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เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ�ง 
ตั้งอยู�ปากแม�น�ำจูเจียง 
และเป็นเมืองที่ใหญ�ที่สุดทางตอนใต�ของสาธารณรัฐป
ระชาชนจีน มีจุดเชื่อมต�อเกาะฮ�องกงและมาเก�า  
กวางโจวมีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค�าที่มี
ความเจริญรุ�งเรืองมากที่สุดในภาคใต�ของจีน 
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย�กลางด�านการคมนาคมการขนส�
ง การเมือง วัฒนธรรม รวมถึงการศึกษา 
เป็นประตูเชื่อมต�อเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดย
ตรงไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต�้

เป็นหนึ ่งในมหาวิทยาลัยชั ้นนำของจีน 
ซึ ่งอยู �ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง 
และเป็นหนึ ่งในสมาชิกของโครงการ 985 และโครงการ 211 
ซึ ่งแสดงถึงมาตรฐานชั ้นเยี ่ยมในด�านการสอนและในด�านการทำวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศจีน 
ได�รับการจัดอันดับให�เป็นหนึ ่งในมหาวิทยาลัยที ่มีความโดดเด�นด�าน
วิชาการจาก 500 มหาวิทยาลัยชั ้นนำของโลกสี ่ปีซ�อนตั ้งแต�ในปี 
2012   โดยในปี 2014  
ถูกจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลกอยู �ในอันดับช�วง  201-400 
โดยด�านวิศวกรรมและเคมีติดอันดับ 50 ของมหาวิทยาลัยโลก
ปี2013 

ได�รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจีนให�เป็นสถาบันอุดมศึก
ษาสาธิตนักศึกษาต�างชาติ 
ของกระทรวงศึกษาธิการจีนกับมหาวิทยาลัยชั ้นนำทั ่วโลก

SCUT ตั ้งอยู �ในเมืองกวางโจว ซึ ่งอยู �ใกล�กับฮ�องกงและมาเก�า 
SCUT ได�ขยายสาขาวิชาที ่มีการจัดการเรียนการสอน โดยปัจจุบัน 
SCUT มีทั ้งหมด 28 คณะ 
ให�การศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมทั ้งสิ ้น 81 หลักสูตร 
ในระดับปริญญาโท 193 หลักสูตร และในระดับปริญญาเอก 107 
หลักสูตร นับตั ้งแต�ก�อตั ้งจนถึงปัจจุบัน 
ซึ ่งบัณฑิตเหล�านี ้มีจำนวนมากที ่ได�กลายเป็นนักประดิษฐ�คิดค�นเทคโ
นโลยีใหม�ๆ ผู �ประกอบการที ่มีผลงานโดดเด�น และผู �บริหารชั ้นนำ 
เรียกได�ว�า SCUT เป็นแหล�งผลิตวิศวกร 
และแหล�งผลิตผู �ประกอบการได�เลยทีเดียว 

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยยังได�ทำความร�วมมือในด�านต�างๆ 
ทั้งด�านวิจัยและด�านวิชาการ ร�วมกับสถาบันและองค�กรชั ้นนำทั ่วโลก 
ในช�วงไม�กี ่ปีที ่ผ�านมานี ้ 
ปริมาณนักศึกษาต�างชาติได�เพิ ่มขึ ้นอย�างรวดเร็ว และในปี 2015  
ได�มีปริมาณนักศึกษาต�างชาติรวมทั ้งสิ ้นกว�า 2200 คน มาจาก 130 
ประเทศทั ่วโลก ซึ ่งมาศึกษาในสาขาวิชาต�างๆ 
เช�นภาษาและวัฒนธรรมจีน สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา ผังเมือง 
วิทยาศาสตร�คอมพิวเตอร� วิศวกรรมสารสนเทศ 
วิศวกรรมไฟฟ�าวิศวกรรมเ วิศวกรรมเครื ่องกล วิศวกรรมชีวภาพ 
การบริหารจัดการธุรกิจระหว�างประเทศและหลักสูตรอื ่นๆ 
ยังมีนักศึกษาไม�น�อยที ่มาศึกษาภาษาจีนที ่นี ่จนเก�งจนสามารถศึกษา
ต�อในระดับที ่สูงขึ ้น เช�น ปริญญาตรี ปริญญาโทและเอก 
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ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน (ระดับต้น 
กลาง สูง) การเขียนพู ่กันจีน 
ภาษากวางตุ ้ง เขียนตัวอักษรจีน 
ภาษาจีนธุรกิจ วัฒนธรรมของจีน 
ศิลปะการต่อสู ้ ภาษากวางตุ ้ง เป็นต้น

