
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

 
1.  ที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มีการจัดการเรียนการสอน  2  แหงคือ 

1. วิทยาเขตพัฒนาการ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ตั้งอยูเลขท่ี 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท 0-2320-2777, 0-2321-6930   

   เว็บไซต  http: //www.kbu.ac.th   
 2. วิทยาเขตรมเกลา 
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา ตั้งอยูเลขท่ี 77 ถนนรมเกลา เขตมีนบุรี                
   กรุงเทพมหานคร 10510  โทรศัพท 0-2904-2222 เว็บไซต  http: //www.kbu.ac.th   
 
2.  การจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดการศึกษาโดยเปดสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก ระดับปริญญาตรีที่เปดรับในคณะ
สาขาวิชาตางๆ  มีดังน้ี  

คณะบริหารธุรกิจ  เปดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาการจัดการ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  สาขาวิชาการ
ขนสงระหวางประเทศ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกและแฟรนไซส  และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน 

 
คณะนิติศาสตร    เปดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร 
 
คณะนิเทศศาสตร  เปดสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ   

สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล  สาขาวิชาสื่อสารการ
แสดงรวมสมัย  สาขาวิชาการภาพยนตรและสื่อดิจิทัล  สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน 
และสารสนเทศดิจิทัล   
 

คณะวิศวกรรมศาสตร เปดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  และสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 

 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปดสอนในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร   

และหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบภายใน   
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 
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คณะศิลปะศาสตร  เปดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม   

สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว สาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน  สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาว
ตางประเทศ  และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร 
 

คณะจิตวิทยา  เปดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา และ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา   
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
 

คณะพยาบาลศาสตร เปดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะ 
 

1. สําเรจ็การศึกษาไมต่ํากวามัธยมศกึษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีความรู
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา 

2. มีสุขภาพสมบรูณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอ
การศึกษาสําหรับผูสอบผานขอเขียนเขาคณะวิทยาศาสตรการกีฬา จะตองนําใบรับรองแพทยมาแสดง 
ในวันสอบสัมภาษณ      

 
 
ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม ไดที ่เว็บไซตของมหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต www.kbu.ac.th 
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ตารางจํานวนรับนักเรียนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (Admissions) 

เลขเรียงลําดับ ชื่อคณะ/สาขา จํานวนรับ 

0001 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี 300 
0002 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 150 
0003 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 150 
0004 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 150 
0005 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 150 
0006 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 150 
0007 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการขนสงระหวางประเทศ 150 
0008 คณะนิติศาสตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 300 
0009 คณะนิติศาสตร  รูปแบบที่ 1 - 
0010 คณะนิติศาสตร  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส - 
0011 คณะนิติศาสตร  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุน - 
0012 คณะนิติศาสตร  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาจีน - 
0013 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการประชาสัมพันธ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 40 
0014 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการประชาสัมพันธ  รูปแบบท่ี 1 - 
0015 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการประชาสัมพันธ  รูปแบบท่ี 2 สอบวชิาภาษาฝร่ังเศส - 
0016 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการประชาสัมพันธ  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุน - 
0017 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการประชาสัมพันธ  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาจีน - 
0018 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการโฆษณา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 40 
0019 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการโฆษณา  รูปแบบท่ี 1 - 
0020 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการโฆษณา  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส - 
0021 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการโฆษณา  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุน - 
0022 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการโฆษณา  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาจีน - 
0023 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศนและสื่อดิจิทัล พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 80 
0024 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศนและสื่อดิจิทัล  รูปแบบท่ี 1 - 
0025 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศนและสื่อดิจิทัล  รูปแบบท่ี 2  

สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส - 

0026 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศนและสื่อดิจิทัล  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุน - 
0027 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศนและสื่อดิจิทัล  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาจีน - 
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ตารางจํานวนรับนักเรียนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (Admissions) 

