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   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ 
 

THÔNG TIN VỀ 06 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI LAN  
 

1. Trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham 
NGÀNH HỌC CẤP BẰNG THỜI GIAN 

1. Khoa Sư phạm 
- Mầm non 
- Giáo dục thể chất và Quản lý thể thao 
- Giáo dục đặc biệt 
- Tiếng Thái 
- Tiếng Anh 
- Toán học 
- Máy tính 
- Hóa học 
- Sinh học 
- Khoa học 
- Âm nhạc 
- Công nghệ và Đổi mới giáo dục 

Cử nhân Sư phạm  

5 năm 

2. Khoa học và Công nghệ 
- Toán học 
- Hoá học 
- Sinh học 
- Giáo dục sức khoẻ 
- Khoa học môi trường 
- Khoa học máy tính 
- Công nghệ thông tin 
- Thiết kế công nghiệp 
- Khoa học và công nghệ thực phẩm 
- Kỹ sư mạng máy tính 
- Quản lý kỹ thuật và công nghệ 

Cử nhân Khoa học 

4 năm 

3. Khoa học xã hội và nhân văn 
- Tiếng Thái 
- Tiếng Anh 
- Tiếng Anh (liên kết đào tạo) 
- Tiếng Anh thương mại 
- Tiếng Trung  
- Âm nhạc quốc tế 
- Múa và kịch cổ điển 
- Khoa học thông tin 
- Khoa học thư viện và thông tin 
- Mỹ thuật (Thiết kế mỹ thuật giao tiếp) 
- Thiết kế mỹ thuật ứng dụng 
- Thiết kế mỹ thuật sản phẩm 
- Hội họa 

Cử nhân văn chương 

4 năm 

4. Luật và Quản lý Nhà nước 
- Luật 
- Quản lý hành chính công 
- Khoa học chính trị 

Cử nhân Luật 

4 năm 

5. Khoa học quản lý  
- Quản lý tổng hợp 
- Kinh tế học kinh doanh 

 
Cử nhân Quản lý kinh doanh 

4 năm 
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- Marketing 
- Máy tính thương mại 
- Tài chính và ngân hàng 
- Công nghiệp du lịch 
- Khoa học truyền thông 
- Kế toán 
6. Công nghệ thông tin 
- Công nghệ thông tin 
- Công nghệ thông tin địa lý 
- Công nghệ đa phương tiện và hoạt 
hình 

 

4 năm 

7. Nông nghiệp 
- Nông nghiệp 
- Chăn nuôi 
- Thú y 
- Trồng trọt 
- Công nghệ nuôi trồng thủy sản 
- Công nghệ thực phẩm 
- Thông tin và khuyến nông 

Kỹ sư 

4 năm 
 
 

 

2. Trường Đại Học Rajabhat Roi-Et 
NGÀNH 

HỌC 
CẤP BẰNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN 

Khoa học Thạc sỹ Khoa học Chiến lược Phát triển  

Giáo dục Cử nhân Sư phạm 

- Tiếng Anh 
- Tiếng Thái 
- Khoa học 
- Máy tính 
- Mầm non 
- Toán học 
- Nhạc 

5 năm 

Cử nhân khoa học 

- Khoa học Máy tính 
- Công nghệ TT 
- Khoa học Thể thao 
- Công nghệ Nông nghiệp 
- Công nghệ Công nghiệp (Điện tử) 

4 năm 

Khoa học 

Cử nhân khoa học 
- Công nghệ Nông nghiệp 
- Công nghệ Công nghiệp ( Điện tử) 
- Công nghệ Công nghiệp ( Xây dựng) 

2 năm 

 

Cử nhân 

- Tiếng Anh Thương mại 
- Tiếng Trung 
- Phát triển Cộng đồng 
- Công nghiệp Du lịch 

4 năm 

Luật Cử nhân Luật - Luật 4 năm 
Quản lý công Cử nhân Quản lý công - Quản lý công 4 năm 

