มหาวิทยาล ัยการแพทย์
การแพทย์ฝเู จียน Fujian Medical University
มหาวิทยาลัยการแพทย์ฝเู จีย
$ น (Chinese
Chinese: 福建医科大学 - Fújiàn yīkē dàxué) ตัง$ อยูเ่ มือง Fuzhou, Fujian, China
8 Fujian provincial Medical Vocational school จนในทีส
ก่อตัง$ ปี 1937 ภายใต ้ชือ
8 ด
ุ ได ้ควบรวมหลักสูตรเป็ น Fujian
$ นํ าในระดับปริญญา
Medical University กว่า 70 ปี ทม
ี8 หาวิทยาลัยได ้กําเนิด ภายใต ้ภารกิจการศึกษาด ้วยนวัตกรรมการชัน
ตรี โท และ ปริญญาเอกให ้กับประเทศจีน
มหาวิทยาลัยการแพทย์ฝเู จีย
$ น ประกอบด ้วย 2 แคมปั ส, Shangjie และ Taijiang ด ้วยเนื$อทีก
8 ว่า 87 เอเคอร์ และพืน
$ ทีใ8 ช ้
สอยกว่า 400,000 ตร.ม. มีการเรียนการสอน 25 ปริญญา รวมทัง$ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสาขาด ้าน
สาธารณสุขอืน
8 ๆ ปั จจุบน
ั มีนักศีกษาระดับปริญญาตรี 12,000 คน, นั กศึกษาปริญญาโท + ปริญญาเอก
ญาเ 2,200 คน กําลัง
ศึกษาในหลากหลายสาขาด ้านสาธารสุข

ด ้านการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์นายแพทย์กว่า 450 ท่าน พร ้อมทัง$ รองศาสตราจารย์นายแพทย์
อีก 682 ท่าน พร ้อมทัง$ บุคคลากรโรงพยาบาลอีก 6,000 คน มีสว่ นช่วยสนั บสนุนให ้นั กศึกษาแพทย์กว่า 1,000 คนในทุก
สาขาการแพทย์ได ้เรียน

Fujian Medical University Union Hospital ก่อตัง$ ในปี 1860 ปั จจุบน
ั เป็ นโรงพยาบาลศูนย์ทางด ้านการดูแลสุขภาพ
การศึกษาแพทยศาสตร์ระดับสูง และการวิจัยวิทยาศาสตร์
สามารถรองรับคนไขได
้ได ้วันละ 2,200 เตียง คนไข ้ในกว่า
80,000 คน/ปี , คนไข ้นอก 1.90 ล ้านคน/ปี
้านคน ปี
เจ ้าหน ้าที8 บุคลากรทางการแพทย์กว่า 3,350 คนดูแลคนไข ้ทุกวัน
ั $ นํ า เพือ
เพียบพร ้อมด ้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ชน
8 ดูแลคนไข ้ และเป็ นศูนย์วจิ ัยทางการแพทย์ทส
ี8 ําคัญของเมืองฝูโจว
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First Affiliated Hospital of Fujian Medical University ก่อตัง$ ในปี 1937 โดยกระทรวงสาธารณสุข เป็ นโรงพยาบาล
ต ้นแบบร่วมผลิตนั กศึกษาแพทย์ของมณฑลฝูเจีย
$ น ปั จจุบย
ั รองรับคนไข ้กว่า 2.37 ล ้านคน/ปี มีจํานวนเตียงคนไข ้กว่า
8 วชาญสาขาต่างๆ 484 ท่านร่วม
2,500 เตียง พร ้อมบุคคลากรทางการแพทย์ปฏิบต
ั งิ าน 2,900 คน ซึง8 มีนายแพทย์ผู ้เชีย
ั $ คลินก
8 วชาญทุกสาขา
รักษาและฝึ กนั กศึกษาแพทย์ชน
ิ , แพทย์ประจําบ ้าน และ ผู ้เชีย

Second Affiloated Hospital of Fujian Medical University โรงพยาบาลระดับ AAAA ภายใต ้การดูแลของกระทรวง
สาธารณสุขจีน เดิมเป็ นโรงพยาบาล The Church of English ก่อตัง$ ในปี 1881 ปั จจุบน
ั รองรับคนไข ้กว่า 1.20 ล ้านคน/ปี
มีจํานวนเตียงคนไข ้ในกว่า 2,470 เตียง โรงพยาบาลยังได ้เปิ ดแผนกคนไข ้ต่างชาติในปี 1981 รับคนไข ้จากประเทศ
อเมริกา ญีป
8 น
ุ่ สิงคโปร์ ไต ้หวัน ฮ่องกง และอืน
8 ๆ ซึง8 ได ้รับความนิยมในการรักษา ณ โรงพยาบาลนีม
$ ากว่า 24 ปี รวมทัง$ เป็ น
ั $ คลินก
8 วชาญทุกสาขา
โรงพยาบาลร่วมฝึ กนั กศึกษษแพทย์ชน
ิ , แพทย์ประจําบ ้าน และ ผู ้เชีย

รับนักเรียน /
ปี

หลักสูตร / ปี

รับเข ้าเรียน

ค่าเล่าเรียน / ปี

ค่าหอพัก ห ้องคู/่
คน/ปี

ค่าอาหาร /
เดือน

ค่าประกัน
สุขภาพ / ปี

100

6

กันยายนเท่านัน
$

150,000

20,000 *

5,000

ฟรี

*ค่าหอพัก แบบห ้องคู่
$ ผ ้า, เตียง, แอร์ และ ห ้องนํ$ าภายในห ้อง
* หอพักภายในมหาวิทยาลัย – On campus Dormitory - มี โต๊ทํางาน, ตู ้เสือ
** ค่าใช ้จ่าย คํานวณจาก 5 บาท / หยวน

ค่าหนังสือ / ปี

5,000
สกุลเงิน : บาท

การรับนั กเรียนเข ้าเรียนคณะแพทยศาสตร์
เปิ ดรับนั กเรียนมัธยมปลาย เข ้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ภาคภาษาอังกฤษ ยืน
8 ผลการเรียนมัธยมปลาย,
จดหมายแนะนํ าตัวจากโรงเรียน Letter of Recommendation 2 ฉบับ, สําเนาพาสปอร์ต, รูปถ่ายสี 2 นิว$ พร ้อมใบสมัคร
ได ้ตัง$ แต่บด
ั นี$
$ ปี 1-3
ปั จจุบน
ั มีนักเรียนไทยกําลังศึกษาอยูค
่ ณะแพทยศาสตร์ Fujian Medical University จํานวน 30 คน ในระดับชัน
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