เลขเรียงลําดับ ชื่อคณะ/สาขา จํานวนรับ 

0028 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาส่ือสารการแสดงรวมสมัย พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 40 
0029 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาสื่อสารการแสดงรวมสมัย  รูปแบบท่ี 1 - 
0030 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาส่ือสารการแสดงรวมสมัย  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส - 
0031 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาสื่อสารการแสดงรวมสมัย  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุน - 
0032 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาส่ือสารการแสดงรวมสมัย  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาจีน - 
0033 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการภาพยนตรและสื่อดิจิทลั พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 50 
0034 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการภาพยนตรและสื่อดิจิทลั  รูปแบบที่ 1 - 
0035 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการภาพยนตรและสื่อดิจิทลั  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส - 
0036 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการภาพยนตรและสื่อดิจิทลั  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุน - 
0037 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการภาพยนตรและสื่อดิจิทลั  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาจีน 50 
0038 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาส่ือสงัคมออนไลนและสารสนเทศดิจิทลั พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 50 
0039 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาสื่อสงัคมออนไลนและสารสนเทศดิจิทลั  รูปแบบท่ี 1 - 
0040 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาสือ่สังคมออนไลนและสารสนเทศดิจิทัล  รูปแบบท่ี 2 สอบวชิาภาษาฝร่ังเศส - 
0041 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาสือ่สังคมออนไลนและสารสนเทศดิจิทัล  รูปแบบท่ี 2 สอบวชิาภาษาญี่ปุน - 
0042 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาสือ่สังคมออนไลนและสารสนเทศดิจิทัล  รูปแบบท่ี 2 สอบวชิาภาษาจนี - 
0043 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 40 
0044 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 40 
0045 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 40 
0046 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 40 
0047 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 40 
0048 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 30 
0049 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 60 
0050 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาออกแบบภายใน 60 
0051 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 30 
0052 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการจดัการโรงแรม  รูปแบบท่ี 1 50 
0053 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการจดัการโรงแรม  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส - 
0054 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการจดัการโรงแรม  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุน - 
0055 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการจดัการโรงแรม  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาจีน - 
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ตารางจํานวนรับนักเรียนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (Admissions) 

เลขเรียงลําดับ ชื่อคณะ/สาขา จํานวนรับ 

0056 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการจดัการทองเท่ียว  รูปแบบท่ี 1 50 
0057 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการจดัการทองเท่ียว รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส - 
0058 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการจดัการทองเท่ียว รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุน - 
0059 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการจดัการทองเท่ียว รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาจีน - 
0060 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  รูปแบบที่ 1 (หลักสูตร

นานาชาติ)  50 

0061 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น  50 
0062 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ รูปแบบท่ี 1 40 
0063 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ รูปแบบท่ี 2 สอบภาษา

ฝร่ังเศส - 

0064 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ รูปแบบท่ี 2 สอบวิชา
ภาษาญ่ีปุน - 

0065 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ รูปแบบท่ี 2 สอบวิชา
ภาษาจีน - 

0066 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ รูปแบบท่ี 2 สอบภาษา
เกาหลี - 

0067 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 60 
0068 คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 50 
0069 คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา  รูปแบบท่ี 1 - 
0070 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 60 
0071 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน  รูปแบบท่ี 1 - 
0072 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษา

ฝร่ังเศส - 

0073 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุน - 
0074 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน  รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาจีน - 
0075 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาเยอรมัน - 
0076 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน รูปแบบท่ี 2 สอบวิชาภาษาเกาหลี - 
0077 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 60 

 

 

 

 TCAS62  4 620/742



6 
 

ตารางจํานวนรับนักเรียนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (Admissions) 

เลขเรียงลําดับ ชื่อคณะ/สาขา จํานวนรับ 

0078 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบที่ 1 60 
0079 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ

ที่ 2 ความถนัดทางคณิตศาสตร - 

0080 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ แบบท่ี 2 
วิทยาศาสตร - 

0081 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ แบบท่ี 2 
วิศวกรรมศาสตร - 

0082 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ
ที่ 2 สถาปตยศาสตร - 

0083 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ
ที่ 2 ศิลปกรรมศาสตร - 

0084 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ
ที่ 2 ภาษาฝร่ังเศส - 

0085 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ
ที่ 2 ภาษาญ่ีปุน - 

0086 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ
ที่ 2 ภาษาจีน - 

 

หมายเหตุ องคประกอบ คานํ้าหนักรอยละและเกณฑคะแนนข้ันตํ่าของแตละคณะวิชาเปนไปตามประกาศ  ทปอ. กําหนด 
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