Cử nhân Quản lý 
Doanh nghiệp 

- Kinh doanh Máy tính 
- Kế toán 
- Marketing 

4 năm 

Quản lý 
Doanh 
nghiệp Cử nhân Quản lý 

Doanh nghiệp 

- Kinh doanh Máy tính 
- Kế toán 
- Quản lý chung 

2 năm 
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3. Trường Đại Học Rajabhat Sakon Nakhon 

NGÀNH HỌC THỜI GIAN GHI CHÚ 

1. Khoa Nghiên cứu (cử nhân): 
- Tiếng Thái 
- Giáo dục PTCS 
- GD đặc biệt 
- Tiếng Anh 
- Xã hội học 
- GD Thể chất 
- Toán học 
- Khoa học 
2. Khoa QTKD (cử nhân): 
- Kinh tế học 
- Quản lý nhân sự 
- Marketing 
- Tiền tệ ngân hàng 
- Tin học kinh doanh 
3. Khoa Khoa học (cử nhân): 
- Hoá học 
- Sinh học ứng dụng 
- Khoa học môi trường 
- Vật lý 
- Toán học 
- Thống kê ứng dụng 
- Khoa học máy tính 
- Y tế cộng đồng 
- Công nghệ thực vật 
- Công nghệ động vật 
- Công nghệ ngư nghiệp 
- KH sức khoẻ động vật 
- Nông học 
- KHCN thực phẩm 
- QLKD về NN 
- QL công nghiệp thực phẩm 
- Bác sỹ thú y 
- Kinh tế gia đình 
- Công nghiệp điện tử 
- Công nghệ công nghiệp quân đội 
- Công nghệ công nghiệp kiến trúc 
4. Khoa học Xã Hội và Nhân văn (cử nhân) : 
- Thiết kế mỹ thuật 
- Âm nhạc 
- Tiếng Anh 
- Tiếng Anh trong KD 
- Tiếng Thái 
- Thông tin học 
- Phát triển cộng đồng 
- Công nghiệp du lịch 
5. Khoa Luật (cử nhân) 
- Luật học 
6. Khoa Kế toán (cử nhân) 
- Kế toán 
 
 

5 năm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 năm 
 
 
 
 
 
4 năm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 năm 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 năm 
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4. Trường Đại học Rajabhat Sisaket 
NGÀNH HỌC CẤP BẰNG CHÚ THÍCH 

- Mầm non 
- Toán học 
- Tiếng Anh 

Cử nhân Sư phạm 
 

- Khoa học máy tính 
- Thống kê ứng dụng 
- Thiết kế sản phẩm 

Cử nhân Khoa học 
 

- Truyền thông đại chúng 
- Quản lý công 
- Phát triển cộng đồng 
- Tiếng Trung 
- Tiếng Nhật 
- Tiếng Anh Thương Mại 

Cử nhân văn chương 

 

- Marketting 
- Quản lý chung 
- Kinh doanh bằng hệ thông máy tính 
- Quản lý nhân lực 
- Kinh tế học 

Củ nhân quản lý 
thương mại 

 

- Luật Cử nhân luật  
- Kế toán Cử nhân Kế toán  

 
5. Trường Đại học Rajabhat Ubon Ratchathani 

NGÀNH HỌC CẤP BẰNG CHÚ THÍCH 
1. Sư phạm 
- Tiếng Anh 
- Toán học 
- Giáo dục thể chất  
- Giáo dục Mầm non 
- Giáo dục đặc biệt 
- Các môn khoa học 
- Khoa học xã hội 
- Đổi mới giáo dục và máy tính 

Cử nhân Sư phạm 

5 năm 

2. Khoa học Xã hội và Nhân văn 
- Tiếng Anh 
- Phát triển cộng đồng 
- Âm nhạc 
- Múa và kịch cổ điển 
- Mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng 
- Tiếng Anh thương mại 
- Công nghiệp du lịch 
- Quản lý hành chính công 
- Tiếng Thái 
- Tiếng Trung 
- Khoa học thông tin và thư viện 
- Chính quyền địa phương 

Cử nhân văn chương 

4 năm 

3. Thương mại và Quản lý 
- Nghệ thuật giao tiếp 
- Quản lý nguồn nhân lực 
- Kế toán 
- Marketing 
- Máy tính trong kinh doanh 

