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ชว่งเวลาเปิดเทอม-ปิดเทอมของนกัศกึษานานาชาต ิ
 1 มนีาคม-15 กรกฎาคม 2018 (Spring) 
 1 กนัยายน 2018-15 มกราคม 2019 (Fall) 

 
หลกัสตูรแนะนําใหเ้รยีนของทีน่ ี ่
1. English-Taught Program 
นักศกึษาทีไ่มไ่ดม้คีวามรูพ้ืน้ฐานในภาษาจนีหรอืไมส่ามารถฟัง พดู อา่น เขยีนภาษาจนีได ้หลกัสตูร English-Taught program 
ครผููส้อนจะสอนดว้ยภาษาองักฤษลว้นๆ จะชว่ยใหนั้กศกึษาไดเ้ขา้ใจเนือ้หาการสอนวชิาตา่งๆงา่ยขึน้ และสือ่สารกบันักศกึษาตา่งชาติ
ไดง้า่ยขึน้ เทยีบเทา่กบัหลกัสตูรนานาชาตขิองสถาบนัอดุมศกึษาของไทยนีเ่อง นักศกึษาทีม่ไีมม่ผีลสอบภาษาจนีอยา่ง HSK สามารถ
ใชผ้ลสอบภาษาองักฤษอยา่ง TOEFL หรอื IELTS เป็นหลกัฐานในการสมัครเรยีนได ้
 
คณุสมบตัทิ ีต่อ้งการ 

 ใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่ (เรยีน ป.ตร)ี หรอื ระดบัปรญิญาตร ี(เรยีน ป.
โท) 

 นักศกึษาทีจ่ะสมัครเรยีนปรญิญาโทตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 40 ปี (สมัครเรยีนปรญิญาเอกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 50 ปี) และตอ้งม ีletter 
of recommendation 2 ฉบบัจากเจา้หนา้ทีร่ะดบัรองศาสตราจารยข์ ึน้ไป 

 พาสปอรต์ 
 นักศกึษาตอ้งสขุภาพด ีไมม่ปีระวตัอิาชญากรรม และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจนีและกฎระเบยีบ

ของมหาวทิยาลยัจีห๋ลนิ 
 นักศกึษาทีจ่ะสมัครควรมคีวามรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษเพยีงพอเพือ่ใชใ้นการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
The English-Taught Undergraduate Program 
 
International Economics and Trade 
ระยะเวลาหลกัสตูรและ
ปรญิญาทีไ่ดร้บั 

 เรยีน 4 ปี  
 ไดป้รญิญาตรดีา้น Bachelor of Economic 

โอกาสทางวชิาชพี 
 

หลกัสตูรนีเ้หมาะสําหรับผูท้ีกํ่าลงัมองหาอาชพีในบรษัิทขา้มชาต,ิ องคก์รทางการเงนิ, บรษัิทการคา้
ตา่งประเทศ, วสิาหกจิขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง และบรษัิททีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากตา่งประเทศ 
มหาวทิยาลยัขอแนะนําโอกาสในการฝึกงานใหแ้กนั่กเรยีนทีม่คีวามเป็นเลศิทางวชิาการ 
 

คา่ใชจ้า่ย คา่ลงทะเบยีน 600 หยวน, คา่เรยีน 20,000 หยวน/ปี 
 
Law 
ชือ่วชิา, ระยะเวลา
หลกัสตูรและปรญิญาที่
ไดร้บั 
 

 Law of China  
 เรยีน 4 ปี  
 ไดรั้บปรญิญาตรดีา้น Bachelor of Laws 

 
จาํนวนทีเ่ปิดรบัสมคัร  
 

ปรญิญาตร ี100 คนเทา่นัน้ 
 

ตวัเลอืกทางวชิาชพี 
 

บรษัิทกฎหมายและสถาบนับรกิารทางกฎหมายอืน่ๆ, ฝ่ายการทตูและพาณชิยกรรมของประเทศบา้นเกดิ, 
หน่วยงานดา้นกฎหมายของรัฐของประเทศบา้นเกดิ, องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งสถาบนัอดุมศกึษาและศนูยว์จัิย 
นักศกึษาพเิศษจะไดรั้บคําแนะนําในการฝึกงานดว้ย 
 

คา่ใชจ้า่ย 
 

คา่ลงทะเบยีน 600 หยวน, คา่เรยีน 20,000 หยวน/ปี 
 

 
Pharmacy 
ระยะเวลาหลกัสตูรและ
ปรญิญาทีไ่ดร้บั 
 

 เรยีน 4 ปี  
 มรีะบบเรยีนแบบ plus flexible system  
 ไดรั้บปรญิญาตรดีา้น Bachelor of Science 

วตัถปุระสงคก์าร
ฝึกอบรม 
 

โครงการนีมุ้ง่เนน้การสรา้งเภสชักรทีม่คีณุภาพสงูทีส่ามารถดําเนนิการประยกุตก์ารใชย้าทางคลนิกิ, การ
วจัิย, การผลติ, การควบคมุคณุภาพ, การตดิตาม, การบรหิารยา และการเตรยีมการพรอ้มการดําเนนิงาน
ของเภสชั 

คา่ใชจ้า่ย คา่เรยีน 27,000 หยวน/ปี, คา่ทีพั่ก ประมาณ 750-1200 หยวน/เดอืน 
 
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) 
ระยะเวลาหลกัสตูรและ
ปรญิญาทีไ่ดร้บั 