ภาษาจีนพื ้นฐาน
(1เดือน-1ปี) 

ประมาณ20คาบ/สัปดาห์

หลักสูตรภาษาจีน 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเพื ่อชาวต�างชาติ
จะมุ �งเน�นพัฒนาทักษะความรู �ความเข�าใจพื ้น
ฐานของภาษาจีนอย�างครอบคลุมทุกด�าน 
ทำให�ผู �เรียนเข�าใจความรู �ทั ่วไปเกี ่ยวกับประ
เทศจีน  
และสามารถใช�ภาษาจีนในการสื ่อสารได�อย�
างคล�องแคล�วชำนาญ  
นอกจากนี ้ทางคณะได�อาศัยความรู �ความสาม
ารถของคณะอาจารย�  
นักวิชาการคณะเศรษฐศาสตร�และการค�า  
คณะวารสารศาสตร�และการสื ่อสาร  
คณะการสอนภาษาจีนเพื ่อชาวต�างชาติมาบูร
ณาการการเรียนการสอน  
ทำให�การเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ ่งขึ ้น  
โดยแบ�งสาขาเป็นภาษาจีนเพื ่อการค�า  
การท�องเที ่ยว  
การสื ่อสารและการสอนภาษาจีน  

โดยหลักสูตรการเรียนจะแบ�งเป็น  ปี1 และ 
ปี2 
จะจัดให�ผู �เรียนได�เรียนรู �ทักษะความรู �พื ้นฐา
นของภาษาจีน  ส�วนปี3 และ ปี4 
จะจัดให�ผู �เรียนเลือกเรียนในสาขาต�างๆ  
และแบ�งผู �เรียนไปเรียนตามคณะต�างๆที ่นักศึ
กษาเลือก 
คณะการสอนภาษาจีนเพื ่อชาวต�างชาติเน�นใ
ห�ผู �เรียนได�เรียนรู �ทฤษฏีตลอดจนความรู �ด�า
นต�างๆที ่เกี ่ยวข�องกับสาขาวิชานั ้นๆเพื ่อสาม
ารถนำไปสู �การใช�จริงได�ในอนาคต
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ปริญญาตรีภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ภาคภาษาอังกฤษ

หลักสูตร คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการสอนภา
ษาจีนเพ่ือชาวต�างชาติ(หลักสูตร4ปี) 

South China University of Technology(SCUT) 
เปิดการสอนด�านธุรกิจระหว�างประเทศ  การเงิน การขนส�ง วิศวกรรม 
การจัดการการท�องเที ่ยว เศรษฐศาสตร� การจัดการทรัพยากรมนุษย� 
การตลาด การบัญชีและอื ่นๆ  ในระดับปริญญาตรี โทร เอก 
โดยมีคณาจารย�ผู �ทรงคุณวุฒิ มี ปรัชญาการเรียนการสอนที ่ทันสมัย 
ซึ ่งมีผู �สำเร็จการแล�วมากมาย 
โดยที ่มีหน�าที ่การงานที ่โดดเด�นในสังคม จนได�รับการขนานนามว�า 
"แหล�งกำเนิดของผู �ประกอบการจีน" ที ่ขึ ้นชื ่อ

