Trường Đại Học Kasem Bundit – Thành phố Bangkok.

มหาวิทยาลั ยเกษมบัณฑิต - กรุงเทพมหานคร
Trường Kasem được thành lập năm 1961, với chức năng đào tạo từ bậc mầm
non đến hệ trung học phổ thông. Năm 1968 trường được nâng cấp thành trường cao
đẳng Kasem với nhiều ngành như: ngành kinh tế, thợ công nghiệp và một số ngành
dịch vụ. Năm 1987 trường chính thức trở thành trường Đại học Kasem Bundit và được
Bộ Giáo dục Thái Lan công nhận là 1 trong 10 trường Đại học Dân lập đạt tiêu chuẩn
quốc gia.
Trường KBU nằm ở thủ đô Bangkok, bao gồm 2 cơ sở đào tạo: cơ sở Pattanakarn
thuộc quận Suan Luang và cơ sở Rom Klao thuộc quận Minburi. Cơ sở hạ tầng đạt
chuẩn chất lượng cao. Các phòng nghiệp vụ khách sạn, sàn diễn thời trang, studio, hay
thậm chí cả máy bay, nhằm phục vụ tốt nhất, giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nhất với
ngành học. Nhờ vậy, trường thu hút lượng lớn sinh viên quốc tế hằng năm.
Ngoài chương trình học, sinh viên có cơ hội giao lưu, kết bạn tìm hiểu văn hóa
của các nước bạn như Nga, Ý, Vương quốc Anh, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc,
Việt Nam, Campuchia, Malaysia , hay các quốc gia đến từ Nam Phi….
Trường có 2 chương trình giảng dạy bằng tiếng Thái và tiếng Anh, để đáp ứng nhu cầu
lựa chọn cho sinh viên trong nước và quốc tế, nhằm trang bị đầy đủ kiến thức cho sinh
viên phục vụ cho công việc, nghề nghiệp trong tương lai.
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาปนาขึ้นโดยคณะผู ้บริหารการศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาก่อน โดยจัดตัง้ โรงเรียนเกษมพิทยา เมื่อปี พ.ศ.2503 เปิ ดสอนตัง้ แต่ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 มัธยมศึกษาปี ที่ 6 และต่อมาจัดตัง้ โรงเรียนเกษมโปลีเ ทคนิ คในปี พ.ศ. 2511 เปิ ดสอนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) และประกาศนี ยบัตรวิชาชีพเทคนิ ค (ปวท.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การจัดการ
การเงิน การธนาคาร การตลาด การเลขานุ การ และคอมพิวเตอร์ มีนักเรียน และนักศึกษาประมาณ 7,500 คน ต่อมาปี พ.ศ. 2528 ด้วย
อุดมการณ์และปณิธานทีจ่ ะจัดการศึกษาระดับอุดมศึ กษา จึ งได้จัดตัง้ “วิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
ปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิ ดสอนเป็ นปี แรกมี 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และคณะนิ ตศิ าสตร์ มีนักศึกษา
รวมกันเพียง 97 คน แต่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ทีต่ ้องการพัฒนาการศึกษาให้ก ้าวไกลของคณะผู ้บริหารวิทยาลัย จึ งพัฒนาการศึกษาจน
ก้าวหน้าขึ้นเป็ นลาดับขยายคณะ และสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้นตลอดจน กระทังปี
่ พ.ศ.2536 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุ มตั ใิ ห้เ ปลี่ยนประเภท
จากวิทยาลัยเป็ น “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”

ปัจจุบ ัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิ ดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรปรัชญาดุ ษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาจิ ตวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบ ัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ ว ระดับปริญญาโท 13 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิ เ ทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิท ัศน์ และสาขาวิชาการบริหาร
นวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิ ตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ ว สาขาวิชาการจัดการการบิน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เ พื่อการจัดการ หลักสูตรนิ ตศิ าสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาตรี เปิ ดสอน รวม 10 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิ ตศิ าสตร์ คณะนิ เ ทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะจิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะ
พยาบาลศาสตร์ และ 1 สถาบัน ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากร การบิน และระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร ได้แก่
ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบิน ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และด้านการจัดการโรงแรม โดยมีหลักการ/
เป้าหมายพื้นฐาน 3 ประการ ทีเ่ น้นความมี คุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์

