
การเร�ยนที่ EU Business School

• มีเคร�อข�ายมหาวิทยาลัยอยู�ทั่วโลก 
โดยมีแคมป�สหลักตั้งอยู� ณ เมืองเจนีวา 
และ มอนเทรอซ� ในประเทศสวิสเซอร�แลนด� 
และเมืองบาร�เซโลน�า ในประเทศสเปน 

• นักศึกษาสามารถโยกย�ายเพื่อเปลี่ยน
แคมป�สเร�ยนภายในเคร�อข�ายมหาวิทยาลัย
ระหว�างประเทศได�

• เร�ยนรู�ในสังคมและสิ�งแวดล�อมที่เป�น
นานาชาติอย�างแท�จร�ง และมีโอกาสพบกับ
เพื่อนจากกว�า 100 สัญชาติทั่วโลก

ร�วมกับ EU Business School 
ประเทศสเปน และ ประเทศสวิสเซอร�แลนด�

หลักสูตร
สองปริญญา 

แผนการเร�ยนในประเทศ แผนการเร�ยนในต�างประเทศ
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ศึกษาท่ีแสตมฟอร�ด
+

ฝ�กงาน

ศึกษาท่ี EU Business School 
+

 โอกาสในการฝ�กงาน

รับปร�ญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย
นานาชาตินานาชาติแสตมฟอร�ด

รับปร�ญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย
นานาชาตินานาชาติแสตมฟอร�ด

+
รับปร�ญญาบัตรจาก                                                     

EU Business School

ศึกษาที่แสตมฟอร�ด กรุงเทพฯ

นักศึกษาแสตมฟอร�ดที ่กำลังศึกษาอยู � ในหลักสูตรบร�หารธุรกิจ กลุ �มวิชาความสัมพันธ�
ระหว�างประเทศ มีโอกาสที ่จะเลือกเดินทางไปศึกษาใน 4 เมืองดังระดับโลก คือ กรุงเทพฯ 
(ประเทศไทย) บาร�เซโลน�า (ประเทศสเปน) เจนีวา และ มอนเทรอซ� (ประเทศสวิสเซอร�แลนด�) 
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร�ดได�เป�นที ่ยอมรับในด�านการศึกษาแบบนานาชาติ และมีสังคมการเร�ยนรู �ที ่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในส�วนของ EU Business School เพร�ยบพร�อมไปด�วยคณาจารย�
ที ่มีคุณภาพและมากประสบการณ� อีกทั ้งยังมุ �งเน�นด�านการเตร�ยมความพร�อมให�แก�นักศึกษาเพื ่อที ่
จะก�าวสู �โลกแห�งการทำงานในระดับสากล

     สำหรับหลักสูตรสองปร�ญญาของกลุ �มวิชาความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ         
         นักศึกษาจะเร� �มศึกษาสองป�แรกที ่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด
            ที ่กรุงเทพฯ จากนั ้นสามารถเลือกเดินทางไปศึกษาต�ออีกสองป�ที ่ 
                EU Business School ณ ประเทศสเปน หร�อประเทศ
                    สวิสเซอร�แลนด� เมื ่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะได�รับ
                       ปร�ญญาบัตร 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติ 
                           แสตมฟอร�ด และจาก EU Business 
                                           School

หมายเหตุ: การฝ�กงานเป�นข�อบังคับในการจบปร�ญญาตร�ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด นักศึกษาสามารถเลือกฝ�กงานได�ทั้งในประเทศไทยและต�างประเทศ 



หมายเหตุ: 
1. ราคานี้ยังไม�รวมค�าที่พักและค�าใช�จ�ายส�วนตัว
2. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ดมีทุนการศึกษาให�นักศึกษาที่ผ�านเกณฑ�การโอนย�ายมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได�ที่ฝ�ายรับสมัครนักศึกษา และราคานี้ไม�รวมค�าอุปกรณ�
   ทางการศึกษาและค�าที่พัก 

ค�าเล�าเร�ยนที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด (บาท)

ค�าเล�าเร�ยน 1

 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6 รวมทั้งหมด 

 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 333,000

  เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 รวมทั้งหมด

 ค�าเล�าเร�ยน 2 €5,900 €5,900 €6,150 €6,150 €24,100

ค�าเล�าเร�ยนที่ EU Business School (ยูโร)

ค�าเล�าเรียน

ในแต�ละแคมป�สของ EU Business School นั้น จะมีศูนย� ให�บร�การนักศึกษาที่จะคอยดูแลต�อนรับนักศึกษาต�างชาติ และช�วยหาที่พักที่เหมาะสม
ให�แก�นักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยฯแนะนำนักศึกษาให�เร� �มหาที ่พักเมื ่อได�รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย เพื ่อให�แน� ใจว�ามีที ่พักที ่เหมาะสม
และตรงตามความต�องการเมื ่อเดินทางไปถึง

ที่พัก

การย�ายการเร�ยนจากแสตมฟอร�ด ไปยัง EU Business School นั ้นสามารถทำได�อย�างง�ายดาย นักศึกษาที ่มีความประสงค�จะเข�าร�วม
แผนการเร�ยนในต�างประเทศ สามารถแจ�งกับอาจารย�ที ่ปร�กษา ในช�วงแรกของการศึกษานั ้น อาจารย�ที ่ปร�กษาจะดูแลเร� ่องการโยกย�าย
หน�วยกิตและเร� �มดำเนินการสมัครที ่ EU Business School โดยในแต�ละแคมป�สของ EU Business School จะมีศูนย�วิชาการและศูนย�
บร�การนักศึกษาที ่จะคอยดูแลนักศึกษาตั ้งแต�การรับสมัครไปจนถึงการย�ายแคมป�ส วีซ�านักเร�ยนสามารถขอได�จากสถานฑูตหร�อสถานกงสุล
ของประเทศที ่เลือกเดินทางไปศึกษาต�อ นักศึกษามีหน�าที ่ร ับผิดชอบดำเนินการเร� ่องเอกสารการยื ่นขอวีซ�า และทางมหาวิทยาลัยฯไม�สามารถ
กำหนดหร�อควบคุมการตัดสินใจของเจ�าหน�าที ่กงสุลได�

วีซ�า

แผนการเรียนในต�างประเทศ

เจนีวา, ประเทศสวิสเซอร�แลนด�
• ศูนย�กลางนานาชาติด�านการฑูต
  และการเงิน
• เป�นที ่ตั ้งของบร�ษัทข�ามชาติกว�า 140         
  บร�ษัท และองค�กรเอกชนเพื ่อสาธารณ
  ประโยชน� หร�อ NGO กว�าอีก 300 องค�กร 

มอนเทรอซ�, ประเทศสวิสเซอร�แลนด�
• แหล�งรวมของธุรกิจ กีฬา และดนตร� 
• จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับ
  การประชุมระดับนานาชาติ

บาร�เซโลน�า, ประเทศสเปน
• เป�นหนึ ่งใน Smart City ที ่เป�นผู �นำในด�าน
  เทคโนโลยี วัฒนธรรม และธุรกิจ
• มีชุมชนสร�างสรรค�ของธุรกิจ startup 
   กว�า 1,000 บร�ษัท

แคมป�ส

Stamford International University
+66 2 769 4056 
     /Stamfordthailand 

www.stamford.edu