ปริญญาตรีการบริหารธุรกิจ 

ระดับการศึกษา คณะสาขาวิชา
หลักสูตรเตรียมความพร้อม

(หลักสูตร1ปี) เตรียมความพร้อมด้านภาษา

ปริญญาตรี
(หลักสูตร4ปี)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

เศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ

วิศวกรรมโยธา (สองภาษา)

วิศวกรรมสิ ่งแวดล้อม (สองภาษา)

ปริญญาโท
(หลักสูตร2ปี)

บริหารธุรกิจ (สองภาษา)

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

สารสนเทศและการสื ่อสารวิศวกรรม

ปริญญาเอก
(หลักสูตร3ปี)

วิศวกรรมควบคุมระบบ 

วิศวกรรมการรับรู ้และระบบเทคโนโลยี  

การติดตั ้งอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ 

วิศวกรการผลิตเยื ่อกระดาษ 

วิศวกรรมการผลิตน้ำตาลและวิศวกรรมชีวมวล

วิทยาศาสตร์การอาหาร

วิศวกรรมวิทยาศาสตร์และสิ ่งแวดล้อม 

หลักสูตรนี ้เน�นการเรียนรู �ภาษาจีนในระดับสูง 
เรียนรู �หลักการสอนแบบมืออาชีพ เข�าใจทฤษฎีการสอนภาษาจีน 
สามารถทำความ เข�าใจวัฒนธรรมข�ามชาติ 
เพื ่อปรับใช�ในการสอนภาษาจีน 
และสามารถสื ่อสารถ�ายทอดความรู �ทางภาษาจีนอย�างมืออาชีพ 
เป็นบัณฑิตปริญญาโทชาวต�างชาติที ่มีความสามารถครบถ�วนทุกด�าน 
บัณฑิตที ่จบการศึกษาในสาขานี ้ 
เหมาะกับการประกอบอาชีพด�านที ่เกี ่ยวข�องกับด�านการศึกษา 
งานแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรม  การแปล 
การเจรจาต�อรองธุรกิจระหว�างประเทศ

นิเทศศาสตร� (สาขาการสอนภาษาจีนและสาขานิเทศศาสตร�)
หลักสูตร3ปี

ภาษาจีนเร่งรัด
(1เทอม/1ปี)

ประมาณ30คาบ/สัปดาห์

การฟังพื ้นฐาน การอ่านเขียนอักษรจีน 
การสนทนา และการฟัง 
พูดระดับที ่สูงขึ ้น 

ภาษาจีนภาคฤดูร้อน
(3 สัปดาห์)

เศรษฐกิจจีนร่วมสมัย วัฒนธรรมจีน 
ประวัติศาสตร์จีนและภูมิศาสตร์จีน 
การประดิษฐ์ตัวอักษรจีน 
ศิลปะการต่อสู ้จีน 
ทัศนศึกษาสถานที ่สำคัญของเมืองกวาง
โจวในวันหยุดสุดสัปดาห์ .

หลักสูตรภาษ
าจีน／

ปริญ
ญ

าตรีภาคพ
ิเศษ／

หลักสูตรปริญ
ญ

าตรี ปริญ
ญ

าโท
 และปริญ

ญ
าเอก ภาคภาษ

าอังกฤษ



ทุนการศึกษา
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ค�าใช�จ�ายในการเรียน

เอกสารการสมัครเรียน

ประเภททุนการศึกษา

ทุนรัฐบาลจีน
(ทุนปริญญาโท -เอก)

รายละเอียด จำนวนทุน

60 

1.งดเว้นค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน 
ค่าปฏิบัติการทดลอง ค่าฝึกงาน 
ค่าอุปกรณ์การศึกษาขั ้นพื ้นฐานและค่า
หอพัก
2.ให้ค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาทุน
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เดือนละ 
3,000 หยวน
 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก  เดือนละ 
3,500 หยวน
3.ให้ค่าบริการตรวจรักษาผู ้ป่ ่วยนอกแล
ะค่าประกันภัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ทุนรัฐบาลจีนที ่มาศึกษา ณ ประเทศจีน

