Beijing Foreign Studies University – BFSU Beijing China
Beijing Foreign Studies University ก่อตัง ในปี ค.ศ. 1941 เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศจีนทีเ" ปิ ด
" วชาญการสอนภาษาต่างประเทศ ปั จ จุบัน มีนั ก ศึกษาต่างชาติกํ า ลัง ศึก ษาอยู่ท ี"
สอนภาษาต่า งประเทศและเชีย
มหาวิทยาลัยแห่งนีประมาณ 1,000 คน และเอกอัครราชทูตและนั กการทูตส่วนใหญ่ของจีน สําเร็ จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแห่งนี
จุดเด่นของมหาวิทยาล ัย BFSU






 นํ าของจีน
BFSU เป็ น 1 ในมหาวิทยาลัยชัน
อันดับ 1 ด ้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของจีน
 นํ าทีน
1 ในมหาวิทยาลัยชัน
" ั กเรียนจีนระดับหัวกะทิอยากเข ้าเรียนมากทีส
" ด
ุ
อัตราเงินเดือนของนั กศึกษาทีจ
" บจาก BFSU สูงติด 1 ใน 5 ของจีน

จุดเด่นของ BFSU- International School of Business






BFSU เป็ นโครงการทีเ" น ้นการผสมผสานระหว่างรูปแบบการสอนบริหารธุรกิจแบบอเมริกันเข ้ากับความ
เข ้าใจในวัฒนธรรมของโลกตะวันออก
ื" เสียงระดับโลก และคณาจารย์ของ
สอนโดยคณาจารย์กว่า 70% ทีเ" ป็ นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยทีม
" ช
ี อ
" วชาญด ้านการจัดการและการเงินจีน
BFSU ทีเ" ชีย
" สารภาษาจีนใน
เรียนเป็ นภาษาอังกฤษ 100% และเสริมหลักสูตรภาษาจีนเพือ
" ให ้นั กศึกษาได ้สามารถสือ
ชีวต
ิ ประจําวันและเพิม
" โอกาสการมีงานทําในบริษัทข ้ามชาติ
มีการฝึ กงานและมีโอกาสมีงานทําในประเทศจีนหลังเรียนจบ

หล ักสูตรทีเ4 ปิ ดสอน





ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration) – ภาคภาษาอังกฤษ เรียน 4 ปี เปิ ด
สอน 4 สาขา
 International Business
 International Marketing
 International Finance
 Chinese Business Studies
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration) – ภาคภาษาจีน+ภาษาอังกฤษ โดย
 เรียนร่วมกับนั กเรียนชาวจีน เรียน 4 ปี เปิ ดสอน 7 สาขา
เข ้าชัน










International Economic and Trade
Finance
Business Administration
E-Commerce
Information Management and System
Accounting
International Business

ปริญญาโทสาขาInternational Relations and Chinese Business– ภาคภาษาอังกฤษ เรียน 2 ปี
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 (5 เดือน) พร ้อมประกาศนียบัตร – ภาคภาษาอังกฤษ ในสาขา
หลักสูตรอบรมระยะสัน
 Markets and Marketing
- Strategic Management in China
 Introduction to Money and Finance
- Chinese Culture and Business Etiquette
 The changing Chinese Business Environment
- Developing a Business in China

คุณสมบ ัติ







ระดับปริญญาตรี – ภาคภาษาอ ังกฤษ
 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 มีผลคะแนน IELTS อย่างน ้อย 6.0 TOEFL แบบ IBT อย่างน ้อย 79 และ TOEIC อย่างน ้อย 750
ระดับปริญญาตรี – ภาคภาษาจีน + ภาคภาษาอ ังกฤษ
 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 มีผลคะแนน IELTS อย่างน ้อย 5.0 และ ผล New HSK ระดับ 5
ระดับปริญญาโท
 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 มีผลคะแนน IELTS อย่างน ้อย 6.5 TOEFL แบบ IBT อย่างน ้อย 88 และ TOEIC อย่างน ้อย 800

** สําหร ับน ักเรียนทีไ4 ม่มผ
ี ลสอบ IELTS2 TOEFL, สามารถนง4 ั สอบ English Placement Test จ ัด
โดยมหาวิทยาล ัย ใชเ้ วลาประมาณ 2.50 ชม
ทีพ
4 ัก
พักในหอพักของมหาวิทยาลัยทัง ใน East Campus และ West Campus ทีม
" เี ครือ
" งปรับอากาศ โทรทัศน์
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ ตความเร็วสูง

เอกสารการสม ัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค่าสมัคร 5,000 บาท
สําเนาหนั งสือเดินทาง
Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
รูปถ่ายขนาด 2 นิว 3 ใบ
แบบฟอร์มใบสมัครทีก
" รอกข ้อความครบถ ้วนสมบูรณ์
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL หรือ TOEIC ตามทีม
" หาวิทยาลัยกําหนด
ํ
ประกาศนียบัตรทีส
" าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับภาษาอังกฤษ
ปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ (สําหรับปริญญาโท)
เรียงความ Statement of Purpose ความยาว 1 x A4 แจ ้งความประสงค์ในการเรียนที" BFSU (สําหรับ
ปริญญาตรี และโท)
10. Resume และจดหมายแนะนํ าจากอาจารย์หรือทีท
" ํ างาน 2 ฉบับ (สําหรั บปริญญาตรี และโท) ฉบับ
ภาษาอังกฤษ

