หล ักสูตรนักศึกษานานาชาติ เค-เอ บอนเนี ยร ์
โอกาสศึกษาหลักสู ตรสองปริ ญญา (ปริ ญญาโท)
สาขาธุ รกิ จและการบริ หารจัดการ จากมหาวิ ทยาลัย
้ นำ�ในประเทศสวี เดนและสิ งคโปร์ พร้ อมทุ นการ
ชัน
ศึกษาเต็ มจำ�นวนและทุ นสนับสนุ นค่ าครองชี พ
หล ักสู ตรนักศึกษานานาชาติ เค-เอ บอนเนี ยร ์ มี เป้ าหมายเพื่ อส่ งเสริ มธุ รกิ จ
การค้าระหว่ างภู มิภาคยุ โรปตอนเหนื อ (กลุ่ มประเทศนอร์ดิก) และเอเชี ยตะวัน

ออกเฉี ยงใต้ โดยการเพิ่ มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาความรู แ
้ ละความสามารถ
ในการประกอบธุ รกิ จในสภาพแวดล้อมที่ หลากหลายให้แก่ นก
ั ศึกษาจากทัง้ สอง

้ �ำ ให้ฉน
“การศึกษาในหลักสู ตรนี ท
ั ได้ปรับมุ มมองและพฤติ กรรมการ
เรี ยนรู ้ จากการเรี ยนแบบท่ องจำ�และทำ�ความเข้าใจตามที่ ได้รับการ
สอน มาเป็นการเรี ยนแบบเน้นการคิ ดวิ เคราะห์และแลกเปลี่ ยนความ
คิ ดเห็ นในห้องเรี ยน ซึ่งทักษะการคิ ดวิ เคราะห์เช่ นนี ้ เป็นคุ ณสมบัติ
ของการเป็นผู ้ประกอบการที่ ฉน
ั ได้พัฒนาจากการศึกษา จาก
้
ประสบการณ์การฝึ กงาน และจากการได้รับคำ�ชี แนะ
้
่ ปรึกษา ตามหลักสู ตร KAB-IFP”
จากพี่ เลี ยงที
วาสิ ตา ทองดี นักศึกษาจากประเทศไทย ในหลักสู ตร
นักศึกษานานาชาติ เค-เอ บอนเนี ยร์

ภู มิภาค โดยเฉพาะสำ�หรับนักศึกษาที่ มีความสนใจในเรื่ องการเป็ นผู ป
้ ระกอบ

การ (Entrepreneurship) และการเติ บโตของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม
(SME) ในกลุ่ มประเทศนอร์ดิกและเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
จากประสบการณ์การศึกษาและการใช้ชีวิตในกลุ่ มประเทศนอร์ดิกและเอเชี ย

ทำ�ไมจึงต้องเข้าร่ วมหลักสู ตรนี ?้

ธุ รกิ จ ทัง้ เชิ งทฤษฎี และเชิ งปฏิ บต
ั ิ ในทัง้ สองภู มิภาคที่ มีสภาพแวดล้อมที่ แตก

“คนส่ วนมากเชื่ อว่ าการมี ความคิ ดริ เริ่ มนวัตกรรมใหม่ ๆ และการเป็น
ผู ป
้ ระกอบการเป็นพรสวรรค ์ส่ วนบุ คคล หรื อเป็นคุ ณสมบัติที่ตอ
้ ง
เสริ มสร้างจากการฝึ กฝนทดลองปฏิ บต
ั ิ ด ้วยตนเอง แต่ พรสวรรค ์และ
้ โดยการที่ จะทำ�ให้
การฝึ กฝนเป็นเพี ยงองค ์ประกอบเล็ ก ๆ เท่ านัน
นวัตกรรมมี ความโดดเด่ นและยั่ งยื นในเชิ งพาณิ ชย ์ ต้องอาศัยระบบ
การบริ หารจัดการและทฤษฎี ที่ ได้รับการพิ สูจน์ ซึ่งต้องเรี ยนจาก
้ มา
้ สู งที่ ได้รับการพัฒนาขึน
หลักสู ตรปริ ญญาโทขัน
โดยเฉพาะ”