เรยีน 6 ปี ไดรั้บปรญิญาตรดีา้น Bachelor of Medicine 
 

รายละเอยีดหลกัสตูร 
 

เป็นหลกัสตูรทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของทีน่ี ่เพราะสอนกนัเป็นภาษาองักฤษ เป้าหมายของหลกัสตูร คอืการ
ปลกูฝังบคุลากรทางการแพทยต์ามมาตรฐานสากลในสาขาการแพทยโ์ลก โดยตอบสนองความตอ้งการ
ดา้นการศกึษาทางการแพทยข์ององคก์ารอนามัยโลก มหาวทิยาลยัผลติผูเ้ชีย่วชาญดา้นความรู ้
การแพทยข์ัน้พืน้ฐานและสรา้งเทคนคิทางคลนิกิเฉพาะทาง ทําใหนั้กศกึษาทีเ่รยีนมคีณุคา่และจรยิธรรม
ในวชิาชพี, มคีวามสามารถในการสือ่สารและสรา้งนวตักรรมใหมไ่ดเ้มือ่มาเรยีนทีน่ี ่หลกัสตูรนีค้รอบคลมุ
หวัขอ้ทัง้หมดทีต่ัง้แตค่วามรูพ้ืน้ฐานดา้นยาและเภสชัตามคลนิกิ 

วชิาสาํคญัทีจ่ะไดเ้รยีน Human Anatomy, Histology & Embryology, Microbiology, Immunology, Biochemistry & 
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วชิาหลกัๆทีจ่ะไดเ้รยีน 
 

Higher environmental hydro geochemical, Advanced Environmental Chemistry, New 
technology of contaminated site control and remediation, Modern water treatment 
technology, Modern biochemistry 

โอกาสทางอาชพี 
 

ผูสํ้าเร็จการศกึษาของมหาวทิยาลยัไดก้า้วหนา้ไปทํางานในองคก์รวสิาหกจิและสถาบนัทีดํ่าเนนิการใน
การควบคมุและกูค้นืพืน้ทีบํ่าบดัน้ําเสยี, เทคโนโลยกีารบําบดัน้ําเสยี, เทคโนโลยชีวีภาพดา้นสิง่แวดลอ้ม, 
อปุกรณ์ป้องกนัสิง่แวดลอ้มและวสัดทุีใ่ชใ้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม, การจัดการขยะมลูฝอย, การประเมนิ
และการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม, การออกแบบทางวศิวกรรม และงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

คา่ใชจ้า่ย คา่ลงทะเบยีน 600 หยวน, คา่เรยีน 28,000 หยวน/ปี 
 
คา่ทีพ่กั 
ในหอ้งมโีตะ๊, ชัน้หนังสอื, ตูเ้สือ้ผา้, ชดุทวี,ี หอ้งอาบน้ําสว่นตวั และฝักบวั 
หอ้งเดีย่ว: 30-50 หยวน/คน/วนั, หอ้งคู:่ 25-45 หยวน/คน/วนั 
คา่อาหาร ประมาณ 40-80 หยวน/คน/วนั 
คา่ประกนัสขุภาพ 800 หยวน/ปี กระทรวงศกึษาธกิารของจนีกําหนดใหนั้กศกึษาตา่งชาตใินประเทศจนีตอ้งซือ้ประกนัสขุภาพ 
นักเรยีนสามารถซือ้ไดใ้นวนัทีส่มัครเรยีน สําหรับผูท้ีไ่มซ่ือ้ จะไมอ่นุญาตใหส้มัครเรยีน 
 
 
Norman Bethune Health Science Center 
วชิาหลกัๆทีจ่ะไดเ้รยีน 
 

Human Anatomy, Histology & Embryology, Microbiology, Immunology, Biochemistry & 
molecular biology, Physiology, Pathology, Pathophysiology, Pharmacology, Diagnosis, 
Internal Medicine, Surgery, Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Neurology, community 
medicine, Psychiatry, Rehabilitation Medicine, Emergency medicine 

การฝึกปฏบิตัทิ ีส่าํคญั 
 

การทดลองเพือ่การแพทยข์ัน้พืน้ฐาน, การฝึกปฏบิตัสํิาหรับเวชศาสตรค์ลนิกิ, การฝึกงานหนึง่ปีใน
โรงพยาบาล 

เกณฑก์ารสาํเร็จ
การศกึษา 
 

Bachelor of Medicine ไดรั้บสําหรับผูสํ้าเร็จการศกึษาตามขอ้บงัคบัปรญิญาของสาธารณรัฐประชาชนจนี 
ถา้เป็นเวอรช์ัน่ภาษาองักฤษจะเรยีกวา่ Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery 

 
วชิาทีจ่ะไดเ้รยีน (ระดบัปรญิญาโท) 
College of basic medicine 

 Physiology 
 Microbiology 
 Biochemistry and Molecular Biology 
 Human Anatomy, Histology and Embryology 
 Immunology 

 

 Pathogenic Organisms 
 Pathology & Pathophysiology 
 Genetics 
 Cell Biology 
 Pharmacology 

 

First clinical medical college 
 Internal Medicine 
 Pediatrics 
 Geriatrics 
 Neurology 
 Dermatology & Venereology 
 Imaging and Nuclear Medicine 
 Clinical Laboratory Diagnostics 
 Surgery 

 

