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คน แบง่เป็นนักศกึษาปรญิญาตร ี3,857 คน และนักศกึษาปรญิญาโท 90 คน เปิดสอนหลักสตูรปรญิญาตรวีชิา Digital 
Media Technology, Intelligent Science and Technology และ Software Engineering โดยหลักสตูร Software 
Engineering ไดถู้กเลือกใหเ้ป็น "แผนการฝึกอบรมวศิวกรทีโ่ดดเด่น" จากกระทรวงศกึษาธกิารของจีน หลักสูตร 
Software Engineering ไดรั้บการอนุมัตใิหเ้ป็นตน้แบบหลักสตูรทีสํ่าคัญของสาขาการประยกุตใ์ชร้ะดับสงูในมณฑลซาน
ตง 
 
คณะสาขาวชิาไดรั้บความรว่มมอือยา่งกวา้งขวางกบับรษัิทไอททีีม่ชี ือ่เสยีงหลายแหง่ เชน่ Oracle, Tencent และ China 
Mobile Company ในการวจัิยและการพัฒนาร่วมกนั, การจัดการแขง่ขันทางวทิยาศาสตรร์ะดับสถาบันอดุมศกึษา, การ
ฝึกงาน, การรับสมัครงานและบรกิารอืน่ๆ โรงเรยีนใหค้วามสําคัญกับการปรับปรุงคณุภาพโดยรวมของนักเรยีนใหด้ยี ิง่ขึน้ 
ส่งเสรมิใหนั้กศกึษาไดเ้ขา้ร่วมหลักสูตรวชิาเลอืก, วชิาสหวทิยาการ, การบรรยาย, การแข่งขันทางวชิาการและความ
ร่วมมอืในการฝึกอบรมของทมีทํางาน ทัง้หมดนี้เพือ่เพิม่ทักษะการสือ่สาร, ทักษะการนําเสนอ, ทักษะการเจรจาต่อรอง, 
และจติวญิญาณของการทํางานทมี 
 
วชิาทีต่อ้งเรยีนของ SDSSE 
วชิาหลกัของ Software Engineering 
*Calculus 
*Discrete mathematics 
*Data structure 
*Algorithm analysis 
*Software testing 
*Software architecture 
*Big Data processing 
*Multimedia technology 
*Network game design 

*Linear algebra 
*Computer composition principle 
*Object-oriented analysis & design 
*Database system 
*Computer network 
*Software engineering introduction 
*Software project management 
*Embedded system 
*Artificial intelligence 

*Probability and statistics 
*Program design 
*Operating system 
*Demand analysis 
*Software platform 
*Mobile computing 
*Data mining 
*Virtual reality 
*Parallel computing 

 
วชิาภาษาจนี 
*Chinese Integrated  *Chinese Culture 
 
รายละเอยีดการรบัสมคัร 
ระยะเวลารบัสมคัร: เดอืนกนัยายนทกุปี 
เอกสารทีใ่ชใ้นการสมคัร: 

 ใบสมัครเรยีน Qingdao University สําหรับนักเรยีนนานาชาต ิ
 ใบแสดงผลการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืวทิยาลัย (คะแนนเฉลีย่ทัง้หมดมากกวา่ 70% และคะแนน

แตล่ะวชิามากกวา่ 60%) 
 สําเนาพาสปอรต์ 
 Resume / CV (เขยีนเกีย่วกบัประวัตสิว่นตัว, ครอบครัว, การศกึษา และประสบการณ์การทํางาน) 

**เอกสารทัง้หมดใหพ้มิพเ์ป็นภาษาจนีหรอืภาษาองักฤษเทา่นัน้** 
 
สภาพแวดลอ้มทีน่กัเรยีนจะไดอ้ยูเ่ม ือ่เรยีนทีน่ ี ่
นักศกึษาควรอาศัยอยูห่อพักนักศกึษานานาชาตซิึง่มหีอ้งเดีย่วและหอ้งคู ่หอ้งพักทกุหอ้งมเีครือ่งทําความรอ้นสว่นกลาง, 
มหีอ้งอาบน้ําฝักบัวและหอ้งสขุาสว่นตัว, ตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศ นอกจากนี้ยังมคีรัวและเครือ่งซักผา้ทีใ่ชร้่วมกันสําหรับ
นักศกึษาในหอพักดว้ย วทิยาเขตของมหาวทิยาลัยมสีภาพแวดลอ้มทีเ่งยีบสงบและสะดวกสบาย ของใชท้กุอยา่งทีจํ่าเป็น
ในแตล่ะวันมอียูใ่นซเูปอรม์ารเ์ก็ตนอกมหาวทิยาลัยในราคาทีถ่กู ทีทํ่าการไปรษณียแ์ละธนาคารอยูใ่กลป้ระตทูางเขา้หลัก
ของแต่ละวทิยาเขต เสน้ทางรถประจําทางของเมอืงเชือ่มต่อกับวทิยาเขตทัง้หมดบรเิวณใจกลางเมอืง, จุดชมทวิทัศน ์
และสถานรีถไฟ 
 
คา่ใชจ้า่ยปี 2018 (คดิตามเรท 1¥=ประมาณ 5 บาท) 
รายการคา่ใชจ้า่ย ราคา 
คา่ใบสมัคร ¥400/ปี (ประมาณ 2,000 บาท) 
คา่เรยีน ¥20,000/ปี (ประมาณ 100,000 บาท) 
คา่ทีพั่ก หอ้งคู ่¥11,000-13,000/ปี (ประมาณ 55,000-65,000 บาท) 
คา่ฝากทีพั่ก ¥800/ปี (ประมาณ 4,000 บาท) 
คา่ประกนั ¥800/ปี (ประมาณ 4,000 บาท) 
คา่ใบอนุญาตทีพั่ก ¥800/ปี (ประมาณ 4,000 บาท) 
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2. ทกุราคาคดิเป็นเงนิสกลุหยวน 
3. คา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งจา่ยเป็นเงนิสด 
4. ทกุคา่ใชจ้า่ย ไมม่กีารคนืเงนิใดๆ 
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