หลักสูตรปริญญาตรี

South China University of Technology
เมืองกวางโจว , ประเทศจีน

www.SummerJeen.com โทร : 086-403-2730 Line ID : SummerJeen

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคภาษาจีน)
๏ Arts in Chinese As a Foreign language (ศิลปศาสตร์ภาษาจีน)
๏ Economics and commerce
๏ Business Administration ( Business Administration / Accounting)
๏ Architecture ( 5 Years )
๏ Law
๏ Foreign Language (Business English / Japanese)
๏ Journalism and Communication
๏ Arts ( Musicology / Dancing / Music Performance)
๏ Design (Industrial Design / Product Design / Costume Design )
๏ Automation Science and Engineering
๏ Civil Engineering and Transportation
๏ Chemistry and Chemical Engineering
๏ Mechanical and Automotive Engineering
๏ Physics and Optoelectronic Technology
๏ Materials Science and Engineering
๏ Mathematics
๏ Electric Power
๏ Light Chemistry and Food Science
๏ Physical Education (Sports Training)
๏ Public administration
๏ Electronic and Information Engineering
๏ Computer Science and Engineering
๏ Software Engineering
๏ Bioscience and Bioengineering
๏ Environment and Energy

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ)
๏ International Economics and Trade
๏ Computer Science and Technology
๏ Environmental Engineering ( หลักสูตร 2 ภาษา ภาษาจีน และ อังกฤษ )
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Arts in Chinese As a Foreign language (ศิลปศาสตร์ภาษาจีน)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักศึกษาที่สนใจเรียนภาษา และ วัฒนธรรมจีน หลังจากเรียนจบแล้ว
นักศึกษาจะมีความรู้ภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ
โดยใน 2 ปีแรก นักศึกษาจะได้เรียนภาษาจีนพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม จากนั้น 2 ปี สุดท้าย
นักศึกษาสามารถเลือกเมเจอร์ที่สนใจได้ ดังนี้

‣ Chinese for Business and Trade (ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ)
‣ Chinese for Tourism (ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว)
‣ Chinese language and Communication (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร)
‣ Teaching Chinese as a Foreign Language (การสอนภาษาจีน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
‣ อายุ 18 ปีขึ้นไป
‣ วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า
‣ ไม่จำเป็นต้องใช้ผล HSK
‣ แต่ถ้ามี New HSK ระดับ 4 = 180 คะแนนขึ้นไป และมีใบTranscript ว่าเคยเรียนภาษาจีน
มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี สามารถเลือกเข้าเรียนในชั้นปี 2 ได้เลย
เปิดเทอม : กันยายน ทุกปี
เรียนที่วิทยาเขต : University Town ,Guangzhou
ค่าเรียน : 18,200 หยวน /ปี
ค่าสมัครเรียน : 450 หยวน
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Business Administration ( Business Administration / Accounting)
ตัวอย่างรายชื่อวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน
Microeconomics, Macroeconomics, Principles of Management, Accounting, Principles of
Marketing, Organisation Behaviour, Human Resource management, Financial Management,
Statistics for Management , Operations Research, Basic Accounting , Intermediate Financial
Accounting, Advanced Financial Accounting, Cost Accounting , Management Accounting, Auditing,
Accounting , Information System, International Account
เปิดเทอม : กันยายน ทุกปี
เรียนที่วิทยาเขต : Wushan ,Guangzhou
ค่าเรียน : 20,000 หยวน /ปี
ค่าสมัครเรียน : 450 หยวน

Software Engineering
ตัวอย่างรายชื่อวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน
Introduction to Computer and Software Engineering , Discrete Mathematics, Digital Logic, Data
Structure and Algorithm, Operating system , Compiling Technology, Computer Network, Database
System, Software Architecture, Software Testing and Maintenance
เปิดเทอม : กันยายน ทุกปี
เรียนที่วิทยาเขต : University Town ,Guangzhou
ค่าเรียน : 23,000 หยวน /ปี
ค่าสมัครเรียน : 450 หยวน

คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตร ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน (ยกเว้นศิลปศาสตร์ภาษาจีน)
‣
‣
‣
‣

อายุ 18 ปีขึ้นไป
วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า
สำหรับหลักสูตร Science / Engineering ผล New HSK ระดับ 4 = 180 คะแนนขึ้นไป
สำหรับหลักสูตร Liberal Arts / Economics / Management ผล New HSK ระดับ 5 = 180 คะแนนขึ้นไป
‣ หากไม่มีผลสอบ HSK สามารถสอบวัดระดับภาษาที่ South China University of Technology ได้
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International Economics and Trade ( English Program )
หลักสูตรนี้ต้องการที่จะให้นักศึกษานานาชาติได้เรียนรู้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการจัดการ และฝึกฝนทักษะ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ ,การสื่อสารทั้งในภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจยุคใหม่
ตัวอย่างรายชื่อวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน
Chinese , Introduction to Chinese culture , Microeconomics ,Macroeconomics, Principles of
transnational corporations management, international finance, financial management,international
marketing, principles of accounting , international trade,business negotiation
เปิดเทอม : กันยายน ทุกปี
เรียนที่วิทยาเขต : University Town ,Guangzhou
ค่าเรียน : 26,000 หยวน /ปี
ค่าสมัครเรียน : 450 หยวน

Computer Science and Technology ( English Program )
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงมากของ South China University of Technology เน้นให้นักศึกษาได้เรียน
รู้ และ สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ Multimedia Technology , Artificial Intelligence
ตัวอย่างรายชื่อวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน
Calculus, Linear Algebra , Discrete Mathematics,Chinese, Introduction to Chinese culture , Data
Structure , Program design of High-level Language, operating system, Principles of Compiling,
Computer network, Database , Software Engineering, Artificial Intelligence
เปิดเทอม : กันยายน ทุกปี
เรียนที่วิทยาเขต : University Town ,Guangzhou
ค่าเรียน : 26,000 หยวน /ปี
ค่าสมัครเรียน : 450 หยวน

คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตร ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ( English Program )
‣ อายุ 18 ปีขึ้นไป
‣ วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า
‣ ผล IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 68 ขึ้นไป (หรือหากนักเรียนจบจากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
การสอนเป็นหลัก ไม่ต้องยื่นผล IELTS / TOEFL )
‣ หากไม่มีผลสอบ IELTS / TOEFL สามารถสอบวัดระดับภาษาที่ South China University of
Technology ได้
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ค่าหอพัก
วิทยาเขต University Town ,Guangzhou
✦ ตึก C-15 ห้องคู่ 8,000 หยวน/ปีการศึกษา , ห้อง 4 คน 3,500 หยวน /ปีการศึกษา
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✦ ตึก Zange ห้องคู่ 10,200 หยวน/ปีการศึกษา , ห้องเดี่ยว 16,000 หยวน/ปีการศึกษา
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วิทยาเขต Wushan , Guangzhou
✦ ห้องเดี่ยว 15,000 หยวน/ปีการศึกษา
✦ ห้องคู่ 9,000 หยวน/ปีการศึกษา
✦ ห้อง 3 คน 8,000 หยวน /ปีการศึกษา
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี
ตรวจสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ (บังคับ) ประมาณ 700 หยวน
Resident Permit (บังคับ) 800 หยวน
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เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน
พาสปอร์ต
รูปขอวีซ่าจีน 4 ใบ
ใบจบ และ Transcript ม.6 หรือเทียบเท่า

แบบฟอร์มวีซ่าจีนหน้าสุดท้ายพร้อมลงลายมือชื่อ (ดูหน้าสุดท้าย)

ผลสอบ HSK (สำหรับหลักสูตรที่ต้องใช้)
ผลสอบ IELTS / TOEFL (สำหรับหลักสูตรที่ต้องใช้)

ขั้นตอนการสมัครเรียน
กรอกใบสมัครแล้ว Scan ส่งมาที่ koy@summmerjeen.com
รออีเมลล์ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ชำระค่าสมัครเรียน 450 หยวน
ส่งเอกสารให้โครงการเพื่อดำเนินการสมัครเรียน
4.1.รอจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยประมาณ 1-2 อาทิตย์
5. โครงการยื่นเรื่องขอวีซ่าจีน (ใช้เวลา ประมาณ 1 อาทิตย์)
6. ชำระค่าเรียน
1.
2.
3.
4.
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ใบสมัคร SummerJeen.com

หลักสูตร ปริญญาตรี South China University of Technology

Arts in Chinese As a Foreign language (ศิลปศาสตร์ภาษาจีน)
Business Administration
Software Engineering
International Economics and Trade ( English Program )
Computer Science and Technology ( English Program )
___________________________________________________

ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย) ______________________________________________________ ชื่ อเล่น ____________________
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่) ____________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน ___________________________________ หมายเลข Passport ___________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ____ / ____ / ______ ศาสนา ________________________
ที่อยู ่ ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ รหัสไปรษณีย์ ______________________________
เบอร์มือถือ ___________________________________ เบอร์บ้าน ______________________________
Email ____________________________________________ Line ID ___________________________________
* Email และ Line เป็นช่องทางหลักสําหรับโครงการแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับโครงการ
กําลังศึกษาอยู ่ระดับชั้น ________________ สถานศึกษา ________________________________________________
เบอร์โทรสถานศึกษา ____________________________ สาย / คณะ __________________________________________
ที่อยู ่สถานศึกษา___________________________________________________________________________________
____________________________________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________________
อาชี พปั จจุ บัน ________________________________ ตําแหน่ง _________________________________
ชื่ อบริษัท __________________________________________ เบอร์โทรบริษัท _______________________________
ที่อยู ่บริษัท _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________ รหัสไปรษณีย์_____________________________

รู ้จักโครงการ SummerJeen จาก
Facebook
Google
dek-d
pantip
่
โรงเรียนแนะนํา ระบุ ชือโรงเรียน.......................................
อื่นๆ ระบุ .......................................
ไม่รู้เลย

IG
เพื่อนแนะนํา

พอเข้าใจคำ
ง่ายๆ

พอเข้าใจ

หนังสือพิมพ์

เข้าใจ

ดีเยี่ยม

ภาษาจีน
HSK ระดับ _____________________ (ถ้ามี)
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ประเทศที่เดินทางไป 12 เดือนล่าสุด
7. ประเทศ ________________________________ วันที่_____________________________
8. ประเทศ ________________________________ วันที่_____________________________
9. ประเทศ ________________________________ วันที่_____________________________
เข้าประเทศจีนครัง้ สุดท้ายเมื่อวันที่ (ถ้าเคย)_______________________________________________________________

ข้อมูลผู ้ปกครอง
มารดา ชื่ อ-สกุล ____________________________________________________ อายุ ___________ปี
อาชี พ ___________________________ ตําแหน่ง __________________________________________
สถานที่ทํางาน _________________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ ___________________________ Email _______________________________________
บิดา ชื่ อ-สกุล ____________________________________________________ อายุ ___________ปี
อาชี พ ___________________________ ตําแหน่ง __________________________________________
สถานที่ทํางาน _________________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ ___________________________ Email _______________________________________

ถ่ายรูป หรือ สแกน ส่งเอกสารใบสมัครมาที่ Koy@SummerJeen.com
กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่ อง เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลในการสมัครยื่นขอวีซ่า
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