 Obstetrics and Gynecology 
 Ophthalmic Specialty 
 Otolaryngology 
 Oncology 
 Rehabilitation & Physical Therapy 
 Anesthesiology 
 Emergency Medicine 
 Intensive Medicine 

 

Second clinical medical college 
 Internal Medicine 
 Pediatrics 
 Neurology 
 Imaging and Nuclear Medicine 
 Anesthesiology 
 Rehabilitation & Physical Therapy 
 Dermatology & Venereology 

 

 Clinical Laboratory Diagnostics 
 Surgery 
 Obstetrics and Gynecology 
 Ophthalmic Specialty 
 Otolaryngology 
 Oncology 

 

Third clinical medical college 
 Internal Medicine 
 Pediatrics 
 Neurology 
 Dermatology & Venereology 
 Imaging and Nuclear Medicine 
 Clinical Laboratory Diagnostics 
 Surgery 

 

 Obstetrics and Gynecology 
 Ophthalmic Specialty 
 Otolaryngology 
 Oncology 
 Anesthesiology 
 Emergency Medicine 
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คา่ทีพ่กั 
ในหอ้งมโีตะ๊, ชัน้หนังสอื, ตูเ้สือ้ผา้, ชดุทวี,ี หอ้งอาบน้ําสว่นตวั และฝักบวั 
หอ้งเดีย่ว: 30-50 หยวน/คน/วนั, หอ้งคู:่ 25-45 หยวน/คน/วนั 
คา่อาหาร ประมาณ 40-80 หยวน/คน/วนั 
คา่ประกนัสขุภาพ 800 หยวน/ปี กระทรวงศกึษาธกิารของจนีกําหนดใหนั้กศกึษาตา่งชาตใินประเทศจนีตอ้งซือ้ประกนัสขุภาพ 
นักเรยีนสามารถซือ้ไดใ้นวนัทีส่มัครเรยีน สําหรับผูท้ีไ่มซ่ือ้ จะไมอ่นุญาตใหส้มัครเรยีน 
 
Environment and Resources 
Groundwater Science and Technology 
ระยะเวลาหลกัสตูรและ
ปรญิญาทีไ่ดร้บั 

เรยีน 3 ปี ไดรั้บปรญิญาเอกดา้น Ph.D.  of Engineering 
 

วชิาหลกัๆทีจ่ะไดเ้รยีน 
 

Ground Water, Applied hydrogeology / Remediation theory and technology of ground water 
and soil / Theory and simulation of multi-phase and multi-component reactive transport of 
ground water 

โอกาสทางอาชพี 
 

ผูสํ้าเร็จการศกึษาของมหาวทิยาลยัไดก้า้วหนา้ไปทํางานระดบัวสิาหกจิและสถาบนัทีเ่กีย่วกบัการคน้หา
และการประเมนิการจัดการแหลง่น้ําใตด้นิ, ผลกระทบทางนเิวศวทิยาของการแสวงหาประโยชนจ์ากน้ําใต ้
ดนิ, สภาพแวดลอ้มทางธรณีวทิยา, การควบคมุและกูค้นืมลพษิของน้ําบาดาลและดนิ ทฤษฎแีละการ
ประยกุตใ์ชก้ารพัฒนาพลงังานใตด้นิและการกําจัดขยะ 

คา่ใชจ้า่ย คา่ลงทะเบยีน 600 หยวน, คา่เรยีน 33,000 หยวน/ปี 
 
Hydrology and Water Resources 
ระยะเวลาหลกัสตูรและ
ปรญิญาทีไ่ดร้บั 

เรยีน 3 ปี ไดรั้บปรญิญาเอกดา้น Ph.D. of Engineering 
 

วชิาหลกัๆทีจ่ะไดเ้รยีน 
 

Ground Water / Simulation Prediction of Groundwater Pollution / Ecological Hydrology / 
Modern Hydrogeology / farmland Water Ecology / Water Environmental Pollution Control and 
Management / Simulation and Management of Water Resources / etc. 

โอกาสทางอาชพี 
 

ผูสํ้าเร็จการศกึษาของมหาวทิยาลยัไดก้า้วหนา้ไปทํางานเกีย่วกบัทรัพยากรทีด่นิ, ทรัพยากรน้ํา, แหลง่น้ํา
, การกอ่สรา้งเมอืง, การคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม, การขนสง่, และสาขาอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

คา่ใชจ้า่ย คา่ลงทะเบยีน 600 หยวน, คา่เรยีน 33,000 หยวน/ปี 
 
Environmental Science 
ระยะเวลาหลกัสตูรและ
ปรญิญาทีไ่ดร้บั 

เรยีน 3 ปี ไดรั้บปรญิญาเอกดา้น Ph.D. of Science 
 

วชิาหลกัๆทีจ่ะไดเ้รยีน 
 

Advance environmental chemistry / environmental and resource science / environmental 
restoration theory and technology / environmental pollution prevention and control 
technology 

โอกาสทางอาชพี 
 

ผูสํ้าเร็จการศกึษาของมหาวทิยาลยัไดก้า้วหนา้ไปทํางานตามสถานประกอบการและสถาบนัตา่งๆที่
เกีย่วขอ้งในดา้นเคมสี ิง่แวดลอ้ม, ทฤษฎแีละเทคโนโลยดีา้นการควบคมุมลพษิทางสิง่แวดลอ้ม, การ
วเิคราะหด์า้นสิง่แวดลอ้ม, การวางแผนและการประเมนิสิง่แวดลอ้ม, เศรษฐกจิดา้นสิง่แวดลอ้มและ
เศรษฐกจิคารบ์อนตํา่, สภาพแวดลอ้มระบบนเิวศน,์ ระบบนเิวศวทิยาและระบบการจัดการขอ้มลูทาง
วศิวกรรม, การควบคมุมลภาวะทางชวีภาพและการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ, การประยกุตใ์ชร้ะบบนเิวศ ฯลฯ 

