คุณสมบัติผส้ ู มัคร
1. เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำหรือกำลังศึกษำ และกำลังรอผลกำรสอบประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเกรด 12 หรือประกำศนียบัตรอื่นๆ
ทีก่ ระทรวงศึกษำธิกำรเทียบเท่ำ
2. เป็นผูท้ ไ่ี ม่มโี รคติดต่อร้ำยแรง โรคทีส่ งั คมรังเกียจ หรือโรคสำคัญทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
3. เป็นผูท้ ม่ี ผี รู้ บั รองว่ำจะอุดหนุนค่ำเล่ำเรียน ค่ำบำรุง ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เกีย่ วกับกำรศึกษำ
4. เป็นผูม้ คี วำมประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหำวิทยำลัยได้ว่ำจะตัง้ ใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถและจะปฏิบตั ติ ำมระเบียบข้อบังคับ ของ
มหำวิทยำลัยทีม่ อี ยู่แล้ว หรือทีจ่ ะมีต่อไปโดยเคร่งคัดทุกประกำร หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำขำดคุณสมบัตทิ วไปตำมข้
ั่
อ 1 ถึงข้อ 4 ข้อใดข้อหนึ่ง
จะถูกถอนสภำพจำกกำรเป็นนักศึกษำทันทีแม้มหำวิทยำลัยจะรับเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม
หลักฐานการสมัคร
1. หลักฐำนกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สำหรับผูท้ ก่ี ำลังศึกษำในระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำยให้ใช้สำเนำใบ ปพ. ๑-๔ 5 ภำค
กำรศึกษำผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยแล้ว ให้ใช้สำเนำใบ ปพ.๑-๔ 6 ภำคกำรศึกษำหรือใบเทียบควำมรู้ (กรณีทส่ี ำเร็จ
กำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ)
2. รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐำนอื่นๆ ถ้ำมี เช่น หลักฐำนกำรเปลีย่ นชือ่ -ชือ่ สกุล จำนวน 1 ฉบับ
วิ ธีการสมัคร
การสมัครด้วยตนเอง
1. ชำระค่ำสมัครเข้ำศึกษำ จำนวน 500 บำท (กรณีทย่ี งั ไม่ได้ชำระค่ำสมัครเข้ำศึกษำ) ผูส้ มัครจะได้รบั ชุดระเบียบกำรสมัครเข้ำศึกษำพร้อมใบสมัคร
จำนวน 1 ชุด
2. กรอกข้อควำมในใบสมัครเข้ำศึกษำให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ/สำขำวิชำ ลงลำยมือชือ่ และวันทีส่ มัครพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 3X4 ซ.ม. ในใบ
สมัคร จำนวน 1 รูป
3. ยืน่ ใบสมัคร และหลักฐำนในกำรสมัครทีศ่ นู ย์รบั สมัครของ มหำวิทยำลัยทัง้ 3 วิทยำเขต

1.
2.
3.
4.

การสมัคร Online (www.admission.au.edu)
กรอกใบสมัคร (กรอกเลขประจำตัวประชำชน หรือเลขทีห่ นังสือเดินทำง,กรอกข้อมูลผูส้ มัคร)
นำ "เลขทีส่ มัคร" มำติดต่อด้วยตนเอง ทีศ่ นู ย์รบั สมัครของมหำวิทยำลัย
ผูส้ มัครชำระค่ำสมัครเข้ำศึกษำจำนวน 500 บำท ทีศ่ นู ย์รบั สมัครของมหำวิทยำลัย
ยืน่ หลักฐำนในกำรสมัคร ทีศ่ นู ย์รบั สมัครของมหำวิทยำลัย

การซื้อใบสมัครทางไปรษณี ย์
1. ส่งธนำณัตเิ ป็นจำนวนเงิน 550 บำท สำหรับค่ำสมัครเข้ำศึกษำ สังจ่
่ ำยในนำม ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ ปณ. มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
10245 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ ซอยรำมคำแหง 24 ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พร้อมแนบทีอ่ ยู่ทช่ี ดั เจน
เพือ่ ทีท่ ำงมหำวิทยำลัยจะจัดส่งชุดระเบียบกำร กำรสมัครเข้ำศึกษำให้กบั ท่ำนทำงไปรษณีย์
2. เมือ่ ท่ำนได้รบั ชุดระเบียบกำรกำรสมัครเข้ำศึกษำแล้ว ให้ท่ำนกรอกข้อควำมในใบสมัครเข้ำศึกษำให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ/สำขำวิชำ ลงลำย
มือชือ่ และวันทีท่ ส่ี มัคร พร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จำนวน 1 รูป
3. ยืน่ ใบสมัคร และหลักฐำนในกำรสมัครทีศ่ นู ย์รบั สมัครของมหำวิทยำลัยทัง้ 3 วิทยำเขต
เกณฑ์การคัดเลือกทัวไปของผู
่
ส้ มัคร
1. เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำหรือกำลังศึกษำ และกำลังรอผลกำรสอบประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเกรด 12 หรือประกำศนียบัตรอื่นๆ
2. ทีกระทรวงศึกษำธิกำรเทียบเท่ำ
3. ได้คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 2.50 ขึน้ ไป หรือหำกได้คะแนนต่ำกว่ำ 2.50 มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำรับเข้ำศึกษำโดยคำนวณผลกำรเรียนตำมหลักเกณฑ์
ของมหำวิทยำลัยซึง่ ต้องได้คะแนนเท่ำกับ หรือมำกกว่ำร้อยละ 60
4. เข้ำรับกำรทดสอบ เพือ่ วัดระดับควำมรูพ้ น้ื ฐำนทำงภำษำอังกฤษในวันทีส่ มัครเข้ำศึกษำ
5. มีควำมตัง้ ใจทีจ่ ะศึกษำ และมีควำมประพฤติพร้อมปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบของมหำวิทยำลัยอย่ำงเคร่งคัด

