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มหาวทิยาลยั
Shandong

 

มหาวทิยาลัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
1951 ณ มณฑลซานตง เป็นมหาวทิยาลัย
ทางดา้นสาขาวศิวกรรมศาสตร ์ มแีคมปัสหลักที3เมอืงชงิเตา่ รวมทั 8งแค
เตอร ์และ อาคารเรยีนกวา่ 1.42 ลา้นตารางเมตร
 
มหาวทิยาลัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ระดับปรญิญาโท และ ระดับปรญิญาเอก 
นักศกึษาปรญิญาโท-เอก กวา่ 6,300 คน
สถาบนั Chinese Academic of Science, 
ทกุระดับสาขา 
 

หลักสตูรวศิวกรรมศาสตร ์ภาคอนิเตอรภ์าษาองักฤษ สําหรับนักศกึษาตา่งชาต ิ

1. Mechatronic Engineering – Mechanical + Electrical Engineering
• หลักสตูรที3ผลติบคุลากรที3มคีณุภาพ ดา้นเทคโนโลยี3ขั 8นสงู และความรูท้างดา้นวศิวกรรมเครื3องกลและ

อเิลคโทรนคิ เพื3อตอบสนองความตอ้งการของอตุสาหกรรม
ความรูใ้นทางปฎบิตั ิการออกแบบเครื3องจักร รวมกบัการประมวลผลแบบดจิตัิล

• หลักสตูรวชิาที3เรยีน  
Engineering Mechanics, Mechanical Design, Mechanical 
Electronic Technology, Mechanical Engineering
Technology, Digital Control Technology,

2. Telecommunications Engineering
• สง่เสรมิวศิวกรรุน่ใหมใ่หท้นัสมัย กบัองคค์วามรูก้ารออกแบบเครอืขา่ย รว่มกบั

ฟังกช์ั3นตา่งๆ องคค์วามรูด้า้นการสง่ผา่น
ทฤษฎขีองความรูใ้นการแกปั้ญหาทางเ

• หลักสตูรวชิาที3เรยีน  
The Communications Engineering specialty program provides training in wireless data 
systems, and wireless applications, signal processing , IP traffic networking, micro
controller ,embedded systems,
technology, numeral electronic technology, high frequency electronic circuit, signal and 
system, electromagnetic field ,electromagnetic wave, digital signal processing, mobile 
communications, etc.

 

มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี�ซานตง
Shandong University of Science & Technology

มหาวทิยาลัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีานตง SDUST  -  山东科技大学 shāndōng k
เป็นมหาวทิยาลัยที3มหีลากหลายคณะวชิาทางดา้นวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยี3 

ศาสตร ์ มแีคมปัสหลักที3เมอืงชงิเตา่ รวมทั 8งแคมปัสที3จี8หนาน และไทอ้นั
ลา้นตารางเมตร 

มหาวทิยาลัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีานตง ประกอบดว้ย 19 วทิยาลัย 81 สาขาวชิาระดับปรญิญาตรี
อก 43 สาขาใหเ้ลอืกเรยีน  ปัจจบุนัมนัีกศกึษาโดยรวมกวา่ 
คน จํานวนคณาจารย ์2,970 ทา่น ประกอบดว้ย 288 ศาสตรจารย ์

Chinese Academic of Science, และ 1  ผูเ้ชี3ยวชาญจากสถาบนั Chinese Academic of Engineering 

 

หลักสตูรวศิวกรรมศาสตร ์ภาคอนิเตอรภ์าษาองักฤษ สําหรับนักศกึษาตา่งชาต ิประกอบดว้ย 

Mechanical + Electrical Engineering 
ลากรที3มคีณุภาพ ดา้นเทคโนโลยี3ขั 8นสงู และความรูท้างดา้นวศิวกรรมเครื3องกลและ

เพื3อตอบสนองความตอ้งการของอตุสาหกรรมที3ซบัซอ้น ทันสมัยในปัจจบุนั
ความรูใ้นทางปฎบิตั ิการออกแบบเครื3องจักร รวมกบัการประมวลผลแบบดจิตัิล

Engineering Mechanics, Mechanical Design, Mechanical Manufacturing
Electronic Technology, Mechanical Engineering Materials, Fundamentals of Manufacturing 

Digital Control Technology, CAD/CAM Technology, etc.
Telecommunications Engineering 

สง่เสรมิวศิวกรรุน่ใหมใ่หท้นัสมัย กบัองคค์วามรูก้ารออกแบบเครอืขา่ย รว่มกบั
ตา่งๆ องคค์วามรูด้า้นการสง่ผา่นขอ้มลูภายในเครอืขา่ยขอ้มลูความเร็วสงู

ทฤษฎขีองความรูใ้นการแกปั้ญหาทางเทคนคิในการศกึษาวจัิย และประยกุตใ์ช ้

The Communications Engineering specialty program provides training in wireless data 
systems, and wireless applications, signal processing , IP traffic networking, micro
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 

etc. 
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านตง 
University of Science & Technology 

ōng kējì dàxué   กอ่ตั 8งในปี 
ทางดา้นวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยี3  และโดดเดน่
ปัสที3จี8หนาน และไทอ้นั โดยมพีื3นที3รวม 243 เฮก