ตะวันออกเฉี ยงใต้ นักศึกษาจะได้เรี ยนรู แ
้ ละทำ�ความเข้าใจเกี่ ยวกับการประกอบ
ต่ างกัน และสำ�หรับการฝึ กงานระหว่ างภาคเรี ยน ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตร
MSc in Business & Management ที่ Stockholm School of Economics (SSE)

นักศึกษายังสามารถเลื อกที่ จะฝึ กงานในกลุ่ มประเทศนอร์ดิกหรื อในเอเชี ยตะวัน
้ งที่ ปรึกษา (mentor) จากระบบ
ออกเฉี ยงใต้ นอกจากนี ้ นักศึกษาจะได้มีพี่เลี ย

้ งของ SSE อี กด้วย เป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู แ
พี่ เลี ย
้ ละพัฒนาทักษะทางธุ รกิ จ
และเสริ มสร้างเครื อข่ ายในแวดวงธุ รกิ จไปพร้อม ๆ กัน
หลักสู ตรนักศึกษานานาชาติ เค-เอ บอนเนี ยร์ ได้จด
ั ตัง้ หลักสู ตรการศึกษา

้ นำ� ได้แก่
ระดับปริ ญญาโทภายใต้ความร่ วมมื อระหว่ างสองโรงเรี ยนธุ รกิ จชัน
Stockholm School of Economics และ Business School ของ National

Mattia Bianchi ศาสตราจารย์และอาจารย์ในหลักสู ตร
MSc in Business & Management, Stockholm School
of Economics

University of Singapore (NUS) โดยนักศึกษาจากกลุ่ มประเทศนอร์ดิกจะได้

ศึกษาที่ SSE สองภาคเรี ยน และที่ NUS Business School อี กสองภาคเรี ยน และ
ได้รบ
ั ปริ ญญาโทสาขาการบริ หารธุ รกิ จจากทัง้ สองสถาบัน และนักศึกษาจาก

ภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้สามารถเลื อกที่ จะเรี ยนที่ ทงั้ สองสถาบันและรับ

ปริ ญญาโทสองใบเหมื อนกัน หรื อเรี ยนที่ SSE ตลอดสี่ ภาคเรี ยนและรับปริ ญญา
โทจาก SSE เพี ยงสถาบันเดี ยวก็ ได้
หลักสู ตรนักศึกษานานาชาติ เค-เอ บอนเนี ยร์ เปิดรับเฉพาะนักศึกษาที่ กำ�ลัง
สมัคร MSc in Business & Management ที่ SSE

ปี การศึกษาที 1
เทอม 1:

เทอม 2:

ส.ค. - ธ.ค.

ม.ค. - พ.ค.

ที่ SSE

ที่ NUS/SSE*

(30 ECTS)

(30 ECTS)

ฝึ กงาน
ที่ ประเทศใน

กลุ่ มนอร์ดิกหรื อ
เอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้

เกณฑ์การรับสมัคร
หลักสู ตรนักศึกษานานาชาติ เค-เอ บอนเนี ยร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ มีความ

สนใจในสัมพันธภาพระหว่ างกลุ่ มประเทศนอร์ดิ กและภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง
้
ใต้ รวมถึงมี ประสบการณ์จากประเทศในภู มิภาคใดภู มิภาคหนึ่ง หรื อจากทังสอง
ภู มิภาคมาก่ อน

ปี การศึกษาที 2
เทอม 3:

เทอม 4:

ส.ค. - ธ.ค.

ม.ค. - พ.ค.

