
Trường Đại Học Kasem Bundit – Thành phố Bangkok. 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - 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. 

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต สถาปนาขึ้นโดยคณะผูบ้ริหารการศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษามากอ่น โดยจัดต ัง้โรงเรียนเกษมพิทยา เมื่อปี พ.ศ.2503 เปิดสอนต ัง้แต ่ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 1 - 
มธัยมศึกษาปีที ่6 และตอ่มาจัดต ัง้โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิคในปี พ.ศ. 2511 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง (ปวส.) และประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.) คณะบริหารธุรกจิ สาขาวชิาการบญัช ี การจัดการ 
การเงิน การธนาคาร การตลาด การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ มีนักเรียน และนักศึกษาประมาณ 7,500 คน ตอ่มาปี พ.ศ. 2528 ดว้ย
อุดมการณ์และปณิธานทีจ่ะจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา จึงไดจ้ัดต ัง้ “วทิยาลยัเกษมบณัฑิต” ขึ้นเมื่อวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2530  

ปี พ.ศ. 2530 วทิยาลยัเกษมบณัฑิต เปิดสอนเป็นปีแรกมี 2 คณะ ไดแ้ก ่คณะบริหารธุรกจิ และคณะนิตศิาสตร์ มีนักศึกษา
รวมกนัเพียง 97 คน แตด่ว้ยความมุ่งม ัน่ทีต่อ้งการพฒันาการศึกษาให้กา้วไกลของคณะผูบ้ริหารวทิยาลยั จึงพฒันาการศึกษาจน
กา้วหน้าขึ้นเป็นล าดบัขยายคณะ และสาขาวชิาเพิ่มมากขึ้นตลอดจน กระท ัง่ปี พ.ศ.2536 ทบวงมหาวทิยาลยัอนุมตัใิห้เปล่ียนประเภท
จากวทิยาลยัเป็น “มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต” 



ปัจจุบนั มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิตเปิดสอนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา ระดบัปริญญาเอก 3 หลกัสูตรไดแ้กห่ลกัสูตรปรชัญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยา หลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการ และหลกัสูตรปรชัญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว ระดบัปริญญาโท 13 หลกัสูตร ไดแ้ก ่หลกัสูตรบริหารธุรกจิ
มหาบณัฑิต หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการงานวศิวกรรม และสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา หลกัสูตรรฐั
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการภาพยนตร์-วดิีทศัน์ และสาขาวชิาการบริหาร
นวตักรรมการส่ือสาร หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาเพื่อการพฒันาศกัยภาพมนุษย์ สาขาวชิาการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการและการทอ่งเทีย่ว สาขาวชิาการจัดการการบนิ สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสมยัใหม่ หลกัสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ หลกัสูตรนิตศิาสตรมหาบณัฑิต หลกัสูตรบริหารธุรกจิ
มหาบณัฑิต ภาคภาษาองักฤษ 

ระดบัปริญญาตรี เปิดสอน รวม 10 คณะ ไดแ้ก ่คณะบริหารธุรกจิ คณะนิตศิาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะจิตวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะ
พยาบาลศาสตร์ และ 1 สถาบนั ไดแ้ก ่สถาบนัพฒันาบคุลากร การบนิ และระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรภาษาองักฤษ 4 หลกัสูตร ไดแ้ก ่
ดา้นบริหารธุรกจิ ดา้นการจัดการอุตสาหกรรมการบนิ ดา้นภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร และดา้นการจัดการโรงแรม โดยมีหลกัการ/
เป้าหมายพื้นฐาน 3 ประการ ทีเ่น้นความมี คณุคา่ คณุธรรม และคณุประโยชน์  

 

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. 

เป็นหน่ึงในนักศึกษาโชคดีท่ีมีโอกาสรู้จักและรับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ (KBU) ฉันคิดว่าการตัดสนิใจใช้ช่วงเวลาท่ี

สวยงามท่ีสุดของชีวิติอยู่กับท่ีน่ีคือคุ้มค่าท่ีสดุแล้ว ตัง้แต่วันแรกท่ีมาถึง ฉันได้รับการดูแลและเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้ดแูลเป็นอย่าง

มาก ท่ี KBU อาจารย์ใช้เวลาพูดคุยกับนักศกึษา เข้าใจช่วงเวลาล าบากท่ีนักศกึษาต้องปรับตัวเพือ่อยู่ กับสิ่งแวดล้อมใหม่ ท าให้ฉัน

รู้สึกอบอุ่นใจมาก อยู่ท่ี KBU ฉันมีช่ัวโมงเรียนท่ีเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ได้ไปทัศนะศึกษาเพื่อหาความรู้  นอกจากนัน้อยู่ท่ี KBU 

ฉันได้สัมผัสกับความหลากหลายของวฒันธรรม และมีเพื่อนใหม่ๆมากมายท่ีมาจากหลายประเทศ 

 



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. 