สาขาวชิาระดับปรญิญาตร,ี  127 สาขา
สาขาใหเ้ลอืกเรยีน  ปัจจบุนัมนัีกศกึษาโดยรวมกวา่ 39,700 คน โดยมี

ศาสตรจารย ์3 ผูเ้ชี3ยวชาญจาก
Chinese Academic of Engineering  รว่มสอน

 

 

ลากรที3มคีณุภาพ ดา้นเทคโนโลยี3ขั 8นสงู และความรูท้างดา้นวศิวกรรมเครื3องกลและ
ที3ซบัซอ้น ทันสมัยในปัจจบุนั รวมทั 8งองค์

ความรูใ้นทางปฎบิตั ิการออกแบบเครื3องจักร รวมกบัการประมวลผลแบบดจิตัิล 

anufacturing, Electrical and 
Materials, Fundamentals of Manufacturing 

CAD/CAM Technology, etc. 

สง่เสรมิวศิวกรรุน่ใหมใ่หท้นัสมัย กบัองคค์วามรูก้ารออกแบบเครอืขา่ย รว่มกบัฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วรแ์ละ
ภายในเครอืขา่ยขอ้มลูความเร็วสงู รวมทั 8งใชห้ลักการและ

ทคนคิในการศกึษาวจัิย และประยกุตใ์ช ้

The Communications Engineering specialty program provides training in wireless data 
systems, and wireless applications, signal processing , IP traffic networking, micro-

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 
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3. Chemical Engineering and Technology

• ปลกูฝังบคุลากรคณุภาพใหม้คีวามรูว้ศิวกรรมเคมแีละเทคโนโลย ีเพื3อตอบสนองความตอ้งการ
อตุสาหกรรมเคมทีี3ทันสมยั นักศกึษาจะไดรั้บการฝึกงานในโรงงานเคมี
ควบคมุมลพษิ  การออกแบบ บรหิารจัดการ และมคีว
ประยกุตใ์ชอ้ื3น ๆ   

• หลักสตูรวชิาที3เรยีน  
Inorganic Chemistry, Analytical Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry, Functional 
Polymer, Instrumental Analysis, Chemical Experiments, Chemical Technology, 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.

 

  

 

รับนักเรยีน / 
ปี 

หลักสตูร / 
ปี 

รับเขา้เรยีน 

60 4 
กนัยายน
เทา่นั8น 

* หอพักภายในมหาวทิยาลัย – On campus Dormitory  

** คา่ใชจ้่าย คํานวณจาก 5 บาท / หยวน 

 
การรับนักเรยีนเขา้เรยีนคณะวศิวกรรมศาสร์

เปิดรับนักเรยีนมธัยมปลาย เขา้ศกึษาคณะ
จดหมายแนะนําตัวจากโรงเรยีน Letter of Recommendation 2
ไดตั้ 8งแตบ่ดันี8  

 

   

Chemical Engineering and Technology 
ปลกูฝังบคุลากรคณุภาพใหม้คีวามรูว้ศิวกรรมเคมแีละเทคโนโลย ีเพื3อตอบสนองความตอ้งการ
อตุสาหกรรมเคมทีี3ทันสมยั นักศกึษาจะไดรั้บการฝึกงานในโรงงานเคม,ี วัสดุ
ควบคมุมลพษิ  การออกแบบ บรหิารจัดการ และมคีวามสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยแีละการวจัิยการ

Inorganic Chemistry, Analytical Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry, Functional 
Polymer, Instrumental Analysis, Chemical Experiments, Chemical Technology, 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. 

 

คา่เลา่เรยีน / ปี 
 

คา่หอพัก –  
ตอ่คน/ปี 

 

คา่อาหาร / 
เดอืน  

90,000 22,000 * 5,000 

On campus Dormitory  -  หอ้งพัก 3 คน ม ีโตทํ๊างาน, ตูเ้สื8อผา้, เตยีง, แอร ์และ 

บนักเรยีนเขา้เรยีนคณะวศิวกรรมศาสร ์

เปิดรับนักเรยีนมธัยมปลาย เขา้ศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์หลักสตูร 4 ปี ภาคภาษาองักฤษ  ยื3นผลการเรยีนมธัยมปลาย
Letter of Recommendation 2 ฉบบั, สําเนาพาสปอรต์, รปูถา่ยส ี
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ปลกูฝังบคุลากรคณุภาพใหม้คีวามรูว้ศิวกรรมเคมแีละเทคโนโลย ีเพื3อตอบสนองความตอ้งการ
วัสด,ุ เชื8อเพลงิ รวมถงึการ

ามสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยแีละการวจัิยการ

Inorganic Chemistry, Analytical Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry, Functional 
Polymer, Instrumental Analysis, Chemical Experiments, Chemical Technology, Chemical 
Safety Engineering, Principles of Chemical Engineering, Chemical Equipment, Chemistry of 
Fine Chemical Production, Chemical Engineering Instrument & Automation, Oil Refinery 

 

คา่ประกัน
สขุภาพ / ปี 

คา่หนังสอื / 
ปี 

ฟร ี 5,000 

สกลุเงนิ  :  บาท 

แอร ์และ หอ้งนํ8าภายในหอ้ง 

ปี ภาคภาษาองักฤษ  ยื3นผลการเรยีนมธัยมปลาย, 
รปูถา่ยส ี2 นิ8ว พรอ้มใบสมัคร 

 