(30 ECTS)

วิ ทยานิ พนธ ์

ที่ NUS/SSE*

ที่ SSE

(30 ECTS)

* เทอม 2-3 ที่ SSE สำ�หรับนักศึกษาจากเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ที่เลื อกเรี ยนที่ SSE ตลอดทัง้ สี่ เทอม

โดยนักศึกษาจะต้องทำ�การสมัครและได้รบ
ั คัดเลื อกเข้าเรี ยนในหลักสู ตร

้
ปริ ญญาโททังสอง
ได้แก่ MSc in Business & Management ที่ SSE และ MSc in

Management ที่ NUS Business School (ยกเว้นนักศึกษาจากเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง
ใต้ที่จะเลื อกเรี ยนเฉพาะที่ SSE เต็ มสี่ ภาคเรี ยน ให้สมัครเฉพาะ MSc in Business
& Management ที่ SSE) จึงจะมี สิทธิ ได้รบ
ั พิ จารณาเข้าร่ วมหลักสู ตรนักศึกษา

นานาชาติ เค-เอ บอนเนี ยร์ และได้รบ
ั ทุ นการศึกษาและทุ นสนับสนุ นค่ าครองชี พ
ตามเงื่ อนไข (อ่ านรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้ที่เว็ บไซต์ www.hhs.se/kab)
เกณฑ์การพิ จารณาเข้าร่ วมหลักสู ตร เค-เอ บอนเนี ยร์ ได้แก่

1.	ได้รบ
ั หรื อกำ�ลังจะได้รบ
ั ปริ ญญาตรี ในสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับธุรกิ จ จากสถาบันที่
มี มาตรฐานระดับสากล และมี ผลการเรี ยนในระดับดี

้ ต˚่า 600 คะแนน หรื อ คะแนนสอบ GRE (quant)
2.	มี คะแนนสอบ GMAT รวม ขัน
้ ต˚่า 155 คะแนน
ขัน

ติ ดต่ อเรา
หากมี คำ �ถามเพิ่ มเติ ม กรุ ณาติ ดต่ อฝ่ ายรับสมัครนักศึ กษา

(Admissions Office) ที่ SSE ทางอี เมล admission@hhs.se หรื อทางโทรศัพท์
+46 8 736 90 00

ดู ข ้อมู ลเพิ่ มเติ มได ท
้ างเว็ บไซต ์ www.hhs.se/kab

้ ต˚่า 7.0 คะแนน หรื อ คะแนนสอบ TOEFL (Internet) ขัน
้
3.	มี คะแนนสอบ IELTS ขัน
ต˚่า 100 คะแนน

4. ผ่ านการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการจากมู ลนิ ธิ เค-เอ บอนเนี ยร์
5. มี ประสบการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับต่ างประเทศและนานาชาติ
6. CV และ Personal Statement

โดยคณะกรรมการจะพิ จารณาประสบการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับการเป็ นผู ป
้ ระกอบการ
และ/หรื อความเป็ นผู น
้ ำ�ในระดับนานาชาติ ของผู ส
้ มัครเป็ นพิ เศษ

Stockholm School of Economics ∙ Sveavägen 65 ∙ P.O. Box 6501 ∙ SE-113 83 Stockholm ∙ Sweden
Phone 08 - 736 90 00 ∙ info@hhs.se ∙ www.hhs.se

THE PERFECT MATCH

SSE – โรงเรี ยนธุ รกิ จที่ มีเอกลักษณ์อน
ั โดดเด่ น

NUS – มหาวิ ทยาลัยที่ ดี ที่ สุ ดในทวี ปเอเชี ย

The Financial Times ได้จด
ั อันดับให้ SSE เป็ นโรงเรี ยนธุรกิ จอันด ับที่ หนึ่งใน

้ นำ�ในทวี ปเอเชี ยที่ ให้การศึกษาในเชิ งวิ ชาการที่ เป็ นเลิ ศ
NUS เป็ นมหาวิ ทยาลัยชัน

