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Donghua University, Shanghai China 

 
มหาวทิยาลัยตงหัวกอ่ตั �งขึ�นเมื�อปีค.ศ. 1951 ไดรั้บรองใหเ้ป็นหนึ�งในมหาวทิยาลัยชั �นนํา (Key University)ของ

ประเทศจนี และยังเป็นหนึ�งใน 72 มหาวทิยาลัยที�ข ึ�นตรงตอ่กระทรวงศกึษาธกิารของจนี  ตั �งอยู ่ณ  มหานครเซี�ยงไฮ ้ม ี2 
วทิยาเขตคอืตั �งอยูใ่นยา่นใจกลางเมอืงบนถนนยานอนั และที�ซงเจยีงจดุเริ�มตน้แหง่ประวัตศิาสตรข์องเมอืงเซี�ยงไฮ ้   

เปิดสอนหลักสตูรปรญิญาตรภีาคภาษาองักฤษ สําหรับนักศกึษาตา่งชาต ิปัจจุบันมนัีกเรยีนตา่งชาต ิ83 คน จาก 
31 ประเทศทั�วโลกกําลังศกึษาอยู ่ 

 

หลกัสตูรที�เปิดสอนระดบัปรญิญาตร ี4 ปี 
 

• ดา้นบรหิารธรุกจิ        (Bachelor in Business and Administration BBA)  
• ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ      (Bachelor in International Trade BIT) 

 

คณุสมบตั ิ

 

1. จบการศกึษาในระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย 
2. มผีลคะแนน IELTS อยา่งนอ้ย 5.5  หรอื TOEFL แบบ IBT อยา่งนอ้ย 72  
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ที�พกั 
 

หอพักภายในมหาวทิยาลัยสําหรับนักศกึษาตา่งชาตมิทีั �งหมด 6 แบบแบง่ไดเ้ป็น 3 หมวดใหญ่ๆ  ไดแ้ก ่หอ้งเดี�ยว
หอ้งคู ่และหอ้งสวที ในทกุหอ้งจะประกอบไปดว้ย หอ้งนํ�าในตัว เครื�องทํานํ�าอุน่ เตยีงนอน เฟอรน์เิจอร ์เครื�องปรับอากาศ 
โทรศัพท ์ชดุทวี ีตูเ้ย็นและชอ่งตอ่อนิเตอรเ์น็ต 

 
คา่ใชจ้า่ย 
 

1. คา่เลา่เรยีน :  RMB 50,000/ ปี …………………………………..…    250,000   บาท/ ปี 
2. คา่หอพัก:   RMB7,000/ เทอม (แบบหอ้งคู)่ ………………….  70,000   บาท/ ปี 
3. คา่อาหาร :             RMB2,000/เดอืน………………………………………    100,000   บาท/ปี       
4. คา่ลงทะเบยีน :  RMB 800 ……………………………………………...   4,000    บาท 
5. คา่ประกนัสขุภาพ :  RMB 400/ เทอม …………………………………….   4,000    บาท/ ปี 
6. คา่หนังสอื :   RMB 1,200/ เทอม ………………………………….  12,000    บาท/ ปี 

คา่ใชจ้า่ยในการเรยีน (โดยประมาณ)                                440,000    บาท/ปี 
*** ขึ�นอยูก่ับลักษณะการใชช้วีติแตล่ะบคุคล *** 
                                     

 

เอกสารที�ใชใ้นการสมคัร 
 

1. แบบฟอรใ์บสมัครที�ตดิรปูและกรอกขอ้ความครบถว้นสมบรูณ์ 
2. สําเนาหนังสอืเดนิทางที�มอีายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี (นับจากวนัที�เดนิทาง) 
3. ผลการเรยีนฉบบัภาษาองักฤษ 6 เทอม  
4. ผลคะแนนภาษาองักฤษ IELTS 5.5 หรอื TOEFL (IBT) 72 
5. เรยีงความภาษาองักฤษ (Statement of Purpose) ความยาวหนา้ A4 แจง้ความประสงคใ์นการเรยีน 

Note  :   กรณีที�นักเรยีนไมม่คีะแนนภาษาอังกฤษ IELTS/ TOEFL ทางมหาวทิยาลัยเปิดสอนในหลักสตูรภาษาอังกฤษ
เพื�อการศกึษาตอ่ โดยมรีายละเอยีดดังนี� 

� เทอมฤดใูบไมผ้ล ิ2015 (15 สปัดาห)์ ระหวา่งเดอืนมนีาคม – มถินุายน 2015 = 57,500 บาท 
� เทอมฤดใูบไมร้ว่ง 2015(15 สปัดาห)์ ระหวา่งเดอืนกนัยายน – มกราคม 2015  = 57,500 บาท 

Scholarships 
 

ทนุการศกึษาที�ทางมหาวทิยาลัยตงหวัมใีหก้บันักเรยีนตา่งชาตนัิ�นมดีว้ยกนั 2 ทนุ ไดแ้ก ่ 
1. Freshman Scholarship : เป็นทนุที�จะพจิารณาใหตั้ �งแตต่อนยื�นใบสมัคร โดยพจิารณาจากผลการเรยีนใน

ระดับชั �นมธัยมปลาย 
คณุสมบตั ิ: *  มผีล IELTS 6.0 หรอื TOEFL (IBT) 79  

   *  มผีลการเรยีนที�ดถีงึดมีากจากสถาบนัการศกึษาเดมิ (เกรดเฉลี�ยมผีล ตั �งแต ่80% ขึ�นไป ) 
   *  จดหมายแนะนํา (Recommendation Letter) จากอาจารยเ์ป็นภาษาองักฤษ 

รางวัล :  สว่นลดคา่เลา่เรยีน 50% ในเทอมที� 2  
 

2.  Outstanding Student Scholarship : เป็นทนุที�ใหท้กุปีระหวา่งศกึษาอยูท่ี� DHU 
คณุสมบตั ิ: *  มผีล IELTS 6.0 หรอื TOEFL (IBT) 79  

   *  มผีลการเรยีนที�ดถีงึดมีาก GPA. ตอ้งไมตํ่�ากวา่ 3.0 
   *  เขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ และทํางานบรกิารสงัคมอยา่งตอ่เนื�อง 

รางวัล:   รางวัลที� 1  ไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีน RMB 4,000 ใชใ้นเทอมถัดไป 
   รางวัลที� 2  ไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีน RMB 2,000  ใชใ้นเทอมถัดไป 
   รางวัลที� 3  ไดรั้บสว่นลดคา่เลา่เรยีน RMB 1,000 ใชใ้นเทอมถัดไป 

  *** ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับผลการเรยีนของนักเรยีนในแตล่ะเทอม *** 
 
ระยะเวลาเปิดรบัสมคัร 
 

เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั �ง 
• ภาคฤดใูบไมผ้ล:ิ  สมัครกอ่นวันที� 15 มกราคม  เพื�อเขา้เรยีนเดอืน มนีาคม 
• ภาคฤดใูบไมร้ว่ง:  สมัครกอ่นวันที� 15 กรกฎาคม  เพื�อเขา้เรยีนเรยีนเดอืน กนัยายน  

 
 
 
 
 
 
 

For more information, please contact:  