คา่ใชจ้า่ย คา่ลงทะเบยีน 600 หยวน, คา่เรยีน 33,000 หยวน/ปี 
 
Environmental Engineering 
ระยะเวลาหลกัสตูรและ
ปรญิญาทีไ่ดร้บั 

เรยีน 3 ปี ไดรั้บปรญิญาโทดา้น Ph.D. of Engineering 
 

วชิาหลกัๆทีจ่ะไดเ้รยีน 
 

Higher environmental hydro geochemical, Advanced Environmental Chemistry, New 
technology of contaminated site control and remediation, Modern water treatment 
technology, Modern biochemistry 

โอกาสทางอาชพี 
 

ผูสํ้าเร็จการศกึษาของมหาวทิยาลยัไดก้า้วหนา้ไปทํางานในองคก์รวสิาหกจิและสถาบนัทีดํ่าเนนิการใน
การควบคมุและกูค้นืพืน้ทีบํ่าบดัน้ําเสยี, เทคโนโลยกีารบําบดัน้ําเสยี, เทคโนโลยชีวีภาพดา้นสิง่แวดลอ้ม, 
อปุกรณ์ป้องกนัสิง่แวดลอ้มและวสัดทุีใ่ชใ้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม, การจัดการขยะมลูฝอย, การประเมนิ
และการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม, การออกแบบทางวศิวกรรม และงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

คา่ใชจ้า่ย คา่ลงทะเบยีน 600 หยวน, คา่เรยีน 33,000 หยวน/ปี 
 
คา่ทีพ่กั 
ในหอ้งมโีตะ๊, ชัน้หนังสอื, ตูเ้สือ้ผา้, ชดุทวี,ี หอ้งอาบน้ําสว่นตวั และฝักบวั 
หอ้งเดีย่ว: 30-50 หยวน/คน/วนั, หอ้งคู:่ 25-45 หยวน/คน/วนั 
คา่อาหาร ประมาณ 40-80 หยวน/คน/วนั 
คา่ประกนัสขุภาพ 800 หยวน/ปี กระทรวงศกึษาธกิารของจนีกําหนดใหนั้กศกึษาตา่งชาตใินประเทศจนีตอ้งซือ้ประกนัสขุภาพ 
นักเรยีนสามารถซือ้ไดใ้นวนัทีส่มัครเรยีน สําหรับผูท้ีไ่มซ่ือ้ จะไมอ่นุญาตใหส้มัครเรยีน 
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Graduate Course 
 Reproductive medicine 
 Gene and gene engineering 
 Advanced immunology 

 Clinical pharmacology 
 Biochemistry 

 
School of Public Health 
หลกัสตูรปรญิญาตร ี

 Preventive Medicine (Nutrition and food science, health inspection, health law) 
 Radiation Medicine 
 Information management and information system 
 Health law 
 Master Degree Programs 
 Radiation medicine 
 Toxicology 
 Environmental health and occupational health 
 Nutrition and food science 

 Epidemiology and health statistics 
 Medical genomics 
 Medical informatics 
 Social medicine and health management 
 Children, adolescent health, and women health 

care 
 Health law 
 Master’s of Public Health 
 Ph.D. Degree Programs 

 
สาขาวชิา Level 1 (Public Health and Preventive Medicine) รวมวชิา: 
Toxicology, Environmental health and occupational health และ Nutrition and food studies 
 
สาขาวชิา Level 2 รวมวชิา: 
Radiation medicine, Epidemiology and health statistics, Medical genomics, Medical informatics, Social medicine และ 
health management 
 
โครงการความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
I. เวทกีารประชุมวชิาการนานาชาต ิ
-ปพูืน้ฐานสําหรับหลกัสตูรการศกึษาตอ่เนือ่งระดบัปรญิญาตร-ีโทของ human-talents cultivation program โดยรว่มมอืกบั 
University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 
II. โครงการวจิยัรว่มกบัมหาวทิยาลยัทีม่ชี ือ่เสยีงระดบันานาชาต ิ
-หอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยากบัการวจัิยเนือ้งอกทีจั่ดตัง้ขึน้รว่มกบั University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 
III. สถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นหุน้สว่น 
 Jilin University ไดส้รา้งความรว่มมอืในการรว่มกนัทํางานวจัิยกบัมหาวทิยาลยัทีม่ชี ือ่เสยีงระดบันานาชาต ิเชน่: 

 Johns Hopkins University (USA) 
 University of Alberta (Canada) 
 Utrecht University School of Medicine (Netherlands) 
 Karolinska Institute (Sweden) 
 Tohoku University (Japan) 
 ยังมทีีอ่ ืน่ๆอกีเพยีบ 

 
หลกัสตูรทีส่อนเป็นภาษาองักฤษ: 

 Hygiene Toxicology 
 Clinical Epidemiology 
 Epidemiology 
 Biostatistics 
 Programming for Fitness 
 Nutrition and Food Hygiene 
 Medical Information Retrieval 