ทุนรัฐบาลท้องถิ ่
นมณฑลกวางตุ ้ง
 (คัดเลือกทุกปี)

90 
นักศึกษาปริญญาเอก 30,000 RMB
นักศึกษาปริญญาโท 20,000 RMB
นักศึกษาปริญญาตรี 10,000 RMB

ทุนสถาบันขงจื ๊อ 
โดยมหาวิทยาลัย SCUT 40

1.งดเว้นค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน 
ค่าอุปกรณ์การศึกษาขั ้นพื ้นฐานและค่าห
อพัก
2.นักศึกษา จะได้รับค่าครองชีพทุกเดือน  
เป็นจำนวนเงิน2,500 หยวน
3..ค่าบริการตรวจรักษาผู ้ป่ ่วยนอกและค่
าประกันภัยสำหรับนักศึกษาที ่มาศึกษา ณ 
ประเทศจีน

ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัย 
SCUT 

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

30

15

นักศึกษาปริญญาตรี โท จะให้ 
ทุนการศึกษาโดยใช้วิธีลดหย่อนและงดเว้
นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 
ประเภท 1,2,3

นักศึกษาปริญญาเอก 
งดเว้นค่าเรียนทั ้งหมด 
และมีค่าครองชีพเดือนละ 1400RMB

หลักสูตร ค�าเรียน

ภาษาจีน

หลักสูตรภาคฤดูร้อน

หลักสูตรเตรียมความพร้อม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2560-18200 RMB

2000 RMB

18000 RMB

18200-26000 RMB

23000-44500 RMB

34000-40000 RMB

โครงการ ราคา

วิทยาเขตเหนือ
（ห้องแอร์）

วิทยาเขตใต้
（ห้องแอร์）

ห้องเดี่ยว:15,000 RMB

ห้องคู่: 9,800 RMB

ห้อง3คน:8,000 RMB

ห้องคู่: 8,000 RMB

ห้อง4คน:3,500 RMB

ค่าลงทะเบียน 450RMB

ค่าเรียน  ค่าหอพัก(ปีการศึกษา)

กรุณาคลิก：www.scut.edu.cn/apply 
และอัพโหลดเอกสารสแกนดังนี ้

เอกสารการสมัคร 

สำเนาหนังสือเดินทาง

รูปถ่าย

ผลการสอบ HSK 
(เฉพาะนักศึกษาภาคภาษาจีน)

ผลการสอบ ภาษาอังกฤษ
（TOEFL/IELTSเฉพาะผู้เรียนภาคภาษาอังกฤษ）

ผลการเรียนและใบรับรองจบม.5

ผลการเรียนและใบรับรองจบการศึกษาม.ปลาย

ผลการเรียนและวุฒิปริญญาตรี 

ผลการเรียนและวุฒิปริญญาโท

จดหมายแนะนำจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์จำนวน 
2 ฉบับ  ซ่ึงเขียนด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

เรียงความแผนการศึกษาในจีนและแผนการวิจัย 

ใบตรวจสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ 

ผลงานภาพสเก็ตซ์ 2 ภาพ ผลงานภาพวาดสี 2 ภาพ
(เฉพาะผู้สมัครเรียนด้านการออกแบบและก่อสร้าง) 

หลักสูต
รภาษา

หลักสูตร
เตรียมคว
ามพร�อม

ปริญญ
าตรี

ปริญญ
าโท

ปริญญ
าเอก

หลักสูตรภา
ษาท่ัวไปและ
หลักสูตรข้ันสูง

ท
ุนการศึกษ

า／
ค�าใช�จ�ายในการเรียน／

เอกสารการสมัครเรียน


