
สถาบัน
มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีานตง (Shandong University  

of Science and Technology) กอ่ตัง้ในปคี.ศ. 1951 เปน็หนึง่ในมหาวทิยาลยั 
ทีม่ชีือ่เสยีงในมณฑลซานตง เปดิสอนในหลาก หลายสาขาวชิาอาท ิวศิวกรรม- 
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ วรรณคดี นิติศาสตร์ และครุศาสตร์ โดยมี 
สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตรแ์ละการบรูณาการความรูใ้นสาขาวชิาวทิยาศาสตร ์
และวศิวกรรมศาตรเ์ปน็สาขา วชิาทีม่ชีือ่เสยีง มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยีซานตงติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงเปิดทำการ 
เรียนการสอนใน 3 วิทยาเขตคือมีวิทยาเขตหลักอยู่ที่เมืองชิงเต่า และวิทยา 
เขตรองทีเ่มอืงไทอ่นัและเมอืงจีห่นนั มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ซานตงไดร้บัรางวลัอนัดบัที ่2 ในสาขาประสบความสำเรจ็ในการสอนระดบัชาติ 
2 รางวัลและ 31 รางวัลในสาขาเดียวกันในระดับมณฑล

  มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีานตงเปดิสอนใน 12 วทิยาลยั 
ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี67 หลกัสตูร ระดบัปรญิญาโท 77 หลกัสตูรและ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก 24 หลกัสตูร และสหวชิาในระดบัสงูกวา่ปรญิญาเอก 
2 หลักสูตร ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงมีนัก 
ศึกษาทั้งหมดประมาณ 40,000 คนและมีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น 
รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและเกาหลีใต้กำลังศึกษาอยู่ และมีคณาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 2,900 ท่านรวมถึงนักวิชาการและอาจารย์ผู้มี 
ประสบการณ์มากมาย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงมี 
นักศึกษาจำนวนมาก กว่า 100,000 คนที่สำเร็จการศึกษา และเขาเหล่านี้ 
ได้ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหลายสาขาอาชีพทั้งด้าน 
วชิาการ การเมอืงและธรุกจิตา่งๆ และเขาเหลา่นีก้ย็งัมสีว่นรว่มในการพฒันา 
ประเทศจีน ดังนั้นอัตราการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาอยู่ใน 
อนัดบัตน้ๆ ของสถาบนัการศกึษาในมณฑลซานตง ในปคี.ศ. 2007 มหาวทิยาลยั 
วทิยศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีานตงถกูจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นประเภท A ในการประเมนิ 
ผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในระดับชาติที่จัดทำโดยกระทรวง 
ศึกษาธิการของจีน 

 มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีานตงมคีวามรว่มมอืกบัองคก์ร 
เอกชนต่างๆ ในการก่อตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพในสาขาวิชา

Shandong University of Science
and Technology

วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และในสาขาอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง 
ทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาต ินอกจากนัน้มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยีซานตงยังก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในระดับมณฑลซึ่งเป็นศูนย์ 
บรกิารและพฒันาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัซึง่มบีรษิทัหา้งรา้นเขา้รว่มมากกวา่ 50 
แหง่ มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีานตงมโีครงการความรว่มมอื 
และแลก เปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย  
75 แห่งใน 15 ประเทศทั่วโลกทั้งในสหรัฐ อเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี รัสเซีย  
ฝรั่งเศสเป็นต้น 

ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงตั้งอยู่ที่ชิงเต่าอยู่ทาง 

ตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นมณฑลทางตะวันออกของจีนและเป็นพื้น 
ที่ปากแม่น้ำหวงเหอที่ไหลลงสู่ทะเลป๋อไฮ่ มีพื้นที่ติดต่อกับมณฑลเหอเป่ย  
เหอหนัน อันฮุย และเจียงซู

เมืองชิงเต่ามีพื้นที่ 10,654 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากร 
ประมาณ 7 ล้านคน และเป็นที่ตั้งของสนามแข่งขันกีฬาโอลิมปิคทางน้ำ 
ในปีค.ศ. 2008