 
School of Pharmaceutical Sciences (JLUSPS) 
วชิาเอกและสาขาวชิาเฉพาะทาง 
Undergraduate Programs: 

 Pharmaceutical Sciences 
 Clinical pharmacy 
 Biomedical engineering (Regenerative Medicine) 
 

Master Degree Programs: 
 Pathology and Pathophysiology 
 Medicinal Chemistry 
 Pharmaceutics 
 Pharmacognosy 
 Pharmaceutical Analysis Studies 
 Microbial and Biochemical Pharmacy 

 Pharmacology 
 Bio-pharmacy 
 Clinical Pharmacy 
 Biomedical Engineering 
 Regenerative Medicine 



Ph.D. Degree Programs: 
 Pathology and Pathophysiology 
 Medicinal chemistry 
 Pharmaceutics 
 Pharmacognosy 
 Pharmaceutical Analysis Studies 

 Microbial and Biochemical Pharmacy 
 Pharmacology 
 Biopharmacy 
 Regenerative Medicine 

 
 
โครงการความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
ในชว่ง 40 ปีทีผ่า่นมา ภาควชิาเภสชักรรมของ Jilin University ไดพั้ฒนาขึน้อยา่งรวดเร็ว มกีารแลกเปลีย่นทีด่เียีย่ม และความรว่มมอื
กบัวทิยาลยัในประเทศและตา่งประเทศจํานวนมาก และมหาวทิยาลยัไดจั้ดตัง้ฐานการวจัิยการเรยีนการสอนกบับรษัิทและองคก์รเภสชั
กรรมหลายแหง่ โดยสถาบนัการศกึษาบางแหง่ทีไ่ดเ้ป็นหุน้สว่นกบั Jilin University มตีวัอยา่ง เชน่ 

 Kitasato University (Japan) 
 University of Iowa (USA) 
 The James L. Winkle College of Pharmacy, Cincinnati(USA) 
 Rikagaku Kenkyusho/Institute of Physical and Chemical Research, RIKEN (Japan) 
 University of Manitoba (Canada) 

 
หลกัสตูรทีส่อนเป็นภาษาองักฤษ  

 Human Disease and Drug Development 
 Biological Information 

 Total Synthesis of Natural Products 
 Pharmacy Management 

 
 
 
School of Nursing 
ปรญิญาทีเ่ปิดสอน 

 Undergraduate Programs in Nursing 
 Undergraduate Programs in Rehabilitation 
 Graduate program 
 Graduate program in Nursing 

 
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
ภาควชิา School of Nursing ของ Jilin University มกีารเปิดกวา้งและครอบคลมุ เพือ่บรรลเุป้าหมายดงักลา่วมหาวทิยาลยัไดส้รา้ง
ความสมัพันธด์า้นการสือ่สารทางวชิาการกบัโรงเรยีนพยาบาลมากกวา่ 10 แหง่ในแคนาดา, สหรัฐอเมรกิา, องักฤษ, ออสเตรเลยี, ญีปุ่่ น, 
ฮอ่งกง, มาเกา๊ และไตห้วนั มกีารสรา้งสายสมัพันธร์ะหวา่งประเทศของพยาบาลทีม่พีรสวรรคแ์ละเครอืขา่ยการสือ่สารทางวชิาการ 
ภาควชิาไดนํ้านวตักรรมทางดา้นการศกึษาการพยาบาล, แนวทางการสอน, มาตรฐานคณุภาพการศกึษา และแนวทางการวจัิยจาก
นานาชาตมิาบรูณาการเขา้กบัหลกัสตูรของภาควชิาดว้ย ปัจจบุนั ภาควชิามสีว่นรว่มในโครงการวจัิยรว่มกบัมหาวทิยาลยัทีม่ชี ือ่เสยีง
ระดบันานาชาตหิลายแหง่ เชน่  
1. ภาควชิาพยาบาล University of Calgary ประเทศแคนาดา: ความแตกตา่งระหวา่งเพศในการนําเสนอภาวะ stoke และการจัดการ
เชือ้โรค: ประเทศจนีกบัแคนาดา 
2. ภาควชิาพยาบาล University of Calgary ประเทศแคนาดา: ความแตกตา่งระหวา่งเพศในการนําเสนอเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดหวัใจ
ตบีและการเขา้ถงึการดแูลหวัใจ: ประเทศจนีกบัแคนาดา 
3. Fukui Prefectural University ประเทศญีปุ่่ น: การทําความเขา้ใจเกีย่วกบัการกําหนดอายขุยั: ดา้นจติใจ, รา่งกายและสงัคม 
 
หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนเป็นภาษาองักฤษ 
ภาควชิาภมูใิจนําเสนอหลกัสตูาภาษาองักฤษระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโทดา้นการพยาบาลทีม่คีณุภาพระดบัสากล คอื Human 
Anatomy, Physiology, Pathology, Pharmacology, Fundamental Nursing, Health Assessment, Medical Nursing, Surgical 
Nursing, Obstetrics and Gynecological Nursing, Pediatric Nursing, Psychiatric Nursing, Community Nursing, Emergency 
Nursing 
 