การสม ัคร





เปิ ดรับสมัครปี ละ 2 ครัง คือ
 นักเรียนต ้องยืน
" ใบสมัครก่อนวันที"
30 ธันวาคม
เพือ
" เข ้าเทอมเดือนกุมภาพันธ์
 นักเรียนต ้องยืน
" ใบสมัครก่อนวันที"
30 มิถน
ุ ายน
เพือ
" เข ้าเทอมเดือนสิงหาคม
นักเรียนทีย
" งั ไม่มผ
ี ลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถสอบวัดผลภาษาอังกฤษได ้
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้ า
ค่าใชจ
่ ย
พ ัก

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี / ปี
้ า่ ย
ค่าใชจ
ภาคภาษาอ ังกฤษ

ปริญญาตรี / ปี
ภาค
ภาษาจีน+อ ังกฤษ

ค่าเล่าเรียน

RMB 34,900

RMB 34,900

ค่าหอพักแบบห ้องคู่

RMB 9,240

RMB 9,240

RMB 20,000 **

RMB 20,000 **

ค่าประกันห ้องพัก

RMB 400

RMB 400

ค่าประกันสุขภาพ

RMB 600

RMB 600

RMB 1,000

RMB 1,000

RMB 220

RMB 220

RMB 66,360

RMB 66,360

ค่าอาหาร

ค่าหนังสือ
ค่ากิจกรรมนักศึกษา
รวมค่าใช ้จ่าย โดยประมาณ

ภาษาอ ังกฤษ / เทอม
ภาษาจีน / เทอม
RMB16,000
RMB 4,655
RMB 4,500
RMB 400
RMB 300
RMB 675
RMB 110
RMB 26,640

Baht 331,800/ปี * Baht 331,800/ปี *

Baht 133,200/ เทอม

* อัตราแลกเปลีย
" น 5.00 บาท/RMB – โดยประมาณ; ** ค่าอาหาร เป็ นค่าเฉลีย
" ของนักเรียนไทย

คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอ ังกฤษ และ ภาคภาษาจีน + อ ังกฤษ
เอกสารทีต
4 อ
้ งการ
ปริญญาตรี ภาคภาษาอ ังกฤษ

ปริญญาตรี
ภาคภาษาจีน+อ ังกฤษ

ประกาศนียบัตร/

ต ้องการ

จบมัธยมปลาย

จดหมายแนะนํ า
คะแนนภาษาอังกฤษ

ต ้องการ

2 ฉบับ
2 ฉบับ
IELTS = 6
IELTS = 5
TOEFL = 79
TOEFL = 70
TOEIC = 750
TOEIC = 700
กรณีนักเรียนไม่มค
ี ะแนนภาษาอังกฤษ –
สามารถนั"งทดสอบ Placement Test จัดโดยมหาวิทยาลัย (ใช ้เวลา 2.5 ชัว" โมง)

คะแนนภาษาจีน

ไม่ต ้องการ
บริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์ เรียน-สอน
เป็ นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
รับเฉพาะนักเรียนต่างชาติเข ้าเรียน
หลักสูตร (ไม่มน
ี ักเรียนชาวจีนใน
คลาส)
นักเรียนต่างชาติไม่จําเป็ นต ้องมี
พืน
 ฐานภาษาจีนก่อนเข ้าเรียน
ในหลักสูตร นักเรียนต ้องเรียน
" สารกับชาวจีน
ภาษาจีน เพือ
" จะได ้สือ

•
•
รายละเอียดของ
หลักสูตร
•
•

1.
2.
3.
4.

วิชาเลือก
(ปี 3-4)

International Finance
International Marketing
International Business
Chinese Business Studies

ขัน
 ตํ"า HSK 5
บริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์
เรียน-สอน
เป็ นภาษาจีน + อังกฤษ
• รับนักเรียนต่างชาติเข ้าเรียนร่วมกับนักเรียน
ชาวจีน (มีนักเรียนชาวจีนเป็ นหลักใน
คลาส)
• นักเรียนต่างชาติจะต ้องมีพน
ื ฐานภาษาจีนขัน

ตํ"า HSK 5 และ IELTS 5
• ในหลักสูตร วิชาส่วนใหญ่จะสอนเป็ น
ภาษาจีน ประมาณ 60% ของทัง หลักสูตร
1. Finance
2. Accounting
3. International Economics & Trade
4. Information Management & System
5. E-Commerce
6. International Business
7. Business Administration
•

ปี การศึกษา

เทอม 1 : กันยายน ถึง มกราคม (ปิ ดภาคฤดูหนาว 6 สัปดาห์)
เทอม 2 : มีนาคม ถึง กรกฎาคม (ปิ ดภาคฤดูร ้อน 8 สัปดาห์)

ยืน
" ใบสมัคร

1.
2.

ยืน
" ใบสมัครก่อนวันที" 30 ธันวาคม เพือ
" เข ้าเทอมเดือนมีนาคม
ยืน
" ใบสมัครก่อนวันที" 30 มิถน
ุ ายน เพือ
" เข ้าเทอมเดือนกันยายน

ทุนการศึกษา
Scholarship

1.
2.

นักเรียสามารถยืน
" ขอทุนการศึกษา โดยใช ้ผลคะแนน TOEFL/IELTS เพือ
" ประกอบการพิจาณรา
ทุนการศึกษา เป็ นส่วนลดค่าเล่าเรียน ซึง" มหาวิทยาลัยจะเป็ นผู ้พิจารณา
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