กลุ่ มประเทศนอร์ดิกเป็ นเวลาสิ บสามปีอย่ างต่ อเนื่ องมาจนถึงปั จจุ บน
ั โดย 94%

และมอบประสบการณ์ ในด้านวัฒนธรรมที่ หลากหลายทัง้ ของภู มิภาคท้องถิ่ น

ของนักศึกษาที่ สำ�เร็ จการศึกษาจาก SSE สามารถหางานได้ภายใน
เวลาสามเดื อนหลังจากเรี ยนจบ (อ้างอิ งจาก MSc Employment Report 2018)
้ ในปี ค.ศ.
Stockholm School of Economics ก่ อตัง้ ขึน
1909 (พ.ศ. 2452) ปั จจุ บน
ั ได้รบ
ั การยกย่ องให้เป็ น
้ นำ�ในทวี ปยุ โรป และมี เครื อข่ ายที่
โรงเรี ยนธุรกิ จชัน

ครอบคลุ มทัง้ สถาบันการศึกษาธุ รกิ จและองค์กรธุ รกิ จ

ต่ าง ๆ นอกจากนี ้ งานวิ จย
ั จาก SSE ยังได้รบ
ั การยอมรับใน

และสากล โดย NUS มี ชื่อเสี ยงโด่ งดังในแง่ ของความหลากหลายทางวิ ชาการ
การศึกษาจากประสบการณ์จริ ง

ทัง้

SSE และ NUS

เป็นสมาชิ กของเครื อ
ข่ าย CEMS และ PIM

อันโด่ งดังและมี เกี ยรติ
ในระดับสากล

ทำ�ไมจึงต้องเรี ยนที่ สตอกโฮล์ม?

มหาวิ ทยาลัยอันดับหนึ่งในทวี ปเอเชี ยอี กด้วย

นอกจากนี ้ สถาบันเอกชนที่ มีชื่อเสี ยงต่ าง ๆ อาทิ เช่ น FINANCIAL
TIMES, ECONOMIST INTELLIGENCE UNITS และ QS TOP MBA ยัง

เอเชี ยแปซิ ฟิก

และทางโรงเรี ยนก็ ได้รบ
ั การรับรองจากสถาบันรับรอง

มาตรฐานการศึกษาทางด้านบริ หารธุรกิ จและการบัญชี ทวั่ โลก
บริ หารธุรกิ จของยุ โรป

(EQUIS)

ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานสากลระดับสู งในการ

ศึกษาด้านธุรกิ จของ NUS BUSINESS SCHOOL

พัฒนาก้าวหน้าอยู่ โดยตลอด

ทำ�ไมจึงต้องเรี ยนที่ สิงคโปร์?

สตอกโฮล์มเป็ นหนึ่งในเมื องที่ ทน
ั สมัยที่ สุดในโลก

สิ งคโปร์ เป็ นศู นย์กลางธุรกิ จและการเงิ นระดับโลกที่ ตงั้

และมี ระบบการจัดการความยั่ งยื น การศึกษา

อยู่ ณ ใจกลางของภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ น

นวัตกรรม สารสนเทศ สวัสดิ การสังคม และ

เมื องและประเทศที่ มีการพัฒนาและเปลี่ ยนแปลงอย่ าง

วัฒนธรรมที่ ดีเลิ ศ และยังได้รบ
ั การยกย่ อง

ไม่ หยุ ดนิ่ ง เป็ นศู นย์รวมวัฒนธรรม อาหาร ศิ ลปะ และ

จาก Global Green Economy Index ให้เป็ น

้ เมื องและสมัย
สถาปั ตยกรรมนานาชาติ ทงั้ ในรู ปแบบพื น

้ นำ�ของโลก
หนึ่งในเมื องสี เขี ยวชัน

ใหม่ จึงมี ความเป็ นเอกลักษณ์ น่ าค้นหา และน่ าจดจำ�

ปริ ญญาวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาธุรกิ จและการบริ หารจัดการ
(MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN
BUSINESS & MANAGEMENT) ที่ SSE