ฉันม่ันใจในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิตเป็นแห่งเร่ิมต้นของตัวเองใน

ประเทศไทย ด้วยคณะอาจารยผ์ู้สอนท่ีมีประสบการณ์ และดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอยา่ง

มาก KBU คือบนัใดสู่ความส าเร็จของฉัน 

 

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. 

ผู้คนท่ีฉันได้พบเจอท่ี KBU ไม่ว่าเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนเป็น

มิตรและใจดีมาก ฉันรู้สึกอุ่นใจและขอขอบคุณท่ีให้ความช่วยเหลอืฉันมาตลอด 

 

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 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีดมีาก มีเทคโนโลยีสือ่การสอนท่ีทันสมัย สิ่งอ านวยความสะดวก

มากมาย สิ่งแวดล้อมการเรียนท่ีเป็นมิตร อาจารย์ผู้สอนและเพือ่นๆในชัน้เรียนช่วยเหลือด้วย

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 สภาพแวดล้อมใหม่ เร่ิมต้น อนาคตใหม่ ” เม่ือศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 

 

 

 

 

 



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. 

ความรู้ท่ีรับในชัน้เรียนสามารถน าไปประยคุใช้ในชีวิตประจ าวัน การน าเสนองานด้วยก าลงั

ตัวเอง การเดินทางทัศนะศกึษาเต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ สิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งจ าเป็น

เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ ผมพอใจและรักมหาวทิยาลัยแห่งนีม้ากครับ 

 

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. 

เป็นหน่ึงในสิบมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย ด้วนคณะอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ เทคโนโลยสีื่อการสอน สิ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆท่ีทันสมัย เพื่อนๆร่วมชัน้เรียนท่ีเป็นมิตร ศึกษาท่ี KBU ฉันได้รับความรู้มากมาย ถ้าเรียนเก่งยังสามารถรัก

ทุนการศึกษา KBU ให้ฉันประสบการณ์ชีวติท่ีล ่าค่า 

 

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. 

สภาพแวดล้อมท่ีดี ผู้คนเข้ากับคนง่าย ผมรู้สึกสบายใจตอนอยู่ท่ี KBU เพราะท่ีน่ีคนปฏิบตัิต่อ

กันเหมือนคนในครอบครัว ผมจะพยายามเรียนภาษาไทยเพื่อเข้ากับทุกคน 

 

 

 

 

 



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. 

หลังจากส าเร็จการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเวียดนาม ดิฉันตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิตเพื่อเข้าศึกษาในระดบัปริญญาโท

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ เม่ือเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ดิฉันรับรู้ถึงความอบอุ่นและเป็นมิตรของเพือ่น

ร่วมเรียนทุกคน ได้รับค าแนะน าและช่วยเหลือมากมายจากท่านอาจารย์และพี่ๆรุ่นพี่ ท าให้นักศึกษาชาวต่างชาติอยา่งดฉัินรู้ศกึซึง้

ใจเป็นอย่างมาก ด้วยวิธีการสอนท่ีเป็นมิตรและเข้าใจง่าย อาจารย์ทุกท่านน ามาให้ดิฉันบทเรียนใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ และ

ประสบการณ์ชีวิตท่ีมีประโยชน์ นอกจากนีม้หาวิทยาลัยยังได้ติดตัง้อุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วน ซ่ึงอ า นวยความสะดวกตอ่

การเรียนการค้นคว้าการท าวิจัย ดิฉันคิดว่าการเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิตเป็นการตัดสินใจท่ีถูกต้องแล้ว  

 

Để biết thêm chi tiết liên hệ:  

Cô Huỳnh Thị Mỹ Linh 

Điện thoại: (66) 61 769 5674 

Email: Huynhmylinh84@gmail.com 

ID Line: mylinh2108 

Hoặc truy cập website:  http://kbu.ac.th 
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