Donghua University, Shanghai China
มหาวิทยาลัยตงหัวก่อตังขึนเมือปี ค.ศ. 1951 ได ้รับรองให ้เป็ นหนึงในมหาวิทยาลัยชันนํ า (Key University)ของ
ประเทศจีน และยังเป็ นหนึงใน 72 มหาวิทยาลัยทีขึนตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการของจีน ตังอยู่ ณ มหานครเซียงไฮ ้ มี 2
วิทยาเขตคือตังอยูใ่ นย่านใจกลางเมืองบนถนนยานอัน และทีซงเจียงจุดเริมต ้นแห่งประวัตศ
ิ าสตร์ของเมืองเซียงไฮ ้
เปิ ดสอนหลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ สําหรับนั กศึกษาต่างชาติ ปั จจุบันมีนักเรียนต่างชาติ 83 คน จาก
31 ประเทศทัวโลกกําลังศึกษาอยู่

หล ักสูตรทีเปิ ดสอนระด ับปริญญาตรี 4 ปี
•
•

ด ้านบริหารธุรกิจ
ด ้านการค ้าระหว่างประเทศ

(Bachelor in Business and Administration BBA)
(Bachelor in International Trade BIT)

คุณสมบ ัติ
1. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีผลคะแนน IELTS อย่างน ้อย 5.5 หรือ TOEFL แบบ IBT อย่างน ้อย 72
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ทีพ ัก
หอพักภายในมหาวิทยาลัยสําหรับนั กศึกษาต่างชาติมท
ี ังหมด 6 แบบแบ่งได ้เป็ น 3 หมวดใหญ่ๆ ได ้แก่ ห ้องเดียว
ห ้องคู่ และห ้องสวีท ในทุกห ้องจะประกอบไปด ้วย ห ้องนํ าในตัว เครืองทํานํ าอุน
่ เตียงนอน เฟอร์นเิ จอร์ เครืองปรับอากาศ
โทรศัพท์ ชุดทีว ี ตู ้เย็นและช่องต่ออินเตอร์เน็ ต

้ า่ ย
ค่าใชจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าเล่าเรียน :
RMB 50,000/ ปี …………………………………..…
ค่าหอพัก:
RMB7,000/ เทอม (แบบห ้องคู)่ ………………….
ค่าอาหาร :
RMB2,000/เดือน………………………………………
ค่าลงทะเบียน :
RMB 800 ……………………………………………...
ค่าประกันสุขภาพ : RMB 400/ เทอม …………………………………….
ค่าหนั งสือ :
RMB 1,200/ เทอม ………………………………….

ค่าใชจ่้ ายในการเรียน (โดยประมาณ)

*** ขึนอยูก
่ ับลักษณะการใช ้ชีวต
ิ แต่ละบุคคล ***
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เอกสารทีใชใ้ นการสม ัคร
1.
2.
3.
4.
5.

แบบฟอร์ใบสมัครทีติดรูปและกรอกข ้อความครบถ ้วนสมบูรณ์
สําเนาหนั งสือเดินทางทีมีอายุใช ้งานไม่น ้อยกว่า 1 ปี (นั บจากวันทีเดินทาง)
ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 6 เทอม
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL (IBT) 72
เรียงความภาษาอังกฤษ (Statement of Purpose) ความยาวหน ้า A4 แจ ้งความประสงค์ในการเรียน
Note : กรณีทนั
ี กเรียนไม่มค
ี ะแนนภาษาอังกฤษ IELTS/ TOEFL ทางมหาวิทยาลัยเปิ ดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพือการศึกษาต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี
เทอมฤดูใบไม ้ผลิ 2015 (15 สัปดาห์) ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถน
ุ ายน 2015
= 57,500 บาท
เทอมฤดูใบไม ้ร่วง 2015(15 สัปดาห์) ระหว่างเดือนกันยายน – มกราคม 2015
= 57,500 บาท

Scholarships
ทุนการศึกษาทีทางมหาวิทยาลัยตงหัวมีให ้กับนั กเรียนต่างชาตินันมีด ้วยกัน 2 ทุน ได ้แก่
1. Freshman Scholarship : เป็ นทุนทีจะพิจารณาให ้ตังแต่ตอนยืนใบสมัคร โดยพิจารณาจากผลการเรียนใน
ระดับชันมัธยมปลาย
คุณสมบัต ิ :
* มีผล IELTS 6.0 หรือ TOEFL (IBT) 79
* มีผลการเรียนทีดีถงึ ดีมากจากสถาบันการศึกษาเดิม (เกรดเฉลียมีผล ตังแต่ 80% ขึนไป )
* จดหมายแนะนํ า (Recommendation Letter) จากอาจารย์เป็ นภาษาอังกฤษ
รางวัล :
ส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% ในเทอมที 2
2. Outstanding Student Scholarship : เป็ นทุนทีให ้ทุกปี ระหว่างศึกษาอยูท
่ ี DHU
คุณสมบัต ิ :
* มีผล IELTS 6.0 หรือ TOEFL (IBT) 79
* มีผลการเรียนทีดีถงึ ดีมาก GPA. ต ้องไม่ตํากว่า 3.0
* เข ้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และทํางานบริการสังคมอย่างต่อเนือง
รางวัล:
รางวัลที 1 ได ้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน RMB 4,000 ใช ้ในเทอมถัดไป
รางวัลที 2 ได ้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน RMB 2,000 ใช ้ในเทอมถัดไป
รางวัลที 3 ได ้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน RMB 1,000 ใช ้ในเทอมถัดไป
*** ทังนีขึนอยูก
่ ับผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละเทอม ***

ระยะเวลาเปิ ดร ับสม ัคร
เปิ ดรับสมัครปี ละ 2 ครัง
• ภาคฤดูใบไม ้ผลิ:
• ภาคฤดูใบไม ้ร่วง:

สมัครก่อนวันที 15 มกราคม
สมัครก่อนวันที 15 กรกฎาคม

เพือเข ้าเรียนเดือน มีนาคม
เพือเข ้าเรียนเรียนเดือน ก ันยายน
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