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เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตร
นายกสภามหาวิทยาลัย: ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
อธิการบดี: ศาสตราจารย ดร. วิลาศ วูวงศ
 มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University) ชลบุรี เปนมหาวิทยาลัยนานาชาติเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ โดยคณาจารยไทยและตางชาติวุฒปิ ริญญา
เอกหรือเทียบเทา จากประเทศอังกฤษ แคนาดา เยอรมันนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา เปนตน มี
นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
 มหาวิทยาลัยเอเชียนกอตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2536 โดยการลงนามในเอกสารความรวมมือระหวางเซอร โรนัลด
ออกซเบิรก อธิการบดีแหงอิมพีเรียลคอลเลจแหงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และแพทยศาสตร พณฯ อานันท ปณ
ยารชุน นายกสภามหาวิทยาลัยคนแรก และดร.วิพรรธ เริงพิทยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน และไดเปดทํา
การเรียนการสอนตั้งแตเดือนสิงหาคม 2541 เปนตนมา
 หลักสูตร: มหาวิทยาลัยไดพฒ
ั นาหลักสูตรใหมโดยเนนการเรียนในภาคทฤษฎีและการฝกปฏิบัติจริงอยางเขมขน
รวมถึงสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกประสบการณทํางานในสถานประกอบการอยางเต็มที่ เพื่อใหนักศึกษามีความรู
และทักษะทีต่ รงตอความตองการของสถานประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพไดทันทีหลังสําเร็จการศึกษา
 การเรียนการสอน: มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยนําแนวคิดดานการเรียนรูแบบหองเรียน
กลับดาน (Flipped Classroom) การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) และการเรียนแบบ
เปนทีม (Team-based Learning) ผานเทคโนโลยีทางดานการเรียนรู (Learning Technology) ที่ทันสมัย เพื่อ
สงเสริมและจัดการเรียนรู ที่ผูเรียนสามารถเขาถึงบทเรียนผานระบบออนไลนเพื่อเรียน หรือทบทวนเนื้อหาการ
เรียนรู โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลา สถานที่ และจํานวนครั้งในการเขาถึง นั่นคือผูเรียนสามารถเรียนซ้ํา และ
ทบทวนบทเรีย นได ตามตองการ สว นการเรี ยนในหองเรีย นนั้น จะเปน การถามตอบกับอาจารย และทํ า
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 สนามเทนนิ ส สนามฟุ ต บอล สนามบาสเกตบอล บริการซั กรีด และบริ การอิน เทอร เน็ ตไร สาย เพื่อให
นักศึกษาไดใชชีวิตอยางสะดวกสบาย สามารถทุมเทใหกับการศึกษาคนควาวิจัยไดอยางเต็มที่ นักศึกษาที่อยู
หอพักจะอยูภายใตการดูแลของอาจารยประจําหอพัก ผูจัดการหอพัก และพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด
24 ชั่วโมง
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี
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
ในป ก ารศึ ก ษา 2558 นี้ บริ ษั ท ทุ น ลดาวั ล ย จํ า กั ด ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ ง โดยสํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริย รวมกับมหาวิทยาลัยเอเชียน ไดใหทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสนใจเขาศึกษาตอใน
ระดั บ ปริ ญญาตรี ในหลั กสู ตรและสาขาวิ ชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย เอเชีย น โดยเปน ทุน การศึ กษาตลอด
หลักสูตร 4 ป แบบไมมีขอผูกมัดหลังจากสําเร็จการศึกษา และมีรายละเอียดทุนดังนี้

ประเภททุนการศึกษา







ทุนเรียนดี
ทุนกิจกรรมหรือความสามารถพิเศษ
ทุนความสามารถพิเศษทางดานกีฬา
ทุนสําหรับนักเรียนองคกรแลกเปลี่ยน
ทุนอุดหนุนบุตรขาราชการหรือพนักงานรัฐ
ทุนพัฒนาทองถิ่น

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

 สําเร็จ การศึ กษาระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเทาที่ หนว ยงานของรั ฐ
รับรอง เชน GED, IGCSE, O or A Level, 6th or 7th Form, NZQA, NCEA, IB
 ผานการทดสอบวัดระดับความรูของมหาวิทยาลัย
 ผานการสัมภาษณจากคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียน
 มีความสามารถภาษาอังกฤษดี และผานเกณฑการทดสอบของมหาวิทยาลัย หากไมผานตามเกณฑใหเขา
เรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดให
 มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดในตารางแนบทาย
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ประเภททุน
1. ทุนเรียนดี

2. ทุนกิจกรรม หรือ
ความสามารถพิเศษ







3. ทุนความสามารถพิเศษ
ทางดานกีฬา



คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอรับทุนการศึกษา
เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย
- 3.50 ขึ้นไปสําหรับทุนเต็มจํานวน
- 3.25 ขึ้นไปสําหรับทุน 75% ของคาหนวยกิต
- 3.00 ขึ้นไปสําหรับทุน 50% ของคาหนวยกิต
เปนนักกิจกรรม มีประสบการณการทํากิจกรรม การทําประโยชนเพื่อ
สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสามารถพิเศษ อาทิ ดานศิลปะ การพูด การแสดง ดนตรีสากล
ความคิดสรางสรรค ถายภาพ ฯลฯ
หากเคยผานการประกวด ไดรับรางวัลโรงเรียนระดับเขต/อําเภอ ระดับ
จังหวัด หรือระดับประเทศ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
มีความสามารถทางดานกีฬา เปนนักกีฬาทีมชาติ หรือเปนนักกีฬาที่
ผานการแขงขันระดับนานาชาติ การแขงขันระดับชาติ การแขงขันกีฬา
เยาวชนแห ง ชาติ การแข ง ขั น กี ฬ าต า งๆ ที่ อ งค ก รหรื อ สมาคมที่ จ ด
ทะเบียนถูกตองตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแขงขันอยูในอันดับ 1,
2 หรือ 3 ยอนหลังไมเกิน 3 ป
เปนผูที่มีผลการเรียนดีโดยไดรับการคัดเลือกจากองคกรแลกเปลี่ยน

4. ทุนสําหรับนักเรียนองคกร 
แลกเปลี่ยน
5. ทุนอุดหนุนบุตรขาราชการ  เปนบุตรขาราชการหรือพนักงานของรัฐ
หรือพนักงานของรัฐ
 เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย 2.75 ขึ้นไป
6. ทุนพัฒนาทองถิ่น
 มีภูมิลําเนาในจังหวัดที่อยูในเขตภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดจันทบุรี
ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว
 เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย 2.75 ขึ้นไป

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา ตองรักษาระดับคะแนนใหอยูในเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด และปฏิบัติตน
ใหอยูในระเบียบวินัยอยางเครงครัด จึงจะไดรับทุนอยางตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา
 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบทุนและระงับการใหทุนแกนักศึกษา
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