มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1. ที่ตั้ง
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 0 2407 3888 ต่อ 2411-2417
Website: www.bu.ac.th
Facebook: www.facebook.com/bangkokuniversity
2. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี จานวน 48 โดยคณะ/สาขาวิชา
ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาร่วมกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
มีดังนี้
คณะบัญชี
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) จานวน 1 สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จานวน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
และสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
คณะนิเทศศาสตร์
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) จานวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการสื่อสารตรา และสาขาวิชาการผลิตสื่อนวัตกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) จานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะนิติศาสตร์
 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.) จานวน 1 สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จานวน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และการจัดการนิทรรศการและการประชุม สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน การจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
และสาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) จานวน 1 สาขาวิชา
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จานวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) จานวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จานวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี) จานวน 1 สาขาวิชา
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) จานวน 1 สาขาวิชา คือ การออกแบบภายใน
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จานวน 2 สาขาวิชา คือ การเป็นเจ้าของธุรกิจ และการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) จานวน 1 สาขาวิชา คือ ภาพยนตร์
 หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.) จานวน 1 สาขา คือ สื่อดิจิทัล
วิทยาลัยนานาชาติ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) จานวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จานวน 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.) จานวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติจนี
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จานวน 1 สาขาวิชา คือ ภาษาจีนธุรกิจ
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3. จำนวนที่รับ
คณะที่เปิด
คณะบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และการ
จัดการการท่องเที่ยว

สำขำวิชำ/หลักสูตรที่เปิด
ไม่ระบุสาขาวิชา/หลักสูตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาการโฆษณา พื้นฐานวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณา พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาการสื่อสารตรา พื้นฐานวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการสื่อสารตรา พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาการผลิตสื่อนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) พื้นฐานวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการผลิตสื่อนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม พื้นฐานวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม พื้นฐานศิลปศาสตร์
(รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม พื้นฐานศิลปศาสตร์
(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
พื้นฐานวิทยาศาสตร์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม (รูปแบบที่ 2)
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) (รูปแบบที่ 2)
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
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จำนวนที่รับ
10
20
15
15
15
10
25
10
25
10
25
15
25
10
10
25
10
20
10
20
20
15
30
15
20
10
10
10
20
10
20
10
20
10
20

คณะที่เปิด

สำขำวิชำ/หลักสูตรที่เปิด

คณะมนุษ ยศาสตร์และการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (รูปแบบที่ 1)
จัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (รูปแบบที่ 2)
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
คณะเศรษฐศาสตร์และ
ไม่ระบุสาขาวิชา/หลักสูตร
การลงทุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และนวัตกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
และการบริหารกิจการ
สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะดิจิทัลมีเดียและ
สาขาวิชาภาพยนตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
ศิลปภาพยนตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาสื่อดิจิทลั พื้นฐานวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสื่อดิจิทลั พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) พื้นฐานวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) พื้นฐานวิทยาศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) รูปแบบที่ 1
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (รูปแบบที่ 2)
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติจีน
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ) พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)
เลือกสอบวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการท่องเที่ยว) พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)
เลือกสอบวิชาภาษาจีน
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จำนวนที่รับ
15
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
10
10
10
10
20
10
20
10
10
10
10
20
10
20
10
10
10
10

4. คุณสมบัติทั่วไปทุกหลักสูตร
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
2. กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
3. สถาบันการศึกษาของผู้สมัคร จะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา
5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกไล่ออกจากสถาบันศึกษาอื่นเพราะความประพฤติ
5. คุณสมบัติเฉพำะ (สำหรับหลักสูตรนำนำชำติ)
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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