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มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1. ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย เลขที่ 200 หมู 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12110
2. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในคณะ/สาขาวิชา ดังตอไปนี้
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร
- เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน
2.2 คณะบริหารธุรกิจ
- เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
- เปดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2.3 คณะวิทยาการจัดการ
- เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
2.4 คณะนิติศาสตร
- เปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2.5 คณะศิลปศาสตร
- เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชา
จีนศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ
2.6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.7 คณะพยาบาลศาสตร
- เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2.8 คณะเภสัชศาสตร
- เปดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)
- เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอางและผลิตภัณฑสุขภาพ
2.9 คณะการบิน
- เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
2.10 คณะสาธารณสุขศาสตร
- เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
3. คุณสมบัติเฉพาะ
&คณะพยาบาลศาสตร
1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ไมรับเทียบเทา ปวช. และ ปวส.) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม
นอยกวา 2.50
2. มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
3. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมเปนอุปสรรคตอการเรียนและการปฏิบัติงาน
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4. ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสียรายแรง
&คณะเภสัชศาสตร
(หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ป)
1. สําเร็จการศึกษาขั้นต่ําระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองวิทยฐานะ
2. ไมเจ็บปวย หรือเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมตามที่กําหนดในขอบังคับสภาเภสัชกรรม
3. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอางและผลิตภัณฑสุขภาพ
1. สําเร็จการศึกษาขั้นต่ําระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองวิทยฐานะ
2. ไมเจ็บปวย หรือเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมตามที่กําหนดในขอบังคับสภาเภสัชกรรม
3. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
4. ผานการทดสอบสุขภาพกายและไมตาบอดสี
5. ผานการทดสอบสุขภาพจิต
&คณะสาธารณสุขศาสตร
1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือเทียบเทาที่มี
คะแนนแตมเฉลี่ย (GPA) ไมต่ํากวา 2.00
2. ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เปนไปตามประกาศของ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
&คุณสมบัติเฉพาะของสาขาอื่น ที่นอกเหนือจาก 3 คณะ ขางตน
1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองฐานะ
2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
3. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น
4. เปนผูไมมีโรคติดตออยางแรง
5. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางแรง
6. ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด (รับตรง) หรือตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. ตองสามารถเดินทางไปศึกษาในตางประเทศได (สาขาจีนศึกษา และสาขาญี่ปุนธุรกิจ)
8. เปนผูไมมีโรคติดตออยางแรง หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและการบิน (สาขาวิชาบริหารกิจการการ
บิน)
9. รางกายไมผิดปกติหรือพิการ สายตาปกติไมบอดสี การไดยินของหูไมผิดปกติ (สาขาวิชาบริหารกิจการการ
บิน)
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ตารางการรับบุคคลเข ้าศึกษาในสถาบันในระบบกลาง (Admission) ประจําปี การศึกษา 2561

(6) เกณฑขั้นต่ํา (%) (ถามี)
(1) คณะที่เปด

(2) สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเภสัชศาสตร
หลักสูตร 6 ป

(3) รหัสคณะ/
สาขา (11 หลัก)

(5) กลุม
สาระการ
เรียนรู
(1-10)

01
ภาษา
ไทย

(6.1) O-NET
02 03 04
ภาษา
สังคมศึกษา อังกฤษ

คณิต
ศาสตร

(6.2) GAT
05
85
71
วิทยา
ศาสตร

72

73

74

ทาง
ทาง
ทาง
ความถนัด
ทาง วิทยาศาสต วิศวกรรม สถาปตย
ทั่วไป
คณิตศาสตร
ร
ศาสตร
กรรม

ภาษา
ฝรั่งเศส

80

ภาษา
เยอรมัน ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน

81

82

ภาษา
อาหรับ

ภาษาบาลี

(4)
83 จํานวน (7)คะแนนต่ําสุด
ป61
รับ
ภาษา
เกาหลี

10
5

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑสุขภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต

11200255315

20

สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
สาขาวิชานิตศิ าสตร
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต

11200255113
11200254302
11200254003

10
30
30

10
20
20

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
(ภาคภาษาอังกฤษ)

11200254004

30

20

40

11200254105
11200254911

30
20

20

50
10

11200255906

50

คณะศิลปศาสตร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

11200255901
11200254307

15
30

คณะศิลปศาสตร

สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว

11200254308

50

11200255109
11200255810

30
30

11200255316

20

คณะการบิน
คณะนิตศิ าสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพยาบาลศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร
สาขาวิชาจีนศึกษา
คณะศิลปศาสตร
สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
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20
25

ทาง
ศิลปกรรม
วิชาชีพครู ศาสตร

79

11200255512
11200255314

คณะเภสัชศาสตร

20

75

(6.3) PAT
76 77 78

20
10

16,108.5000

20
30

20
50
35

30

9,278.6000

14,308.5000

50
15
20
20
20

20

20
20

9,713.4000

20

14,326.0000

20
20
30

30
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