา

เอกหรือเทียบเทา จากประเทศอังกฤษ แคนาดา เยอรมันนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา เปนตน มี

นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางชาต ิ

 มหาวิทยาลยัเอเชียนกอตั้งข้ึนในเดือนธันวาคม 2536 โดยการลงนามในเอกสารความรวมมือระหวางเซอร โรนัลด 

ออกซเบิรก อธิการบดีแหงอิมพีเรียลคอลเลจแหงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและแพทยศาสตร พณฯ อานนัท ปณ

ยารชุน นายกสภามหาวทิยาลัยคนแรก และดร.วิพรรธ เริงพิทยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน และไดเปดทํา

การเรียนการสอนตั้งแตเดือนสิงหาคม 2541 เปนตนมา 

 หลักสูตร: มหาวิทยาลัยไดพฒันาหลักสูตรใหมโดยเนนการเรียนในภาคทฤษฎีและการฝกปฏิบัติจริงอยางเขมขน 

รวมถึงสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกประสบการณทํางานในสถานประกอบการอยางเต็มที่ เพื่อใหนักศึกษามีความรู

และทักษะทีต่รงตอความตองการของสถานประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพไดทันทีหลังสําเร็จการศึกษา  

 การเรียนการสอน:  มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยนําแนวคิดดานการเรียนรูแบบหองเรียน

กลับดาน (Flipped Classroom) การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) และการเรียนแบบ

เปนทีม (Team-based Learning) ผานเทคโนโลยีทางดานการเรียนรู (Learning Technology) ที่ทันสมัย เพื่อ

สงเสริมและจัดการเรียนรู ที่ผูเรียนสามารถเขาถึงบทเรียนผานระบบออนไลนเพื่อเรียน หรือทบทวนเนื้อหาการ

เรียนรู โดยไมมีขอจํากัดในเร่ืองเวลา สถานที่ และจํานวนคร้ังในการเขาถึง นั่นคือผูเรียนสามารถเรียนซ้ํา และ

ทบทวนบทเรียนไดตามตองการ สวนการเรียนในหองเรียนนั้น จะเปนการถามตอบกับอาจารย  และทํา

แบบฝกหัด ทํากิจกรรมประกอบการเรียนรู หรือฝกปฏิบัติรวมกับเพื่อนนักศึกษาเปนทีม  

 ชีวิตความเปนอยูของนักศึกษา: มหาวิทยาลัยเอเชียน ตั้งอยูบนพื้นที่กวางขวางกวา 200 ไร บรรยากาศที่สงบ

เงียบ หางจากตัวเมืองพัทยาประมาณ 30 กม. มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก ทั้งดานการเรียน

การสอน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด รานอาหาร หองพยาบาล หอพัก โรงยิม หองเลนสควอช สระวาย

น้ํา สนามเทนนิส สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล บริการซักรีด และบริการอินเทอรเน็ตไรสาย  เพื่อให

นักศึกษาไดใชชีวิตอยางสะดวกสบาย สามารถทุมเทใหกับการศึกษาคนควาวิจัยไดอยางเต็มที่ นักศึกษาที่อยู

หอพักจะอยูภายใตการดูแลของอาจารยประจําหอพัก ผูจัดการหอพัก และพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 

24 ชั่วโมง 
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หลักสตูรระดับปริญญาตรี 
 

Bachelor of Business Administration in Business Services 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริการธุรกิจ 

(B.B.A., Business Services)  

 ดานการเงิน (Finance)         

 ดานธุรกิจระหวางประเทศ (International Business) 

 ดานการตลาด (Marketing)       

 ดานการจัดการโรงแรมและการตอนรับ (Hospitality and Hotel Management)   

 ดานศิลปะการครัวและการจัดการภัตตาคาร (Culinary Arts and Restaurant Management)  
 

Bachelor of Science in Technology and Engineering Management 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

(B.Sc., Technology and Engineering Management)  

 ดานการจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facilities Management) 

 ดานการจัดการเทคโนโลยี (Technology Management) 

 ดานการจัดการโครงการ (Project Management)        

 ดานการจัดการโทรคมนาคมและเครือขาย (Telecommunication and Network Management) 
 

Bachelor of Arts in Digital Content 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต (Digital Content) 

(B.A., Digital Content)  

 ดานแอนิเมชัน (Animation)  

 ดานการออกแบบเกม (Game Design) 

 ดานการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)  
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ทุนการศึกษา 
 

ในปการศึกษา 2558 นี้  บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้งโดยสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย รวมกับมหาวิทยาลัยเอเชียน ไดใหทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความสนใจเขาศึกษาตอใน

ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรและสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยเปนทุนการศึกษาตลอด

หลักสูตร 4 ป แบบไมมีขอผูกมัดหลังจากสําเร็จการศึกษา และมีรายละเอียดทุนดังนี้ 

 

ประเภททุนการศึกษา 

 ทุนเรียนดี 

 ทุนกิจกรรมหรือความสามารถพิเศษ 

 ทุนความสามารถพิเศษทางดานกีฬา 

 ทุนสําหรับนักเรียนองคกรแลกเปลี่ยน 

 ทุนอุดหนุนบุตรขาราชการหรือพนักงานรัฐ 

 ทุนพัฒนาทองถ่ิน  

 

รายละเอียดของทุนการศึกษา 

 ทุนเต็มจํานวน รวมคาหอพักและคาครองชีพ: 300,000 บาท/ป (1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ป) 

 ทุนเต็มจํานวนเฉพาะคาหนวยกิต: 200,000 บาท/ป (800,000 บาท/หลักสูตร 4 ป) 

 ทุน 75% ของคาหนวยกิต: 150,000 บาท/ป (600,000 บาท/หลักสูตร 4 ป) 

 ทุน 50% ของคาหนวยกิต: 100,000 บาท/ป (400,000 บาท/หลักสูตร 4 ป) 

 ทุน 25% ของคาหนวยกิต: 50,000 บาท/ป (200,000 บาท/หลักสูตร 4 ป) 

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอรับทุนการศึกษา 

 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเทาท่ีหนวยงานของรัฐ

รับรอง เชน GED, IGCSE, O or A Level, 6th or 7th Form, NZQA, NCEA, IB  

 ผานการทดสอบวัดระดับความรูของมหาวิทยาลัย 

 ผานการสัมภาษณจากคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียน 

 มีความสามารถภาษาอังกฤษดี และผานเกณฑการทดสอบของมหาวิทยาลัย หากไมผานตามเกณฑใหเขา

เรียนในหลักสูตรปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยจัดให 

 มีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดในตารางแนบทาย 
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ประเภททุน คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอรับทุนการศึกษา  

1. ทุนเรียนดี  เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย  

- 3.50 ข้ึนไปสําหรับทุนเต็มจํานวน 
- 3.25 ข้ึนไปสําหรับทุน 75% ของคาหนวยกิต 
- 3.00 ข้ึนไปสําหรับทุน 50% ของคาหนวยกิต 

2. ทุนกิจกรรม หรือ
ความสามารถพิเศษ 

 เปนนักกิจกรรม มีประสบการณการทํากิจกรรม การทําประโยชนเพ่ือ

สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 

 มีความสามารถพิเศษ อาทิ ดานศิลปะ การพูด การแสดง ดนตรีสากล 

ความคิดสรางสรรค ถายภาพ ฯลฯ  

 หากเคยผานการประกวด ไดรับรางวัลโรงเรียนระดับเขต/อําเภอ ระดับ

จังหวัด หรือระดับประเทศ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

3. ทุนความสามารถพิเศษ
ทางดานกีฬา 

 มีความสามารถทางดานกีฬา เปนนักกีฬาทีมชาติ หรือเปนนักกีฬาท่ี

ผานการแขงขันระดับนานาชาติ การแขงขันระดับชาติ การแขงขันกีฬา

เยาวชนแหงชาติ การแขงขันกีฬาตางๆ ท่ีองคกรหรือสมาคมท่ีจด

ทะเบียนถูกตองตามกฎหมายจัดข้ึนและมีผลการแขงขันอยูในอันดับ 1, 

2 หรือ 3 ยอนหลังไมเกิน 3 ป 

4. ทุนสําหรับนักเรียนองคกร
แลกเปล่ียน 

 เปนผูท่ีมีผลการเรียนดีโดยไดรับการคัดเลือกจากองคกรแลกเปลี่ยน 

5. ทุนอุดหนุนบุตรขาราชการ 
หรือพนักงานของรัฐ 

 เปนบุตรขาราชการหรือพนักงานของรัฐ 

 เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย 2.75 ข้ึนไป 

6. ทุนพัฒนาทองถิ่น   มีภูมิลําเนาในจังหวัดท่ีอยูในเขตภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดจันทบุรี 

ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว 

 เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย 2.75 ข้ึนไป 

 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา 

 นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา ตองรักษาระดับคะแนนใหอยูในเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และปฏิบัติตน

ใหอยูในระเบียบวินัยอยางเครงครัด จึงจะไดรับทุนอยางตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบทุนและระงับการใหทุนแกนักศึกษา 
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