
ชคิาโก: เมืองสำหรับการใช�ชีวิตและการเร�ยนรู�

ชิคาโก เป�นเมืองที่มีประชากรมากเป�นอันดับ 3 
ของประเทศสหรัฐอเมร�กา อีกทั้งยังเป�น
ศูนย�กลางของธุรกิจและวัฒนธรรมของโลก

มีร�านอาหารมากกว�า 4,700 ร�าน เป�นเมืองที่ตั้ง
ของ 29 บร�ษัทชั้นนำ จาก 500อันดับบร�ษัทที่มี
รายได�จากการประกอบการสูงสุดในสหรัฐอเมร�กา
จัดขึ้นโดยนิตยสาร Fortune และมีศูนย�การจัด
งานและการประชุมมากมาย ดังนั้นนักศึกษาจะมี
โอกาสฝ�กงานและทำงานในบร�ษัทระดับแนวหน�า
ของโลกที่นี่

โอกาสในการฝ�กฝนทักษะและสร�างประสบการณ�
ผ�านเคร�อข�ายของอุตสาหกรรม และพันธมิตร
ของบร�ษัทต�างๆ รวมไปถึงชมรมของนักศึกษา 
และศูนย�บร�การนักศึกษาที่ Kendall Collage
   

หลักสูตรสองปริญญา 
Dual Degree Program

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด สาขาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ สามารถเลือก
เดินทางไปศึกษาที่ Kendall Collage หร�อ วิทยาลัยเคนดัล เมืองชิคาโก สหรัฐอเมร�กา เมืองที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก อีกทั้งยังเป�นที่ยอมรับในระดับสากลด�านการศึกษาระดับนานาชาติ 
นักศึกษาจะได�เพิ�มพูนความรู�ทางวิชาการ และประสบการณ�จากการลงมือปฏิบัติจร�ง

นักศึกษาที่มาศึกษาที่ Kendall Collage จะมีความเชี่ยวชาญด�านธุรกิจ โดยเฉพาะด�านกลยุทธ�การทำธุรกิจ
  ระหว�างประเทศ การเป�นเจ�าของธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจ นักศึกษาจะได�เร�ยนรู�และอาศัยอยู�ในบรรยากาศของ
     เมืองชิคาโก ที่นับว�าเป�นเมืองที่มีความสำคัญด�านธุรกิจ และเป�นที่ตั้งของบร�ษัทข�ามชาติที่ประสบความ
           สำเร็จอยู�มากมาย เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะมีความพร�อมในการเร��มต�นสร�างเส�นทาง
               อาชีพในธุรกิจระหว�างประเทศ ในโลกของการทำธุรกิจที่ทุกคนมองเห็นความท�าทาย           
                   นกัศึกษาแสตมฟอร�ดจะมองเห็นโอกาสและแสดงศักยภาพเพื่อไปสู�ความสำเร็จ   
                        โดยนักศึกษาที่เลือกเดินทางไปศึกษาต�อที่ Kendall Collage
                           เม่ือสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะได�รับปร�ญญาบัตร 2 ใบ จาก
                                มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด และจาก 
                                         Kendall Collage

       ได�รับปร�ญญาจากประเทศสหรัฐอเมร�กา     
   ฝ�กงานท่ีประเทศสหรัฐอเมร�กา
โอกาสในการทำงานในประเทศสหรัฐอเมร�กาได� 1 ป�

แผนการเร�ยนในต�างประเทศ

รับปร�ญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด
+

รับปร�ญญาบัตรบัตรจาก Kendall Collage

หลักสูตรสองปร�ญญา 
Dual Degree Program
ร�วมกับ 
Kendall College 
เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมร�กา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด สาขาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
สามารถเลือกเดินทางไปศึกษาที่ Kendall Collage หร�อ วิทยาลัยเคนดัล เมืองชิคาโก สหรัฐอเมร�กา 
เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก 
อีกทั้งยังเป�นที่ยอมรับในระดับสากลด�านการศึกษาระดับนานาชาติ นักศึกษาจะได�เพิ�มพูนความรู�ทางวิชาการ 
ประสบการณ�จากการลงมือปฏิบัติจร�ง

นักศึกษาที่มาศึกษาที่ Kendall Collage จะมีความเชี่ยวชาญด�านธุรกิจ 
โดยเฉพาะด�านกลยุทธ�การทำธุรกิจระหว�างประเทศ การเป�นเจ�าของธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจ 
นักศึกษาจะได�เร�ยนรู�และอาศัยอยู�ในบรรยากาศของเมืองชิคาโก ที่นับว�าเป�นเมืองที่มีความสำคัญด�านธุรกิจ 
และเป�นที่ตั้งของบร�ษัทข�ามชาติที่ประสบความสำเร็จอยู�มากมาย เมื่อสำเร็จหลักสูตร 
นักศึกษาจะมีความพร�อมในการเร��มต�นสร�างเส�นทางอาชีพในธุรกิจระหว�างประเทศ 
ในโลกของการทำธุรกิจที่ทุกคนมองเห็นความท�าทาย 
นักศึกษาแสตมฟอร�ดจะมองเห็นโอกาสและแสดงศักยภาพเพื่อไปสู�ความความสำเร็จ 
โดยนักศึกษาที่เลือกเดินทางไปศึกษาต�อที่ Kendall Collage เมืองชิคาโก เมื่อสำเร็จหลักสูตร 
นักศึกษาจะได�รับปร�ญญาบัตร 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด และจาก Kendall Collage

� ได�รับปร�ญญาจากประเทศสหรัฐอเมร�กา
� ฝ�กงานท่ีประเทศสหรัฐอเมร�กา
� โอกาสในการทำงานในประเทศสหรัฐอเมร�กาได� 1 ป�หลังจากเร�ยนจบ