 
College of Clinical Medicine 
ประวตัคิวามเป็นมาและขอ้มลูทีส่าํคญั 
ตน้กําเนดิของ College of Clinical Medicine เดมิทเีป็น Jinchaji Medical School ซึง่กอ่ตัง้ขึน้เมือ่เดอืนกนัยายน ปี 1939 โดย
ศลัยแพทยช์าวแคนาดาชือ่ดงัอยา่ง Norman Bethune ไดม้สีว่นรว่มในการจัดตัง้การเรยีนการสอนและการแพทยข์องโรงเรยีนแพทยใ์น
จนี ไดม้กีารเปลีย่นชือ่หลายครัง้เป็น Norman Bethune School, Northern Medical University of the People’s Liberation Army, 
No. 1 Military Medical University of the PLA, Changchun Medical College, Jilin Medical University และ Norman Bethune 
University of Medical Sciences ตามลําดบั ในปี 2000 Norman Bethune University of Medical Sciences ไดร้วมกบัวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัอกีสีแ่หง่เพือ่จัดตัง้ทีใ่หม ่คอืมหาวทิยาลยัจีห๋ลนิปัจจบุนันีเ่อง 
 
College of Clinical Medicine มหีลกัสตูร 8 ปี, หลกัสตูร 7 ปี, โครงการ "5 + 3" และหลกัสตูรเวชศาสตรร์ะยะ 5 ปี ปัจจบุนัมนัีกศกึษา
แพทยก์วา่ 2,000 คนใน 4 ภาควชิาประจําวทิยาลยั วทิยาลยัมหีนา้ทีจั่ดหาหลกัสตูรสําหรับนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี11 สาขาตลอดจน
การสรา้งนักศกึษาปรญิญาโทและปรญิญาเอก วทิยาลยัไดส้รา้งบณัฑติทีด่เียีย่มซึง่เป็นมอือาชพีทีม่คีวามชํานาญและความคดิ
สรา้งสรรค ์ในชว่ง 4 ปีทีผ่า่นมา มนัีกศกึษา 18,000 คนไดรั้บปรญิญาตร ีมนัีกศกึษา 3,000 คนไดรั้บปรญิญาโท และมนัีกศกึษา 620 
คนไดรั้บปรญิญาเอกจากมหาวทิยาลยั อตัราการสอบผา่นการรับรองเพือ่รับใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสําหรับนักศกึษาคอื 98% และ
อตัราการจา้งงานของผูสํ้าเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลยัคอื 98% 



The First Hospital of Jilin University 
ประวตัคิวามเป็นมาและขอ้มลูทีส่าํคญั 
โรงพยาบาลแหง่แรกของ Jilin University กอ่ตัง้เมือ่ปี 1949 และตัง้อยูท่ีเ่มอืงฉางชนุ มณฑลจีห๋ลนิ กอ่นหนา้นีเ้คยเป็นมหาวทิยาลยั
แพทยท์หารแหง่แรกขององคก์ร PLA แลว้หลงัจากนัน้ไดม้กีารเปลีย่นชือ่เป็น College of Internal Medicine of Changchun Medical 
University, First Clinical College of Jilin Medical University และ First Clinical College of Norman Bethune College of 
Medicine หลงัจากนัน้จงึควบรวมกจิการกบั Jilin University ในปี 2000 ใชช้ือ่ First Hospital of Jilin University มาจนถงึปัจจบุนั 
 
วชิาเอกและสาขาวชิาเฉพาะทาง 
1. Andrology 
2. Anesthesiology 
3. Bone and Joint Surgery 
4. Breast Surgery 
5.  Burn Surgery 
5. Blood Transfusion 
6. Cadre Ward 
7. Clinical Laboratory 
8. Colorectal & Anal Surgery 
9. Center for Cardiovascular Medicine 
10. Cardiac Surgery 
10. Clinical Nutrition 
11. Phased Clinical Drug Trials 
12. Dermatology 
13. Developmental Behavioral Pediatrics 
14. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy 

15. Endocrinology and Metabolism 
16. Endoscopy Center   
17. Emergency Medicine 
17. Emergency Surgery 
19. General Gynecology I 
20. General Gynecology II 
21. Gastrointestinal and Anal Surgery 
22. Geriatrics 
23. Gastroenterology 
24. Gynecological Oncology 
25. Hand and Foot Surgery 
26. Hepatobiliary and Pancreatic Medicine 
27. Hematology 
28. Hyperbaric Oxygen 
29. Hepatobiliary Pancreatic Surgery I 
30. Hepatobiliary Pancreatic Surgery II 

 
31. Management Center 
32. Interventional Therapy 
33. Infectious Diseases 
34. Intensive Care Unit (ICU) 
35. Nephrology 
36. Neonatology 
37. Neurology 
38. Neurological Ultrasound Room 
39. Neuro-Oncology Surgery 
40. Neurovascular Surgery 
41. Neuro-trauma Surgery 
42. Nuclear Medicine 
43. Obstetrics 
44. Oncology Department 
45. E.N.T 
46. Ophthalmology I 
47. Ophthalmology II 
48. Ophthalmology Clinic 
49. Physical Examination Center 
50. Prenatal Diagnosis Center 
51. Pain Management 
52. Plastic Surgery& Facial Reconstruction 
53. Pediatric Respiratory I 
54. Pediatric Respiratory II 
55. Pediatric Nephrology 
56. Pediatric Hematology 
57. Pediatric Cardiovascular Medicine 
58. Pediatric Endocrine Genetics 
59. Pediatric Clinic 
60. Pediatric Surgery 
61. Pediatric Rheumatism and Immunology 
62. Pediatric Neurology 
63. Pediatric GI 