สภาพอากาศในเมืองชิงเต่าอยู่ในเขตมรสุม มีฤดูใบไม้ผลิและฤดู 
ใบไม้ร่วงที่สั้น ส่วนฤดูร้อนและฤดูหนาวที่ยาวนานและมีฝนตกในฤดูร้อน 
มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 11-14 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมี 
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 
ประมาณ 2 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปเมืองชิงเต่ามีลมพัดค่อนข้างแรงทำ 
ให้อากาศค่อนข้างหนาวเย็น

หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตง เปิดสอนในระดับ 

ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสาร (Bachelor of 

Science in Telecommunications Engineering) ใช้เวลาเรียน 4 
ปีการศึกษา

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลและไฟฟ้า (Bachelor of 
Science in Mechatronics Engineering) ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา

ที่พัก
นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ภายใน 

มหาวทิยาลยัในหอ้งแบบหอ้งเดีย่วและหอ้งคูท่ีเ่พยีบพรอ้มดว้ยสิง่อำนวยความ 
สะดวกเช่น ฮีทเตอร์ โทรศัพท์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเฟอร์นิเจอร์ 
ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยนักศึกษาสามารถใช้ห้องครัวและห้อง 
ซักรีดที่มีอยู่ในแต่ละชั้น ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยรักษาความ 
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีป้อมตั้งอยู่ประจำภายใน 
มหาวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงยังมี 
โรงอาหาร ศูนย์กีฬาที่ทันสมัย ธนาคารและเครื่องเอทีเอ็มที่ให้บริการตลอด  
24 ชัว่โมง ทีท่ำการไปรษณยี ์ศนูยพ์ยาบาล เปน็ตน้ นอกจากนัน้มหาวทิยาลยั 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีานตงยงัจดักจิกรรมใหค้วามรูเ้กยีวกบัวฒันธรรม 
จีนและกิจกรรมทัศนศึกษาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อีกด้วย

ปฏิทินการศึกษา
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปี
ปิดภาคเรียนที่  2 ประมาณปลายเดือนกรกฏาคมของทุกปี

การสมัครเข้าเรียนต่อ
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงเปิดรับสมัครนักศึกษา 

เข้าเรียนปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นนักศึกษาที่สนใจสมัครจะต้องยื่นใบสมัคร 
ในช่วงวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อเข้าศึกษาใน 
เดือนกันยายน

Qingdao University

สถาบัน
มหาวิทยาลัยชิงเต่า (Qingdao University) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1901  

มหาวิทยาลัยชิงเต่าในหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน 
ประเทศจีนและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งที่สองของจีนและเป็นหนึ่งใน 
200 มหาวทิยาลยัในประเทศจนีทีเ่ปดิรบันกัศกึษาตา่งชาตเิขา้เรยีนในรุน่แรกๆ 
และเปดิสอนในหลกัสตูรนานาชาตนิบัตัง้แตน่ัน้มา มหาวทิยาลยัชงิเตา่ตดิอนัดบั 
1 ใน 50 ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรแพทยศาสตร์  
ภาคภาษาอังกฤษจากทั้งหมด 150 แห่งของจีน ในปี ค.ศ.1993 มหา  
วิทยาลัยชิงเต่าได้ควบรวมกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในมณฑลซานตง  
4 แห่ง ทำให้มหาวิทยาลัยชิงเต่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและ 
มชีือ่เสยีงทีส่ดุในมณฑลซานตง ในปจัจบุนัมหาวทิยาลยัชงิเตา่ไดร้บัการอนมุตั ิ
จากกระทรวงศกึษาธกิารของจนีใหเ้ปน็มหาวทิยาลยัทีส่ำคญัระดบัชาตขิองจนี  
และในปี 2001 มหาวิทยาลัยชิงเต่ามีชื่ออยู่ในรายชื่อของ 21 มหาวิทยาลัยที่ 
มีชื่อเสียงของจีนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมของจีน

มหาวิทยาลัยชิงเต่ามีทั้งหมด 25 วิทยาลัยและเปิดสอนในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีใน 73 สาขาวิชาเฉพาะเช่น วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ปรัชญา 
นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และแพทยศาสตร์เป็นต้นและหลักสูตรระดับ 
ปริญญาโทและเอก 66 สาขาวิชาเฉพาะด้าน เมื่อไม่นานมานี้มหาวิทยาลัย 

ชิงเต่าเปิดสอนในภาควิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศเช่น ภาษาเยอรมัน  
ญี่ปุ่นและ เกาหลี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้มหาวิทยาลัยชิงเต่าเป็นหนึ่งใน 
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศในมณฑลซานตงและในจีน

มหาวิทยาลัยชิงเต่ายังมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ 
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า 40 แห่งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ  
เยอรมนี ญี่ปุ่น รัสเซีย แคนาดา ออสเตรเลีย 

ที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยชิงเต่าตั้งอยู่ที่เมืองชิงเต่า อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลซานตง 

ซึง่เป็นมณฑลชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของจีน และเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำ 
หวงเหอที่ไหลลงสู่ทะเลป๋อไฮ่ มีพื้นที่ติดต่อกับมณฑลเหอเป่ย เหอหนัน อันฮยุ  
และเจียงซู เมืองชิงเต่ามีพื้นที่ 10,654 ตารางกิโลเมตรและมีจำนวน 
ประชากรประมาณ 7 ล้านคน ในอดีตเมืองชิงเต่าเป็นเมืองท่ายุทธศาสตร์ 
ที่สำคัญของจีน มีกองเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจีนและเป็นที่ตั้งของสนาม 
แข่งขันกีฬาโอลิมปิคทางน้ำปีค.ศ. 2008

สภาพภูมิอากาศในเมืองชิงเต่าอยู่ในเขตมรสุมมีฤดูใบไม้ผลิและฤดู 
ใบไม้ร่วงที่สั้น ส่วนฤดูร้อนและฤดูหนาวที่ยาวนานและมีฝนตกในฤดูร้อน 
มีอุณภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 11-14 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิ 
เฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 
2 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปเมืองชิงเต่ามีลมพัดค่อนข้างแรง ทำให้อากาศ 
ค่อนข้างหนาวเย็น

หลักสูตร
มหาวิทยาลัยชิงเต่าเปิดสอนในระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษใน 

หลักสูตรแพทยศาสตร์ (MBBS: Bachelor of Medicine and Surgery  
ซึ่งเทียบเท่ากับ MD: Doctor of Medicine ของสหรัฐอเมริกา) ใช้เวลาเรียน  
6 ปีการศึกษา

ที่พัก
นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติ 3 แห่งที่ตั้งอยู่ 

ภายในมหาวิทยาลัยในห้องแบบห้องเดียวและห้องคู่ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่ง 
อำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นสำหรับนัก ศึกษาต่างชาติเช่น 
เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น โดยนักศึกษาสามารถใช้ห้องครัวและห้อง 
ซักรีดที่มีอยู่ในแต่ละชั้นซึ่งนักศึกษาจะต้องซื้อบัตรเพื่อรูดใช้เครื่องซักผ้า  
ภายในมหาวิทยาลัยมีโรงอาหาร ศูนย์กีฬาที่ทันสมัย ธนาคารและเครื่อง 
เอทเีอม็ทีใ่หบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง ทีท่ำการไปรษณยี ์ศนูยพ์ยาบาล นอกจากนัน้ 
ในบริเวณใกล้ๆ มหาวิทยาลัยยังมีโรงพยาบาล Qingdao Dongbu Private  
Hospital ทีท่นัสมยัและใหญท่ีส่ดุในเมอืงชงิเตา่ ซปุเปอรม์ารเ์กต็และรา้นอาหาร 
นานาชาติ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย 

ปฏิทินการศึกษา
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปี
ปิดภาคเรียนที่  2 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี

การสมัครเข้าเรียนต่อ
มหาวิทยาลัยชิงเต่าเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนปีละ 1 ครั้งเท่านั้น  

ดงันัน้นกัศกึษาทีส่นใจสมคัรจะตอ้งยืน่ใบสมคัรภายในวนัที ่31 มนีาคมของทกุป ี
เพื่อเข้าศึกษาในเดือนกันยายน


