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ข้อมูลทั่วไป: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ชิงต่าว หรือ Qingdao University of Science & 

Technology (QUST) หรือ 青岛科技大学  แต่เดิมใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเคมีชิงต่าว (青岛化工学院) 

จนกระทั่งเดือนกันยายนปี ค.ศ. 1950 มีการก่อต้ังโรงเรียนวิชาชีพอุตสาหกรรมเบาชั้นสูงแห่งเมืองเสิ่นหยาง 

(沈阳轻工业高级职业学校) ขึ้น หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1956 เดือนสิงหาคม จึงได้ย้ายสถานศึกษาไปที่

เมืองชิงต่าว และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอุตสาหกรรมยางพาราชิงต่าว ต่อมาในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 

1958 ทางโรงเรียนได้รับการรับรองจากรัฐบาลมณฑลซานตงจัดต้ังวิทยาลัยเคมีซานตงอย่างเป็นทางการ 

ต่อมาในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1984 ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเคมี

ชิงต่าว หลังจากนั้นปี ค.ศ. 1998 หน่วยงานอุตสาหกรรมเคมีได้รับอนุมัติย้ายศูนย์ปฏิบัติการมาท าการที่

มณฑลซานตง เมืองชิงต่าว ถัดมาปีค.ศ. 2001 ได้ผนวกรวมกับโรงเรียนอุตสาหกรรมศิลป์แห่งชิงต่าว จนใน

ที่สุดปี ค.ศ. 2002 เดือนมีนาคม ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็น  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ชิงต่าว ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในปัจจุบัน 

ปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดการเรียนการสอน 3 วิทยาเขต ได้แก ่เขตเกามี่ เขตเหลาชาน 

และเขตซื่อฟาง มจี านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก รวมประมาณ 30,000 คน สาขาวิชาเปิดสอนที่

มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยคือ ด้านวิศวกรรมเคมี และ High Polymer Material นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย

ยังมีศูนย์วิจัยและห้องทดลองเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์และเคมีระดับประเทศอยู่จ านวนมาก 

 



หลักสูตรส าหรับนักเรียนต่างชาติและค่าใช้จ่าย: 

1. ภาษาจีน 

ประเภท ระยะเวลาเรียน ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน เวลาเปิดรับสมัคร 
คอร์สระยะยาว 1 เทอม 400 หยวน 7000 หยวน ทุกปีเดือน 3 และ 9 
คอร์สระยะสั้น 1 6 สัปดาห์ 300 หยวน 3350 หยวน ทุกปีเดือน 1 และ 7 
คอร์สระยะสั้น 2 5 สัปดาห์ 300 หยวน 2900 หยวน ทุกปีเดือน 1 และ 7 
คอร์สระยะสั้น 3 4 สัปดาห์ 300 หยวน 2450 หยวน ทุกปีเดือน 1 และ 7 
คอร์สระยะสั้น 4 3 สัปดาห์ 300 หยวน 2000 หยวน ทุกปีเดือน 1 และ 7 
คอร์สระยะสั้น 5 2 สัปดาห์ 300 หยวน 1600 หยวน ทุกปีเดือน 1 และ 7 
 

2. วุฒิปรญิญา 
ระดับ ค่าสมัคร สาขาศิลปศาสตร์

และการจัดการ 
สาขา

วิทยาศาสตร์ 
ศิลปะ ดนตรี 
ออกแบบ 

เวลาเปิดรับสมัคร 

ปริญญาตรี 400 หยวน 17,000 หยวน 18,000 หยวน 20500 หยวน ทุกปีเดือน 3 และ 9 
ปริญญาโท 400 หยวน 20,500 หยวน 22,800 หยวน 24600 หยวน ทุกปีเดือน 3 และ 9 
ปรญิญาเอก 400 หยวน  28,600 หยวน  ทุกปีเดือน 3 และ 9 
 

- ค่าใช้จ่ายที่พักอาศัย 

ประเภท ราคา อุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ภายในห้อง 

คอร์สนักเรียนระยะยาว  
ห้องเดี่ยว 

25,35,40,45 หยวน/คืน ทีวี โทรศัพท์ ตู้เย็น ฮีตเตอร์ 
ห้องน้ า 

คอร์สนักเรียนระยะสั้น  
ห้องเดี่ยว 

50,70,80,90 หยวน/คืน ทีวี โทรศัพท์ ตู้เย็น ฮีตเตอร์ 
ห้องน้ า 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: http://ieco.qust.edu.cn/liuxuekeda/2010-09-11/40.html 
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ชีวิตความเป็นอยู่:  

ด้านอาหารการกิน ภายในมหาวิทยาลัยมีโรงอาหาร ซึ่งมีอาหารหลากหลายชนิด อาทิ หม่าล่า

เซียงกัว (麻辣香锅 ) อาหารตามสั่ง อาหารเกาหลี ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 7-15 หยวน  

ด้านที่อยู่อาศัย หอพักของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาต่างชาติจะแบ่งเป็นสองโซน คือโซนหอชาย

หนึ่งตึก และโซนหอหญิงสองตึก ทั้งหอพักนักศึกษาชายและหญิงทุก ๆ ชั้นแบ่งเป็นสองห้องชุด ชุดแรกใน

หนึ่งห้องใหญ่แบ่งเป็นสามห้องนอน ให้นักศึกษามีห้องส่วนตัวอยู่คนละห้อง ส่วนห้องอีกชุดความแตกต่าง

อยู่ที่ขนาดเท่านั้น เพราะมีแค่สองห้องนอน ส่วนภายในห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ตู้เย็น           

ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ โทรทัศน์ โต๊ะท างาน ระเบียง ห้องน้ ารวมใหญ่หนึ่งห้อง เป็นต้น  

ด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จุดชมวิว ภูเขา ถ้ า หน้าผา 

กระท่อม เช่น 棋盘石 หรือดูพระอาทิตย์ขึ้นได้ที่巨峰 หรือสามารถไปเที่ยวดูชายหาดที่ 石老人 

ได้ด้วย นอกจากนี้ ในเขตเหลาซาน (崂山) ยังมีพิพิธภัณฑ์และงานนิทรรศการแสดงสินค้าต่าง ๆ จาก

มณฑลอื่น ๆ หรือสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะมีจัดขึ้นทุกสัปดาห์ได้อีกด้วย 

การเดินทาง 

การเดินทางจากสนามบินไปสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ชิงต่าว ได้แก่ (1) รถด่วน

เข้าเมืองสาย 703 ค่าบริการ 20 หยวน (ลงที่สถานี索非亚大酒店) แล้วให้เดินข้ามถนนมาฝั่งตรง

ข้ามนั่งรถเมล์ต่อสาย 313 ลงป้าย 青岛科技大学西区 ใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ 30 นาที 

(2) รถแท๊กซี่ ค่าบริการประมาณ 70 หยวน (科技大学崂山校区 崂山区政府北门附

近) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท ี 

 

 

 

 

 



บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ: 

   

   

   

 

 

 