64. Pediatric Ultrasound Room 
65. Pediatric Oncology 
66. PICU   
67. Pathology Department 
68. Psychological Health 
69. Pharmacy 
70. Reproductive Center 
71. Rehabilitation 
72. Respiration 
73. Radiology 
74. Radiotherapy 
75. Rheumatology and Immunology 
76. Sports Medicine 
77. VIP Clinic 
78. Spine Surgery I 
79. Spine Surgery II 
80. Stomatology 
81. Sterilization and Supply Center 
82. Thyroid Surgery 
83. Traumatic Orthopedics 
84. Traditional Chinese Medicine 
85. Thoracic Surgery 
86. Urology Surgery I 
87. Urology Surgery II 
88. Ultrasound Room 
89. Vascular Surgery 
90. Bethune Institute of Epigenetic Medicine 
91. Translational Medicine Institute 
92. Genetic Diagnosis Center 
93. Institute of Virology and AIDS Research 
94. Transplantation Immunity Laboratory 
95. Immuno-oncology Laboratory 

 
โครงการความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
I. การประชุมวชิาการนานาชาต ิ
ในความรว่มมอืกบั Yang-Ming University ของประเทศไตห้วนั: 

 The 12th International Association of Endocrine Surgeons Postgraduate Course 
 The Cross-Strait Conference on Academic Research of General Surgery 
 Cross-Strait Conference on Neuroscience 
 The Cross-Strait Conference on Geriatric Medicine 



 The 2015 Cross-Strait Conference on Reproductive Medicine 
 The 2015 Cross-Strait Conference on Cooperation of Geriatric Medicine 
 The 2015 Cross-Strait Conference on Interventional Radiology. 
 The 2015 Cross-Strait Medical and Clinical Research Information Integration Design Forum 
 The 2015 Cross-Strait Conference on Hepatology 
 The 2015 Cross-Strait Conference on Surgical Oncology (I) 
 The 2015 Cross-Strait Conference on Surgical Oncology (II) 

 
II. สถาบนัวจิยันานาชาตทิีเ่ป็นหุน้สว่นกบัภาควชิา 
ศนูยศ์ลัยกรรม Supreme Beauty Korea-China Plastic Surgery Center และมหาวทิยาลยั St. Mary’s Hospital Catholic University 
of Korea แหง่กรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้
III. หลกัสตูรนานาชาต ิInternational Clinical Research 
1. Clinical Research program with the University of Oklahoma, USA 
2. Clinical Research Program with Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA 
3. Clinical Research Program, with Catholic University of Korea) 
4. Clinical Research Program with the University of Louisville, USA) 
5. Clinical Research Program with Kitasato University, Japan 
6. Research Program with the University of California at Los Angeles, USA 
7. Research Program withJohns Hopkins University, USA 
8. Research Program with Yang Ming National University, Taiwan 
9. Nurse Training Program with Taipei Veterans General Hospital, Taiwan 
10. Clinical Trainee Program General with the Surgery Department at Taipei Veterans General Hospital, Taiwan 
11. ClinicalTrainee Program with the Plastic Surgery and Facial Reconstruction Department at Chang Gung Hospital, 
Taiwan 
12. Cross-Strait Series of Medical Academic Conferences 
 
IV. โครงการแลกเปลีย่นนกัเรยีนแพทยร์ะดบันานาชาต ิ
กบัมหาวทิยาลยั Laval University ประเทศแคนาดา 
 
5.7 The Second Hospital of Jilin University 
ประวตัคิวามเป็นมาและขอ้มลูทีส่าํคญั 
ตัง้อยูท่ีเ่มอืงฉางชนุ เมอืงหลวงของมณฑลจีห๋ลนิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศจนี เป็นโรงพยาบาลระดบั AAA ทีท่ันสมัย
และครบวงจร มกีารรักษาทางการแพทย,์ การสอน, การวจัิย, การฟ้ืนฟแูละการดแูลสขุภาพ ปัจจบุนัโรงพยาบาลนีอ้ยูภ่ายใตก้ารบรหิาร
ของสํานักงานคณะกรรมการการวางแผนครอบครัวและสขุภาพแหง่ชาต ิของสาธารณรัฐประชาชนจนี 
 
หนว่ยงานช ัน้นําและคณุลกัษณะตา่งๆ 
ภาควชิาจักษุวทิยา, นรเีวชวทิยาและสตูศิาสตร,์ เวชศาสตรโ์รคหวัใจ, เวชศาสตรศ์ลัยกรรม, การผา่ตดัทัว่ไป, พยาธวิทิยา และเวช
ศาสตรก์ารดแูลระบบทางเดนิหายใจ ไดรั้บการสนับสนุนเต็มรปูแบบเพือ่ประโยชนข์องผูป่้วยและเอาชนะปัญหามากมาย ภาควชิาไดต้ัง้
คา่ประวตัแิละเทคโนโลยใีหม่ๆ และการบําบดัใหม่ๆ  หน่วยงานเหลา่นีม้บีทบาทสําคญัในการชว่ยขบัเคลือ่นวทิยาการแพทยใ์หม้ณฑลจี๋
หลนิ, ประเทศจนี และทั่วโลก 
 