- Cử nhân thương mại và quản 
lý 

 

4 năm 

4. Khoa Khoa học Cử nhân khoa học 4 năm 
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- Toán học 
- Hoá học 
- Thống kê học ứng dụng 
- Sinh học 
- Vật lý 
- Y tế cộng đồng 
- Khoa học môi trường 
- Vi sinh học 
5. Công nghệ Công nghiệp 
- Khoa học máy tính 
- Công nghệ Thông tin 
- Thiết kế công nghiệp 
- Công nghệ quản lý công nghiệp 
- Công nghệ máy tính 
- Kỹ thuật xây dựng 
- Máy tính điện tử 
- Công nghệ điện  
- Công nghệ phần mềm 
- Công nghệ máy tính trong thiết kế 
- Công nghệ đa phương tiện và hoạt hình 
- Quản lý công nghệ thông tin 
- Kỹ thuật mạng 

Kỹ sư Công nghệ 

4 năm 

6. Nông nghiệp 
- Nông nghiệp 
- Nghề cá 
- Khoa học và công nghệ thực phẩm 
- Khoa học chăn nuôi 
- Kinh doanh thực phẩm và dinh dưỡng 

Kỹ sư Nông nghiệp 

4 năm 

7. Luật 
- Quản lý xã hội và pháp luật 
- Luật 

Cử nhân Luật 
 

8. Y học cổ truyền Thái Lan và dược phẩm 
thay thế 
- Y học cổ truyền Thái Lan 

Bác sĩ y học cổ truyền 
 

 
6. Trường Đại học Rajabhat Udon Thani 

NGÀNH HỌC CẤP BẰNG GHI CHÚ 
1. Khoa Sư phạm 
- Tiếng Thái  
- Tiếng Anh 
- Xã hội học 
- Tin học 
- Mỹ thuật 
- Âm nhạc  
- Khiêu vũ và kịch 
- Toán học 
- Khoa học  
- Giáo dục tiểu học  
- Vật lý học 
- Giáo dục thể chất 

Cử nhân sư phạm (B.Ed.) 
 

Một năm học được chia thành 2 
kỳ: Kỳ I từ tháng 6 đến tháng 
10; Kỳ II từ tháng 11 đến tháng 
2. 

2. Khoa Xã hội và Nhân văn 
- Tiếng Anh 
- Tiếng Anh thương mại 
- Tiếng Thái thương mại và du lịch  

Cử nhân (B.A.) 
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- Công nghệ âm nhạc  
- Khoa học thông tin 
- Tiếng Thái giao tiếp 
- Nghệ thuật (thiết kế thông tin thị 
giác) 
- Nghệ thuật (thiết kế nghệ thuật ứng 
dụng) 
- Công nghệ âm nhạc 
- Nghệ thuật biểu diễn 

 
 
 

Cử nhân về Mỹ thuật 
(B.F.A.) 

 

- Quản lý cộng đồng Cử nhân quản lý cộng đồng 
(B.P.A.) 

 

- Luật Cử nhân luật (B.L.)  
3. Khoa Khoa học Quản lý 
- Quản lý tài nguyên con người 
- Tài chính 
- Thị trường (Marketing) 
- Máy tính thương mại 
- Kinh tế thương mại 
- Giao tiếp thị trường 
- Quản lý khách sạn và du lịch 
- Quản lý chung 

Cử nhân quản lý thương mại  
(B.B.A.) 

 

- Kế toán Cử nhân về kế toán (B.Acc.)  
- Nghệ thuật giao tiếp (Báo chí) 
- Nghệ thuật giao tiếp (Phát thanh và 
truyền hình) 
- Nghệ thuật giao tiếp (Quan hệ cộng 
đồng) 

Cử nhân về nghệ thuật giao 
tiếp (B.A.) 

