
แผนประมาณการจํานวนเงนิและจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการที่จะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษาในระดับปรญิญาตรี ปีการศึกษา 2565 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

1. ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาใหม่ 

คณะ/สาขาวิชา 
จํานวน  
(คน) 

ประเภทความพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ปีการศึกษา 2565 (บาท)/คน หมายเหตุ 

รวมตลอดหลักสูตร 
1. คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการบัญชี 1 - บุคคลที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน แต่สามารถใช้
เครื่องช่วยฟังได้ 
- ความพิการทางด้านร่างกาย
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

188,500.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 

194,000.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ 
ปวช.) 

117,850.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ปวส.) 

127,150.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) 

2. คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการตลาด 
ยุคดิจิทัล 

2 - บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน แต่สามารถใช้
เครื่องช่วยฟังได้ 
- ความพิการทางด้านร่างกาย
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

181,000.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 

187,500.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ 
ปวช.) 

109,200.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ปวส.) 

125,000.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) 

 

 



 

คณะ/สาขาวิชา 
จํานวน  
(คน) 

ประเภทความพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ปีการศึกษา 2565 (บาท)/คน หมายเหตุ 

รวมตลอดหลักสูตร 
3. คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

1 - บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน แต่สามารถใช้
เครื่องช่วยฟังได้ 
- ความพิการทางด้านร่างกาย
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

186,800.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 

192,300.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ 
ปวช.) 

124,050.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) 

4. คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ 1 - บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน แต่สามารถใช้
เครื่องช่วยฟังได้ 
- ความพิการทางด้านร่างกาย
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

183,500.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 

189,000.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ 
ปวช.) 

115,700.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) 

5. คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล 
  

1 - บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน แต่สามารถใช้
เครื่องช่วยฟังได้ 
- ความพิการทางด้านร่างกาย
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

203,400.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 

211,650.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ 
ปวช.) 

127,750.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ปวส.) (ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

139,800.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) 
(ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรอืประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 



 

คณะ/สาขาวิชา 
จํานวน  
(คน) 

ประเภทความพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ปีการศึกษา 2565 (บาท)/คน หมายเหตุ 

รวมตลอดหลักสูตร 
6. คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1 - บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน แต่สามารถใช้
เครื่องช่วยฟังได้ 
- ความพิการทางด้านร่างกาย
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

184,300.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ 

7. คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

2 - บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน แต่สามารถใช้
เครื่องช่วยฟังได้ 
- ความพิการทางด้านร่างกาย
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

176,950.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ 

8. คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 

1 - บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน แต่สามารถใช้
เครื่องช่วยฟังได้ 
- ความพิการทางด้านร่างกาย
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

205,900.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 

209,950.- 
หลักสูตร 4 ปี เสาร์ค่ําและอาทิตย์เต็มวัน (รบั
ผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 

รวม 10 - 3,681,250.-  

 

 

 



 

 

2.  ปีการศึกษา 2565 นักศกึษาเก่า (ทุกชัน้ปี) 

คณะ/สาขาวิชา 
จํานวน  
(คน) 

ประเภทความพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ปีการศึกษา 2565 (บาท)/คน หมายเหตุ 

รวมตลอดหลักสูตร 
1. คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการตลาด
ยุคดิจิทัล 

1 - บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน แต่สามารถใช้
เครื่องช่วยฟังได้ 
- ความพิการทางด้านร่างกาย
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

181,000.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 

187,500.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ 
ปวช.) 

109,200.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ปวส.) 

125,000.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) 

186,370.- หลักสูตร 4 ปี เสาร์ค่ําและอาทิตย์เต็มวัน (รบั
ผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 

 

 

 

2. คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

1 - บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน แต่สามารถใช้
เครื่องช่วยฟังได้ 
- ความพิการทางด้านร่างกาย
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

186,800.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 

192,300.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ 
ปวช.) 

124,050.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) 



คณะ/สาขาวิชา 
จํานวน  
(คน) 

ประเภทความพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ปีการศึกษา 2565 (บาท)/คน หมายเหตุ 

รวมตลอดหลักสูตร 

4. คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 

2 - บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน แต่สามารถใช้
เครื่องช่วยฟังได้ 
- ความพิการทางด้านร่างกาย
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

205,900.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 

209,950.- หลักสูตร 4 ปี เสาร์ค่ําและอาทิตย์เต็มวัน (รบั
ผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 

รวม 5 - 2,390,670.-  

 

3. คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล 
  

1 - บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน แต่สามารถใช้
เครื่องช่วยฟังได้ 
- ความพิการทางด้านร่างกาย
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

203,400.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 

211,650.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ 
ปวช.) 

127,750.- หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ปวส.) (ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

139,800.- หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) 
(ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรอืประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 