ป��ที่ 1 และป�ที่ 2     
ศึกษาที่แสตมฟอร�ด กรุงเทพฯ

     
แผนการเร�ยนในต�างประเทศ

ปีที่ 3   
                            ศึกษาที่ Kendall Collage

                                 +           
                            ฝ�กงาน                                        

รับปร�ญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด
+

รับปร�ญญาบัตรบัตรจาก Kendall Collage

ชิคาโก: เมืองสำหรับการใช�ชีวิตและการเร�ยนรู�
• ชิคาโก เป�นเมืองที่มีประชากรมากเป�นอันดับ 3 ของประเทศสหรัฐอเมร�กา 
อีกทั้งยังเป�นศูนย�กลางของธุรกิจและวัฒนธรรมของโลก
• มีร�านอาหารมากกว�า 4,700 ร�าน เป�นเมืองที่ตั้งของ 29 บร�ษัทชั้นนำ จาก 500 
อันดับบร�ษัทที่มีรายได�จากการประกอบการสูงสุดในสหรัฐอเมร�กาจัดขึ้นโดยนิตยสาร Fortune 
และมีศูนย�การจัดงานและการประชุมมากมาย 
ดังนั้นนักศึกษาจะมีโอกาสฝ�กงานและทำงานในบร�ษัทระดับแนวหน�าของโลกที่นี่
• โอกาสในการฝ�กฝนทักษะและสร�างประสบการณ�ผ�านเคร�อข�ายของอุตสาหกรรม 
และพันธมิตรของบร�ษัทต�างๆ รวมไปถึงชมรมของนักศึกษา และศูนย�บร�การนักศึกษาที่ Kendall 
Collage
   

ร�วมกับ Kendall College เมืองชิคาโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากเร�ยนจบ

ป� 1

ป� 2

ป� 3

ป� 4

ศึกษาที่แสตมฟอร�ด กรุงเทพฯ

 ศึกษาที่ Kendall Collage
+

ฝ�กงาน



Stamford International University
+66 2 769 4056 
     /Stamfordthailand 

หมายเหตุ:
1. จำนวนเทอมของการศึกษาที่แสตมฟอร�ดขึ้นอยู�กับการผ�านหน�วยกิตบังคับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยคิอเป�นจำนวนประมาณ 6 - 8 เทอม และราคานี้ยังไม�รวม
   ค�าที่พักและค�าใช�จ�ายส�วนตัว
2. จำนวนค�าเล�าเร�ยนขึ้นอยู�กับจำนวนเทอมที่เร�ยนที่ Kendall Collage
3. Student Fees รวมอาหาร 3 มื้อ (ไม�รวมวันเสาร�-อาทิตย�) ค�าเดินทางและสิ�งอำนวยความสะดวก ประกันสุขภาพ หนังสือ และอุปกรณ�การเร�ยนต�างๆ 
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

นักศึกษามีโอกาสที่จะฝ�กงานเป�นระยะเวลา 3 เดือนในขณะที่ศึกษาอยู�ที่ Kendall Collage เมื่อสำเร็จการศึกษาแล�วนักศึกษาสามารถทำงานแบบเต็มเวลา
ในประเทศสหรัฐอเมร�กาต�ออีก 12 เดือน ภายใต�โปรแกรม Optional Practical Training (OPT) โดยทาง Kendall Collage จะให�ความช�วยเหลือ
นักศึกษาในการจัดหางาน

การฝ�กงาน

การย�ายที่เร�ยนจากแสตมฟอร�ด ไปยัง Kendall Collage ที่เมืองชิคาโกนั้นสามารถทำได�อย�างง�ายดาย นักศึกษาที่มีความประสงค�จะเข�าร�วมแผนการ
เร�ยนในต�างประเทศ สามารถแจ�งโดยตรงกับอาจารย�ที่ปร�กษา โดยอาจารย�ที่ปร�กษาจะดูแลเร�่องการโยกย�ายหน�วยกิต และติดต�อกับ Kendall Collage 
วีซ�านักเร�ยนสามารถขอได�จากสถานฑูตหร�อสถานกงสุลของประเทศสหรัฐอเมร�กา นักศึกษามีหน�าที่รับผิดชอบดำเนินการเร�่องเอกสารการยื่นขอวีซ�า 
และทางมหาวิทยาลัยฯไม�สามารถกำหนดหร�อควบคุมการตัดสินใจของเจ�าหน�าที่กงสุลได�

วีซ�า

ค�าเล�าเร�ยนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด (บาท)

ค�าเล�าเร�ยน1

 ค�าเล�าเร�ยน   15,000 ต�อ 4 เทอม 2

 ค�า Student Fees2    2,000 ต�อ หลักสูตร 3 

ค�าเล�าเร�ยนที่ Kendall Collage (USD)

ค�าเล�าเรียน

หอพักนักศึกษาของ Kendall Collage เป�นตึกสูงตั้งอยู�ในใจกลางเมืองชิคาโก อยู�ไม�ไกลจากมิลเลนเนียมพาร�ค สถาบันศิลปะของชิคาโก 
และศูนย�วัฒนธรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถเดินทางไปรอบเมืองได�อย�างสะดวกสบายด�วยระบบขนส�งสารธารณะบร�เวณใกล�เคียง

ห�องเดี่ยว ราคา $4,100 ต�อ 3 เดือน ห�องรวมแบบอพาร�ทเม�นท� 2 - 4 เตียง ราคาเร��มต�นที่ ราคา $3,500 ต�อ 3 เดือน

ที่พัก

แผนการเรียนในต�างประเทศ

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6 เทอม 7 เทอม 8 Total

55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 444,000

www.stamford.edu