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิ เทศศาสตร์
สำหรับผูส้ มัครทีม่ คี วำมประสงค์เข้ำศึกษำใน 4 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำกำรโฆษณำ สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์ สำขำวิชำกำรสือ่ สำรผ่ำนสือ่
ดิจทิ ลั และสำขำวิชำกำรสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรแสดง ผูส้ มัครทุกคนต้องผ่ำนกำรทดสอบดังต่อไปนี้
1. ผ่ำนกำรสอบวิชำเฉพำะทำงนิเทศศำสตร์
2. สำหรับผูส้ มัครทีผ่ ่ำนกำรสอบข้อที่ 1 ต้องผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์จำกคณะนิเทศศำสตร์ดว้ ย
3. สำหรับผูส้ มัครทีม่ คี วำมประสงค์เข้ำศึกษำใน 2 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำกำรออกแบบนิเทศศิลป์ และสำขำวิชำกระบวนกำรจินตภำพคอมพิวเตอร์
ผูส้ มัครทุกคนต้องผ่ำนกำรทดสอบดังต่อไปนี้
4. ผ่ำนกำรสอบวิชำเฉพำะทำงนิเทศศิลป์ 2 วิชำ คือ กำรวำดภำพลำยเส้นและกำรออกแบบ ด้วยคะแนนตัง้ แต่ 150 คะแนน ขึน้ ไป หรือ
5. โอนย้ำยจำกสถำบันหรือมหำวิทยำลัยอื่นจะต้องส่งผลงำนทำงนิเทศศิลป์ต่อภำควิชำนิเทศศิลป์เพือ่ พิจำรณำโอนย้ำยภำยในระยะเวลำของกำรรับ
สมัคร
6. ผูส้ มัครทีผ่ ่ำนทดสอบข้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2 จะต้องผ่ำนกำรสัมภำษณ์จำกคณะด้วย
เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะบริ หารธุรกิ จ สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิ จ
1. ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมของกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ตงั ้ แต่ 2.85 ขึน้ ไป
2. สำรับผูส้ มัครทีไ่ ม่มคี ะแนนเฉลีย่ สะสม ของกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ตอ้ งได้คะแนน กำรทดสอบวิชำคณิตศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ ตัง้ แต
30 คะแนนขึน้ ไป
3. ได้รบั คะแนน SAT1 (Mathematics) ตัง้ แต่ 500 คะแนนขึน้ ไป
4. ต้องทดสอบวิชำภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์
1. สอบผ่ำนกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยวิทยำศำสตร์เท่ำนัน้
2. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่ำ 150 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่ำ 40 กิโลกรัม
3. มีสุขภำพแข็งแรง มีใบรับรองกำรตรวจ X-ray ปอด-ตรวจเลือดหำไวรัสตับอักเสบบี-ภูมคิ มุ้ กัน (HBsAg & AntiHBs) โดยแพทย์
ประจำ
โรงพยำบำล
4. มีควำมประพฤติดี
5. ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ของคณะพยำบำลศำสตร์
6. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย
เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมการบิน
1. สอบผ่ำนกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยวิทยำศำสตร์เท่ำนัน้
2. ผูส้ มัครต้องทดสอบวิชำคณิตศำสตร์ และฟิสกิ ส์ คะแนนต้องได้อย่ำงน้อย 25% เพือ่ เข้ำศึกษำในสำขำวิชำดังกล่ำว
3. ผูส้ มัครต้องมีเกรดเฉลีย่ อย่ำงน้อย 3.00 ขึน้ ไป
4. ผูส้ มัครชำยต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่ำ 165 เซนติเมตร และ ผูส้ มัครหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่ำ 160 เซนติเมตร และ
มีใบรับรองกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยและจิตวิทยำ (Class 1 Medical Assessment) จำกโรงพยำบำลกรุงเทพเท่ำนัน้
หมายเหตุ ผูท้ ีม่ ีความประสงค์จะตรวจสุขภาพร่างกายและทางจิ ตวิ ทยา(Class 1 Medical Assessment)จะต้องแจ้งชือ่ กับคณะ
วิ ศวกรรมศาสตร์ เพือ่ นัดวันตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพ
เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะดนตรี ผูส้ มัครทุกคนต้องผ่ำนกำรทดสอบดังต่อไปนี้
1. ผ่ำนกำรสอบข้อเขียนทฤษฏีทำงดนตรี
2. ผ่ำนกำรสอบปฏิบตั ทิ ำงดนตรี (ตำมประเภทอุปกรณ์ทเ่ี ลือก)
เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผูส้ มัครทุกคนต้องผ่ำนกำรทดสอบดังต่อไปนี้
ั
1. ผ่ำนกำรสอบข้อเขียนควำมถนัดทำงสถำปตยกรรมศำสตร์
เกณฑ์การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม Intensive course policy
ผูท้ ผ่ี ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มเพือ่ เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเรียนขัน้ สูงต่อไปทัง้ ยังเป็ นกำรเพิม่ ทักษะกำรฟงั
พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ รวมถึงกำรปูพน้ื ฐำนและทบทวนควำมรูค้ วำมเข้ำใจด้ำน คณิตศำสตร์ และวิชำอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะ/สำขำวิชำที่
ผูเ้ รียนสมัครเข้ำศึกษำ เมือ่ จบหลักสูตรแบบเข้ม จะมีกำรทดสอบเพือ่ วัดควำมรูพ้ น้ื ฐำนและนำผลทีไ่ ด้ไปจัดวิชำเรียนในภำคกำรศึกษำแรกต่อไป กำร
จัดตัง้ หลักสูตรแบบเข้มจะพิจำรณำจำกควำมรูพ้ น้ื ฐำนของผูส้ มัคร ดังนี้