Nhận xét về trường:
Trâm: Là một trong những sinh viên may mắn có
cơ hội biết đến và học tập tại trường Kasem Bundit,
tôi nghĩ quyết định dành cả khoảng thời gian đẹp
nhất của tuổi trẻ để gắn bó ở đây là rất xứng đáng.
Từ những ngày đầu bước chân vào trường, tôi đã
nhận được sự nhiệt tình và ấm áp của thầy cô nơi
đây. Thầy cô trò chuyện nhiều hơn với sinh viên mới, hỏi han sau từng tiết học. Điều
đó giúp cho những lo lắng dần dần tan đi. Thay vào đó là những buổi học, những
chuyến ngoại khóa, thực tế, dã ngoại đầy ắp tiếng cười và kỉ niệm. Bên cạnh đó, tôi
tiếp xúc được với nhiều văn hóa, có thêm những người bạn đến từ nhiều nước khác
nhau.
เป็ นหนึ่งในนักศึกษาโชคดีที่มีโอกาสรู้ จักและรับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (KBU) ฉั นคิดว่าการตัดสินใจใช้ ช่วงเวลาที่
สวยงามที่สุดของชีวิติอยู่กับที่นี่คือคุ้มค่าที่สดุ แล้ ว ตั ้งแต่วันแรกที่มาถึ ง ฉั นได้ รับการดูแลและเอาใจใส่ของอาจารย์ผ้ ดู แู ลเป็ น อย่าง
มาก ที่ KBU อาจารย์ใช้ เวลาพูดคุยกั บนักศึกษา เข้ าใจช่วงเวลาลาบากที่นักศึกษาต้ องปรั บตัวเพือ่ อยู่ กับสิ่งแวดล้ อมใหม่ ทาให้ ฉัน
รู้ สึกอบอุ่นใจมาก อยู่ที่ KBU ฉั นมีชั่วโมงเรี ยนที่เต็มไปด้ วยเสียงหัวเราะ ได้ ไปทัศนะศึกษาเพื่อหาความรู้ นอกจากนั ้นอยู่ที่ KBU
ฉั นได้ สัมผัสกั บความหลากหลายของวัฒนธรรม และมีเพื่อนใหม่ๆมากมายที่มาจากหลายประเทศ

Vy: Trường Kasem Bundit là một trong những ngôi trường mà em tin tưởng khi chọn
làm nơi khở đầu của mình ở đất nước Thái, với đội ngũ
giảng viên dày dặn kinh nghiệm và rất tận tình với sinh
viên của mình. KBU chính xác là những bậc cầu thang
vững chắc cho em trên con đường thành công của mình.
ฉั นมั่นใจในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็ นแห่งเริ่ มต้ นของตัวเองใน
ประเทศไทย ด้ วยคณะอาจารย์ผ้ สู อนที่มีประสบการณ์ และดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่าง
มาก KBU คือบันใดสู่ความสาเร็ จของฉั น

Nguyên: Mọi người tôi đã gặp tại ngôi trường này – thầy
cô giáo, nhân viên và các
bạn học – tất cả đều rất thân thiện và gần gũi. Tôi rất cảm
kích vì những hỗ trợ và những kinh nghiệm mà tôi có
được.
ผู้คนที่ฉันได้ พบเจอที่ KBU ไม่ว่าเป็ นอาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนเป็ น
มิตรและใจดีมาก ฉั นรู้ สึกอุ่นใจและขอขอบคุณที่ให้ ความช่วยเหลือฉั นมาตลอด

Uyên: Trường Đại học Kasem Bundit là một ngôi trường tốt
có cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học thân thiện. Giảng
viên và bạn học nhiệt tình giúp đỡ trong học tập.
KBU เป็ นมหาวิทยาลัยที่ดมี าก มีเทคโนโลยีสอื่ การสอนที่ทันสมัย สิ่งอานวยความสะดวก

มากมาย สิ่งแวดล้ อมการเรียนที่เป็ นมิตร อาจารย์ผ้ สู อนและเพือ่ นๆในชั ้นเรี ยนช่วยเหลือด้ วย
ความเต็มใจ