ปริ ญญาวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาการบริ หาร
จัดการ (MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT
PROGRAM) ที่ NUS BUSINESS SCHOOL

เป็ นหลักสู ตรการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ เน้นเรื่ องการก่ อตัง้

จัดการและความเป็ นผู น
้ ำ�ธุ รกิ จ ในสภาพแวดล้อมการศึกษาที่ มีความหลากหลายทาง

เป็ นหลักสู ตรการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ มุ่ งเน้นการเสริ มสร้างรากฐานด้านการบริ หาร

และพัฒนาธุรกิ จ ซึ่งเป็ นความรู แ
้ ละทักษะที่ จ�ำ เป็ นสำ�หรับองค์กร

วัฒนธรรม

สื บต่ อไป

ต ัวอย่ างวิ ชาเลื อกในหล ักสู ตร:

ต ัวอย่ างวิ ชาในหล ักสู ตร:

- การเตรี ยมความพร้อมในการเป็ นผู น
้ ำ�ระดับสากล (Becoming Future Prepared Global

- การก่ อตัง้ และพัฒนาธุ รกิ จ (Business Creation and

- ความเป็ นผู น
้ ำ�ในวัฒนธรรมเอเชี ย (Asian Leadership)
Leaders)

Development)

- วฒ
ั นธรรมของผู บ
้ ริ โภค (Consumer Culture Theory)

การทำ�ธุ รกิ จ (Research Methods for Solving Business

- ภาวะผู น
้ ำ�เชิ งจริ ยธรรมและกลยุ ทธ ์ระดับองค์กร (Ethical Leadership and Corporate

- ระเบี ยบวิ ธีวิจย
ั เพื่ อแก้ปัญหาและรับมื อกับความท้าทายใน
Challenges)

- การตลาดเพื่ อการขยายธุ รกิ จ (Shaping Markets for Growth)
- การบัญชี และการควบคุ มการเงิ นสำ�หรับธุ รกิ จใหม่

(Accounting and Financial Control for New Business)

(AACSB)

และระบบรับรองสถาบัน การศึ ก ษาระดับ สู งด้า นการบริ หารจัด การและการ

สตอกโฮล์ม – เมื องอัจฉริ ยะระดับสากลที่ มีแรงขับเคลื่ อนในการ

ธุ รกิ จทุ กรู ปแบบในการพัฒนาและต่ อยอดธุ รกิ จให้มีความยั่ งยื น

พ.ศ.

2562 นี ้ ทาง QS WORLD UNIVERSITY ยังจัดอันดับให้ NUS เป็ น

้ นำ�ในภู มิภาค
ได้จด
ั ให้ NUS BUSINESS SCHOOL เป็ นโรงเรี ยนธุรกิ จชัน

ระดับสากล และนักวิ จย
ั จาก SSE หลายท่ านก็ เป็ นผู น
้ ำ�ในศาสตร์
เฉพาะทางในด้านของตน

การศึกษาด้านการเป็ นผู ป
้ ระกอบการ

และการทำ�วิ จย
ั ที่ มีผลประโยชน์อย่ างกว้างขวาง และล่ าสุ ดในปี

- การคิ ดเชิ งสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิ งธุรกิ จ (Design Thinking and Business Innovations)
Strategy)

- การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานทั่ วโลก (Global Supply Chain Management)

- เศรษฐศาสตร์มหภาคและการเงิ น: จากมุ มมองของทวี ปเอเชี ย (Macroeconomics and
Finance: Perspective from Asia)

- การฝึ กก่ อตัง้ ธุ รกิ จแบบ lean startup ด้วยประสบการณ์จริ ง (New Venture Creation
Practicum: Lean Startup Method)

- วิทยาการและนวัตกรรมในยุ คเศรษฐกิ จ 4.0 (The Knowledge and Innovation Economy 4.0)
- ธุรกิ จเงิ นร่ วมลงทุ น (Venture Capital)

