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มหาวทิยาลยัซอีนัเจยีวทง  Xi’ An Jiaotong University 

มหาวทิยาลัยซอีนัเจยีงทง  (西安交通大学Xī'ān jiāotōng dàxué) ตั /งอยูเ่มอืงซอีาน มณฑลสา่นซ ี  Xi'an, Shaanxi  
ประกอบดว้ย 3 แคมปัส Xingqing campus, Yanta campus และ Qujiang campus มเีนื/อทีHโดยรวม 256.78 เฮกเตอร ์
เป็นมหาวทิยาลัยจนีแรกทีHเปิดรับ คณะแพทยศาสตร ์ หลกัสตูรอนิเตอรภ์าคภาษาองักฤษ สําหรับนักเรยีนตา่งชาตใินปี 
1995 จนปัจจบุนัมนัีกศกึษาตา่งชาตกิวา่ 806 คนจากจํานวน 63 ประเทศจบหลักสตูรคณะแพทยศาสตรม์ากทีHสดุในจนี 
ดว้ยประสบการณ์การเรยีนการสอนหลักสตูรอนิเตอรใ์หก้บันักเรยีนตา่งชาต ิ กระทรวงศกึษาธกิารจนีจงึแตง่ตั /งให ้
มหาวทิยาลัยฯเป็นผูกํ้ากบัดแูล คณุภาพการสอนของโรงเรยีนแพทยท์ัHวประเทศจนีสําหรับหลักสตูรอนิเตอรภ์าค
ภาษาองักฤษ จนถงึปัจจบุนั 
 
คณะแพทยศาสตร ์สอนเป็นภาษาองักฤษตลอดหลักสตูร เตรยีมพื/นฐานทางวชิาการทีHเนน้ทกัษะทางเทคนคิ, มุง่เนน้วนัิย
ระหวา่งปฏบิตัทิางคลนิกิ โดยทางมหาวทิยาลัยมโีรงพยาบาลในเครอืทั /งหมด 3 โรงพยาบาล กวา่ 4,067 เตยีง รองรับคนไข ้
2 ลา้นทกุปี พรอ้มทั /งหอ้งทันตกรรม 130 ชดุ รองรับงานทางทันตกรรมและฝึกสอนนักศกึษาทันตแพทยท์กุปี 
 
การเรยีนการสอน  :  เตรยีมนักศกึษาแพทยช์าวตา่งชาต ิใหเ้นน้ความรูท้างการแพทย ์มาตรฐานทักษะทางคลนิกิและ
ความเป็นมอือาชพีในวชิาชพีแพทย ์ พรอ้มทั /งคํานงึถงึความตอ้งการความรูท้างการแพทยท์ีHเหมาะสมทีHจะใหบ้รกิารใน
ประเทศของตนเอง ในการทํางานในทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสาธารณสขุ รวมทั /งการดแูลผูป่้วยดา้นการศกึษาและ
การวจัิย 

 

 

หลกัสตูรแพทยศาสตร ์  :  ภาษาองักฤษ  
ระยะเวลาเรยีน  :  6 ปี 
หลกัสตูรโปรแกรม : ม ี4 ขั /น ดังนี/ 

Stage 1: เรยีน 2 เทอม : Students focus on Chinese Language, Medical English and Anatomy 
Stage 2: เรยีน 5 เทอม : Students learn basic medical courses 
Stage 3: เรยีน 3 เทอม : Students learn clinical medical courses 
Stage 4: เรยีน 2 เทอม : Students have clinical practice 
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หลกัสตูรที/เรยีน  : 
Basic Medical Courses:Anatomy, Embryology, Physiology, Biochemistry and Molecular Biology, Cytobiology, 
Microbiology, Pathology, Pharmacology, Pathophysiology, Immunology, Medical Psychology, Health 
statistics, Community Prevention, Occupational Health and Safety, Environment and Health, Drug 
Toxicology, Food Hygiene, Nutrition and Disease, Medical ethics, Social medicine, Health economics, Health 
law, Health Care Management, etc. 
Clinical Medical Courses: Diagnostics, Radiology, Internal Medicine, Surgery, Gynaecology and obstetrics, 
Pediatrics, Infectious medicine, Neurology, Psychiatry and Emergency medicine,Otolaryngology, 
Stomatology,Dermatovenereology, Traditional Chinese medicine, etc. 
 

ปรญิญาบตัร  :  MBBS (degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) 
 

   
 

รับ

นักเรยีน ปี 

หลักสตูร  /ปี รับเขา้

เรยีน 

คา่เลา่เรยีน / ปี คา่หอพักหอ้งคู ่

/คน/ปี 

คา่อาหาร / 

เดอืน 

คา่ประกัน

สขุภาพ / ปี 

คา่หนังสอื / 

ปี 

100 แพทยศาสตร ์  6 ปี กนัยายน 200,000 44,000 * 5,000 4,000 5,000 

20 ทันตแพทยศาสตร ์ 6 ปี กนัยายน 250,000 44,000 * 5,000 4,000 5,000 
                              สกลุเงนิ  :  บาท 

* หอพักภายในมหาวทิยาลัย – On campus Dormitory  -  ม ีโตทํ๊างาน ,ตูเ้สื/อผา้ ,เตยีง ,แอร ์และ หอ้งนํ/าภายในหอ้ง 
** คา่ใชจ้่าย คํานวณจาก 1 หยวน = 5 บาท 
 
 
การรบันกัเรยีนเขา้เรยีนคณะแพทยศาสตร ์และ คณะทนัตแพทยศาสตร ์
 
เปิดรับนักเรยีนมธัยมปลาย เขา้ศกึษาคณะแพทยศาสตร ์ หลักสตูร 6 ปี ภาคภาษาองักฤษ  ยืHนผลการเรยีนมธัยมปลาย ,
จดหมายแนะนําตัวจากโรงเรยีน Letter of Recommendation 2 ฉบบั ,สําเนาพาสปอรต์ ,รปูถา่ยส ี 2 นิ/ว พรอ้มใบสมัคร ได ้
ตั /งแตบ่ดันี/  
 

• ปัจจบุนั มนัีกเรยีนไทยกําลังศกึษาอยูค่ณะแพทยศาสตรร์วม 20 คน ในระดับชั /นปี 1- 6 
• ปัจจบุนั มนัีกเรยีนไทยกําลังศกึษาอยูค่ณะทนัตแพทยศาสตร ์ในระดับชั /นปี2 – 4 คน, ในระดับชั /นปี1 – 2 คน 

 
 
 