 

4. Khoa Khoa học 
- Sức khoẻ cộng đồng 
- Khoa học môi trường 
- Khoa học thể dục thể thao 
- Công nghệ thông tin (phát triển phần 
mềm) 
- Công nghệ thông tin (mạng và hệ 
thống thương mại) 
- Thống kê ứng dụng 
- Hóa học 
- Vật lý học 
- Khoa học máy tính 
- Toán học 
- Sinh vật học (sinh vật học cơ bản) 
- Sinh vật học (vi trùng học) 
 

Cử nhân  khoa học (B.Sc.) 

 

5. Khoa Công nghệ 
- Công nghệ sản xuất cây trồng 
- Công nghệ sản xuất vật nuôi  
- Công nghệ và khoa học thực phẩm 
- Công nghệ điện tử 
- Quản lý công nghiệp 
- Công nghệ vật lý học 
- Công nghệ xây dựng 
- Công nghệ thú y 
- Công nghệ cơ khí 
- Kinh doanh nông nghiệp 

Cử nhân về khoa học (B.Sc.) 
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- Thực phẩm và dịch vụ 
 
- Thiết kế sản phẩm công nghiệp (Nội 
thất và thiết kế trang trí) 
- Thiết kế sản phẩm công nghiệp 
(thiết kế đồ họa) 
- Thiết kế sản phẩm công nghiệp 
(thiết kế may mặc và thời trang) 
 

Cử nhân về công nghệ 
(B.Tech.) 

 

- Kỹ sư điện tử 
- Kỹ sư cơ khí 
 

Cử nhân kỹ sư 
(B.Eng.) 
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CHẾ ĐỘ THU PHÍ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI LAN 
Chế độ thu phí 

(như đối với sinh viên Thái Lan) 
TT Tên trường 

Học phí Tiếng 
Thái  

Học phí chuyên 
ngành 

Chỗ ở 
Bảo hiểm y 

tế 
Ghi chú 

1 Đại học Rajabhat Maha Sarakham 10.000bạt/năm 7.000-8.000bạt/HK 4.500bạt/HK 950bạt/năm Có chế độ học bổng Thạc sĩ cho sinh viên 
tốt nghiệp Cử nhân hội đủ điều kiện.  

2 Đại học Rajabhat Roiet 10.000bạt/năm 5000-6000bạt/HK 3.500bạt/HK 950bạt/năm Giảm 25% học phí chuyên ngành; sinh 
viên đạt điểm trung bình các môn học từ 
2,75/4 trở lên được giảm hoặc miễn học 
phí (50% - 100%); nếu có nhu cầu, sinh 
viên được tạo việc làm có thu nhập. 

3 Đại học Rajabhat Sakon Nakhon 10.000bạt/năm 5.000-5.500bạt/HK 1.200bạt/HK 940bạt/năm Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập 
và hoạt động TDTT được khen thưởng 
xứng đáng. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi 
được tạo điều kiện việc làm tại trường 
hoặc tại Thái Lan nếu có nhu cầu. 

4 Đại học Rajabhat Sisaket 10.000bạt/năm 5.000-6.000bạt/HK 2.500bạt/HK 950bạt/năm Giảm 25% học phí chuyên ngành; nếu 
điểm trung bình các môn học đạt từ 2,75/4 
trở lên được giảm 50% học phí; sinh viên 
có nhu cầu được tạo việc làm có thu nhập. 

5 Đại học Rajabhat Ubon Ratchathani 8.800bạt/khoá 
480tiết 

13.200bạt/khoá 
720 tiết 

10.000-
12.000bạt/HK 

2.400bạt/HK 950bạt/năm Có chế độ khen thưởng và học bổng đối 
với sinh viên đạt thành tích cao về học tập 
và đạo đức; bố trí việc làm có thu nhập.  

6 Đại học Rajabhat Udon Thani 500USD/năm 300-375USD/HK 150USD/HK 10USD/năm Giảm 25% học phí chuyên ngành; nếu 
điểm trung bình các môn học đạt từ 2,75/4 
trở lên được giảm 50% học phí; sinh viên 
có nhu cầu được tạo việc làm có thu nhập. 

Ghi chú: 1 USD ~ 21.850 đồng; 1 bạt ~ 650 đồng 