Trung: “một cơ hội mới, một môi trường mới, bắt đầu một
tương lai mới” khi được học tập tại ngôi trường Kasem.
“ โอกาสใหม่ สภาพแวดล้ อมใหม่ เริ่ มต้ น อนาคตใหม่ ” เมื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Khoa: Những bài học được áp dụng vào thực tế, bạn có những
buổi thuyết trình bằng chính sức lực của mình và được đi ra
ngoài thực tế để kảo sát. Đó chính là điều thiết yếu để tạo nên
sự thành công. Tôi rất hài lòng và yêu ngôi trường này.
ความรู้ ที่รับในชั ้นเรี ยนสามารถนาไปประยุคใช้ ในชีวิตประจาวัน การนาเสนองานด้ วยกาลัง
ตัวเอง การเดินทางทัศนะศึกษาเต็มไปด้ วยความรู้และประสบการณ์ สิ่งเหล่านี ้เป็ นสิ่งจาเป็ น
เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ ผมพอใจและรั กมหาวิทยาลัยแห่งนี ้มากครั บ

Phượng: KBU là trường nằm trong top 10 trường Đại học Dân
lập của Thái Lan, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp. Học ở đây tôi
thấy trình độ của mình được nâng lên rất nhiều. Về cơ sở vật chất,
bạn bè hay giáo viên đều vui vẻ, hòa đồng. Nếu bạn học giỏi, bạn
cũng có thể kiếm được học bổng để có thể giúp trang trải thêm
cho cuộc sống sinh viên của bạn. Đây là ngôi trường đem lại cho
tôi nhiều trải nghiệm về kiến thức lẫn thực tiễn cuộc sống.
เป็ นหนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย ด้ วนคณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์ เทคโนโลยีสื่อการสอน สิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆที่ทันสมัย เพื่อนๆร่ วมชั ้นเรียนที่เป็ นมิตร ศึกษาที่ KBU ฉั นได้ รับความรู้ มากมาย ถ้ าเรี ยนเก่ งยังสามารถรั ก
ทุนการศึกษา KBU ให้ ฉันประสบการณ์ ชีวติ ที่ล่าค่า

Thành: Môi trường ở đây rất vui, mọi người hòa đồng vui vẻ.
Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở đây vì mọi người xem nhau
như một gia đình. Tôi sẽ cố gắng học tốt tiếng Thái để nhanh
hoà nhập vào với mọi người.
สภาพแวดล้ อมที่ดี ผู้คนเข้ ากั บคนง่าย ผมรู้ สึกสบายใจตอนอยู่ที่ KBU เพราะที่นี่คนปฏิบตั ิต่อ
กั นเหมือนคนในครอบครั ว ผมจะพยายามเรี ยนภาษาไทยเพื่อเข้ ากับทุกคน

Anh Thư : Sau khi tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam, tôi quyết
định chọn ngôi trường Kasem Bundit này để học tiếp bậc cao
học chuyên ngành Ngôn ngữ Thái Lan. Và khi bước chân
vào ngôi trường này, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp thân
thiện của bạn bè, sự dẫn dắt hộ trợ tận tình của thầy cô và
các anh chị khóa trên. Làm cho những người đi học xa xứ
như tôi cảm thấy rất cảm động. Với lối giảng dạy thân thiện và dễ hiểu, thầy cô đã
mang đến cho tôi bài học mới, những kiến thức mới, kể cả những kinh nghiệm sống rất
bổ ích. Bên cạnh đó, trường cũng trang bị đầy đủ các thiết bị rất thuận tiện cho việc
học tập và nghiên cứu. Tôi cảm thấy mình đã đúng khi lựa chọn vào học tại ngôi trường
Kasem Bundit này.
หลังจากสาเร็ จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเวียดนาม ดิฉันตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเพื่อเข้ าศึกษาในระดับปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ เมื่อเข้ ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ดิฉันรั บรู้ ถึ งความอบอุ่นและเป็ นมิตรของเพือ่ น
ร่ วมเรี ยนทุกคน ได้ รับคาแนะนาและช่วยเหลือมากมายจากท่านอาจารย์และพี่ๆรุ่ นพี่ ทาให้ นักศึกษาชาวต่างชาติอย่างดิฉันรู้ศกึ ซึ ้ง
ใจเป็ นอย่างมาก ด้ วยวิธีการสอนที่เป็ นมิตรและเข้ าใจง่าย อาจารย์ทุกท่านนามาให้ ดิฉันบทเรี ยนใหม่ๆ ความรู้ ใหม่ๆ และ
ประสบการณ์ ชีวิตที่มีประโยชน์ นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยยังได้ ติดตั ้งอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนครบถ้ วน ซึ่งอา นวยความสะดวกต่อ
การเรี ยนการค้ นคว้ าการทาวิจัย ดิฉันคิดว่าการเลือกเรี ยนที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็ นการตัดสินใจที่ถูกต้ องแล้ ว
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