1. หลักสูตรแบบเข้มวิชำภำษำอังกฤษ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตร 60 ชัวโมง
่
และหลักสูตร 120 ชัวโมง
่
แต่ละระดับ หลักสูตร ขึน้ กับพืน้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษของผูส้ มัคร โดยจะพิจำรณำ จำกระดับ คะแนนเฉลีย่ สะสม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) และผลกำรประเมินกำรทดสอบวัดระดับ ควำมรูพ้ น้ื ฐำนทำงภำษำอังกฤษ (English Placement Test) ที่
มหำวิทยำลัยจัดขึน้ ประกอบกัน
2. หลักสูตรแบบเข้มวิชำคณิตศำสตร์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตร 15 ชัวโมง
่ และหลักสูตร 60 ชัวโมง
่
แต่ละระดับ หลักสูตรขึน้ กับพืน้ ควำมรู้
ควำมเข้ำใจทำงคณิตศำสตร์ของผูส้ มัคร โดยจะพิจำรณำตำมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมกลุ่ม กำรเรียนรูว้ ชิ ำคณิตศำสตร์
3. หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมวิชำอืน่ ๆ ผูส้ มัครจะต้องเข้ำศึกษำตำมรำยวิชำทีม่ หำวิทยำลัยกำหนด ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับคณะ / สำขำวิชำทีผ่ สู้ มัคร
มีควำมประสงค์จะเข้ำศึกษำ
หมายเหตุ
1. ผูส้ มัครทีม่ คี ะแนน TOEFL ตัง้ แต่ 60(iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึน้ ไป หรือผลคะแนน IELTS ตัง้ แต่ 5.0 ขึน้ ไป จะได้รบั กำรยกเว้นกำร
เรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชำภำษำอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนำใบคะแนน ต่อเจ้ำหน้ำทีใ่ นวันยื่นใบสมัคร โดยผลสอบจะต้องมีอำยุไม่
เกิน 2 ปี
2. ผู้ส มัค รที่ม ีผ ลคะแนน SAT 1 เฉพำะวิช ำคณิ ต ศำสตร์ ต ัง้ แต่ 500 คะแนนขึ้น ไป จะต้ อ งเรีย นหลัก สู ต รแบบเข้ม วิช ำคณิ ต ศำสตร์
15 ชัวโมง
่ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนำใบคะแนนในวันยืน่ ใบสมัคร
3. ผูส้ มัครทีม่ คี ะแนน SAT 1 เฉพำะวิชำภำษำอังกฤษ (Writing) 500 คะแนนขึน้ ไป สำมำรถเริม่ เรียน English 1 ตอนเปิดเทอมได้
กฎเกณฑ์การรับเข้าศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมและดุลยพิ นิจของมหาวิ ทยาลัยโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า

