มหาวิทยาล ัยวิ
ัย ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ
 านตง
Shandong University of Science & Technology
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตง SDUST - 山东科技大学 shāndōng
ōng kkējì dàxué ก่อตัง8 ในปี
1951 ณ มณฑลซานตง เป็ นมหาวิทยาลัยทีม
3 ห
ี ลากหลายคณะวิชาทางด
ทางด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี3
และโดดเด่น
ทางด ้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ศาสตร์ มีแคมปั สหลักทีเ3 มืองชิงเต่า รวมทัง8 แคมปั
แค ปั สทีจ
3 ห
ี8 นาน และไท ้อัน โดยมีพน
ื3 ทีร3 วม 243 เฮก
เตอร์ และ อาคารเรียนกว่า 1.42 ล ้านตารางเมตร
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตง ประกอบด ้วย 19 วิทยาลัย 81 สาขาวิชาระดับปริญญาตรี, 127 สาขา
ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก
อก 43 สาขาให ้เลือกเรียน ปั จจุบน
ั มีนักศึกษาโดยรวมกว่า 39,700 คน โดยมี
3 วชาญจาก
นั กศึกษาปริญญาโท-เอก กว่า 6,300 คน จํานวนคณาจารย์ 2,970 ท่าน ประกอบด ้วย 288 ศาสตรจารย์ 3 ผู ้เชีย
3 วชาญจากสถาบัน Chinese Academic of Engineering ร่วมสอน
สถาบัน Chinese Academic of Science, และ 1 ผู ้เชีย
ทุกระดับสาขา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ภาษาอังกฤษ สําหรับนั กศึกษาต่างชาติ ประกอบด ้วย
1. Mechatronic Engineering – Mechanical + Electrical Engineering
• หลักสูตรทีผ
3 ลิตบุคลากรทีม
3 ค
ี ณ
ุ ภาพ ด ้านเทคโนโลยีข
3 น
ั 8 สูง และความรู ้ทางด ้านวิศวกรรมเครือ
3 งกลและ
ั ซ ้อน ทันสมัยในปั จจุบน
อิเลคโทรนิค เพือ
3 ตอบสนองความต ้องการของอุตสาหกรรมที
สาหกรรมทีซ
3 บ
ั รวมทัง8 องค์
ความรู ้ในทางปฎิบต
ั ิ การออกแบบเครือ
3 งจักร รวมกับการประมวลผลแบบดิจต
ิ ัล
• หลักสูตรวิชาทีเ3 รียน
Engineering Mechanics, Mechanical Design, Mechanical Manufacturing
anufacturing, Electrical and
Electronic Technology, Mechanical Engineering Materials, Fundamentals of Manufacturing
Technology, Digital Control Technology, CAD/CAM Technology, etc.
2. Telecommunications Engineering
• ส่งเสริมวิศวกรรุน
่ ใหม่ให ้ทันสมัย กับองค์ความรู ้การออกแบบเครือข่าย ร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และ
ั3 ต่างๆ องค์ความรู ้ด ้านการส่งผ่านข
ฟั งก์ชน
น ้อมูลภายในเครือข่ายข ้อมูลความเร็วสูง รวมทัง8 ใช ้หลักการและ
ทฤษฎีของความรู ้ในการแก ้ปั ญหาทางเทคนิ
หาทางเทคนิคในการศึกษาวิจัย และประยุกต์ใช ้
• หลักสูตรวิชาทีเ3 รียน
The Communications Engineering specialty program provides training in wireless data
systems, and wireless applications, signal processing , IP traffic networking, micromicro
controller ,embedded systems, communication systems, electric circuit, simulation electronic
technology, numeral electronic technology, high frequency electronic circuit, signal and
system, electromagnetic field ,electromagnetic wave, digital signal processing, mobile
communications, etc.
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3. Chemical Engineering and Technology
• ปลูกฝั งบุคลากรคุณภาพให ้มีความรู ้วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี เพือ
3 ตอบสนองความต ้องการ
8 เพลิง รวมถึงการ
อุตสาหกรรมเคมีทท
ี3 ันสมัย นักศึกษาจะได ้รับการฝึ กงานในโรงงานเคมี, วัสดุ, เชือ
ควบคุมมลพิษ การออกแบบ บริหารจัดการ และมีความสามารถในการพั
วามสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยการ
ประยุกต์ใช ้อืน
3 ๆ
• หลักสูตรวิชาทีเ3 รียน
Inorganic Chemistry, Analytical Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry, Functional
Polymer, Instrumental Analysis, Chemical Experiments, Chemical Technology, Chemical
Chemi
Safety Engineering, Principles of Chemical Engineering, Chemical Equipment, Chemistry of
Fine Chemical Production, Chemical Engineering Instrument & Automation, Oil Refinery
Technology, Introduction to Environment Engineering, etc.

รับนักเรียน /
ปี

หลักสูตร /
ปี

60

4

รับเข ้าเรียน

ค่าเล่าเรียน / ปี

ค่าหอพัก –
ต่อคน/ปี

ค่าอาหาร /
เดือน

ค่าประกัน
สุขภาพ / ปี

กันยายน
เท่านัน
8

90,000

22,000 *

5,000

ฟรี

ค่าหนังสือ /
ปี

5,000
สกุลเงิน : บาท

8 ผ ้า, เตียง, แอร์ และ ห ้องนํ8 าภายในห ้อง
* หอพักภายในมหาวิทยาลัย – On campus Dormitory - ห ้องพัก 3 คน มี โต๊ทํางาน, ตู ้เสือ
** ค่าใช ้จ่าย คํานวณจาก 5 บาท / หยวน

การรับนั
บนั กเรียนเข ้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสร์
เปิ ดรับนั กเรียนมัธยมปลาย เข ้าศึกษาคณะวิ
ษาคณะ ศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคภาษาอังกฤษ ยืน
3 ผลการเรียนมัธยมปลาย,
ยมปลาย
จดหมายแนะนํ าตัวจากโรงเรียน Letter of Recommendation 2 ฉบับ, สําเนาพาสปอร์ต, รูปถ่ายสี 2 นิว8 พร ้อมใบสมัคร
ได ้ตัง8 แต่บด
ั นี8
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