ี ันเจียวทง Xi’ An Jiaotong University
มหาวิทยาล ัยซอ
มหาวิทยาลัยซีอน
ั เจียงทง (西安交通大学Xī'ān jiāotōng dàxué) ตัง/ อยูเ่ มืองซีอาน มณฑลส่านซี Xi'an, Shaanxi
ประกอบด ้วย 3 แคมปั ส Xingqing campus, Yanta campus และ Qujiang campus มีเนือ
/ ทีโH ดยรวม 256.78 เฮกเตอร์
เป็ นมหาวิทยาลัยจีนแรกทีเH ปิ ดรับ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ภาคภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนต่างชาติในปี
1995 จนปั จจุบน
ั มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 806 คนจากจํานวน 63 ประเทศจบหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์มากทีส
H ด
ุ ในจีน
ด ้วยประสบการณ์การเรียนการสอนหลักสูตรอินเตอร์ให ้กับนักเรียนต่างชาติ
กระทรวงศึกษาธิการจีนจึงแต่งตัง/ ให ้
มหาวิทยาลัยฯเป็ นผู ้กํากับดูแล
คุณภาพการสอนของโรงเรียนแพทย์ทัHวประเทศจีนสําหรับหลักสูตรอินเตอร์ภาค
ภาษาอังกฤษ จนถึงปั จจุบน
ั
คณะแพทยศาสตร์ สอนเป็ นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร เตรียมพืน
/ ฐานทางวิชาการทีเH น ้นทักษะทางเทคนิค, มุง่ เน ้นวินัย
ระหว่างปฏิบต
ั ท
ิ างคลินก
ิ โดยทางมหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลในเครือทัง/ หมด 3 โรงพยาบาล กว่า 4,067 เตียง รองรับคนไข ้
2 ล ้านทุกปี พร ้อมทัง/ ห ้องทันตกรรม 130 ชุด รองรับงานทางทันตกรรมและฝึ กสอนนั กศึกษาทันตแพทย์ทก
ุ ปี
การเรียนการสอน : เตรียมนักศึกษาแพทย์ชาวต่างชาติ ให ้เน ้นความรู ้ทางการแพทย์ มาตรฐานทักษะทางคลินก
ิ และ
ความเป็ นมืออาชีพในวิชาชีพแพทย์
พร ้อมทัง/ คํานึงถึงความต ้องการความรู ้ทางการแพทย์ทเีH หมาะสมทีจ
H ะให ้บริการใน
ประเทศของตนเอง ในการทํางานในทางการแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุข รวมทัง/ การดูแลผู ้ป่ วยด ้านการศึกษาและ
การวิจัย

หล ักสูตรแพทยศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาเรียน : 6 ปี
หล ักสูตรโปรแกรม : มี 4 ขัน
/ ดังนี/
Stage 1: เรียน 2 เทอม : Students focus on Chinese Language, Medical English and Anatomy
Stage 2: เรียน 5 เทอม : Students learn basic medical courses
Stage 3: เรียน 3 เทอม : Students learn clinical medical courses
Stage 4: เรียน 2 เทอม : Students have clinical practice
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หล ักสูตรทีเ/ รียน :
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.
ปริญญาบ ัตร : MBBS (degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery)

รับ

หลักสูตร /ปี

นักเรียน ปี

รับเข ้า

ค่าเล่าเรียน / ปี

เรียน

ค่าหอพักห ้องคู่
/คน/ปี

ค่าอาหาร /

ค่าประกัน

ค่าหนังสือ /

เดือน

สุขภาพ / ปี

ปี

100

แพทยศาสตร์ 6 ปี

กันยายน

200,000

44,000 *

5,000

4,000

5,000

20

ทันตแพทยศาสตร์ 6 ปี

กันยายน

250,000

44,000 *

5,000

4,000

5,000

/ ผ ้า ,เตียง ,แอร์ และ ห ้องนํ/ าภายในห ้อง
* หอพักภายในมหาวิทยาลัย – On campus Dormitory - มี โต๊ทํางาน ,ตู ้เสือ
** ค่าใช ้จ่าย คํานวณจาก 1 หยวน = 5 บาท

สกุลเงิน : บาท

การร ับน ักเรียนเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ และ คณะท ันตแพทยศาสตร์
เปิ ดรับนั กเรียนมัธยมปลาย เข ้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6ปี ภาคภาษาอังกฤษ ยืน
H ผลการเรียนมัธยมปลาย ,
จดหมายแนะนํ าตัวจากโรงเรียน Letter of Recommendation 2 ฉบับ ,สําเนาพาสปอร์ต ,รูปถ่ายสี 2นิว/ พร ้อมใบสมัคร ได ้
ตัง/ แต่บด
ั นี/
•
•

/ ปี 1- 6
ปั จจุบน
ั มีนักเรียนไทยกําลังศึกษาอยูค
่ ณะแพทยศาสตร์รวม 20 คน ในระดับชัน
/
/ ปี 1 – 2 คน
ปั จจุบน
ั มีนักเรียนไทยกําลังศึกษาอยูค
่ ณะทันตแพทยศาสตร์ ในระดับชันปี 2 – 4 คน, ในระดับชัน
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