ศนูยว์จิยัประจาํภาควชิา 

 Research Center of the Second Hospital of Jilin University 
 Molecular Disease and Chemical Genetics Key Laboratory of Jilin province 
 Nephropathy Research AcademicWorkstation of Jilin province 
 Cardiovascular Disease Prevention, Diagnosis and Treatment International Cooperation Base of Jilin province 
 Diabetes Mellitus and Complications Project Laboratory 
 Antineoplastic Drug Project Laboratory 
 Nephropathy Key Laboratory of Jilin province 
 Healthy Birth and Child Development Key Laboratory of Jilin province 
 Diabetes Mellitus and Complications Key Laboratory of Jilin province 
 Ophthalmology Department Key Laboratory of Jilin province 
 The Second Hospital of Jilin University General Surgery Key Laboratory Unit 
 The Jilin Province Administration of Traditional Chinese MedicineKidney Disease Research Center 
 Cellular Elements of Metabolic Bone Disease Treatment Study Center 
 Jilin Laboratory of Ophthalmology 
 Key Laboratory forRelevance Studies on PM2.5 EnvironmentalExposure andRespiratory System Diseases 

 
(1) หนว่ยงานทางคลนิกิ: 

Respiratory Medicine 
-Infectious disease department 
-Kidney Disease Department 
Cardiovascular medicine 
-Liver, Gallbladder and Pancreas Department 
-Gastroenterology 
-Neurology Department 

Radiotherapy 
Ocular Fundus Disease Department 
Glaucoma Department 
Ophthalmology Department 
Cataract Department 
Orbital Disease and Ocular Plastic Surgery Department 
Ocular Surface Disease and Ocular Plastic Surgery 



-Endocrinology Department 
Oncological Hematology 
-Thyroid Surgery 
-Breast Surgery 
-Liver, Gallbladder and Pancreas Department 
-Gastrointestinal and Nutrition Surgery 
Colo-Rectal Surgery 
Vascular Surgery 
-Cardiovascular Surgery 
-Thoracic Surgery 
-First department of Neurosurgery 
Second Department of Neurosurgery 
Articular Surgery 
-Traumatology Department 
Spine Surgery 
-Sports Medicine Arthroscopy 
-Hand and Foot Reparative and Reconstructive Surgery 
Center 
-Bone Recovery and Pain Management Department 
-Urology Surgery 
-Otolaryngology department 
-Obstetrics and Gynecology Department 

Department 
Strabismus and Ophthalmic of Children 
Quasi-Molecular Laser Treatment Center 
Optometry Department 
Emergency Medicine 
Anesthesiology Department 
Pediatrics 
Neonatology Department 
Dermatology Department 
Medical Cosmetology department 
Rehabilitation Department 
Geriatrics Department and General Medicine 
Intervention Technology Department 
Traditional Chinese Medicine department 
Department of Acupuncture and Moxibustion 
Stomatology Department 
Medical Center 
 

 
(2) หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย:์ 

 Medicine Administration Department 
 Clinical Laboratory 
 Radiology Department 
 Electric Diagnosis Department 
 Pathology Department 
 Blood Transfusion Department 
 Supply Room 
 Nuclear Medicine department 
 Endoscopy Department 
 Nutritional Department 

(3) ศนูยป์ฏบิตักิาร: 
 Clinic Center of General Surgery Diseases of Jilin 

University 
 Obstetrics and Gynecology Center, Second 

Hospital of Jilin University 
 Cardiovascular Center, Second Hospital of Jilin 

University 
 Ophthalmic Center, Second Hospital of Jilin 

University 
 Orthopedics Center, Second Hospital of Jilin 

University 
 

 
China-Japan Union Hospital of Jilin University 
อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงานคณะกรรมการการวางแผนครอบครัวและสขุภาพแหง่ชาตแิละรว่มกบั Jilin University ซึง่อยู่
ภายใตก้ารกํากบัดแูลของกระทรวงการศกึษาแหง่ประเทศจนี เป็นโรงพยาบาลระดบั AAA (ชัน้หนึง่ในประเทศจนี) รวมการดแูลทาง
การแพทย,์ การศกึษา, การวจัิย, การป้องกนัโรค, การดแูลสขุภาพ และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพในสถาบนัเดยีว 
 
หนว่ยงานและสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
-Orthopedics 
-Hand Surgery 
-Liver, Gallbladder and Pancreas Department 
-Gastrointestinal Surgery 
-Colo-Rectal Surgery 
-Breast Surgery 
-Thyroid Surgery 
-Vascular Surgery 
-Urology Surgery 
-Thoracic Surgery 
-Neurosurgery 
-Cardiovascular Surgery 
-Obstetrics and Gynecology Department 
-Otolaryngology and Neck Surgery 
-Ophthalmology Department 
-Anesthesiology Department 
-Operation Room 
-Stomatology Department 
-Dermatology Department 
-Pain Clinic 
-Plastic Surgery 
-Cardiovascular Medicine 
-Respiratory Medicine 

-Gastroenterology 
-Neurology 
-Hematology 
-Rheumatism and Immunity 
-Endocrinology Department 
-Gastroenterology 
-Urology Department 
-Gerontology Department 
-Pediatrics 
-Emergency Medicine 
-ICU 
-Radiotherapy 
-Traditional Chinese Medicine Department 
-Rehabilitation Department 
-Infectious Diseases 
-Radiology 
-Laboratory Medicine 
-Ultrasonography 
-Blood Transfusion Department 
-Pathology Department 
-Endoscopy Center 
-Nuclear Medicine 
-Scientific Research Centre 



โครง
1.  H
2.  E
 
Sch
วชิา
Und
I. 5-
II. 7
 
Mas








 
Ph.D






 
โครง
1. N
2. Sc
3. Sc
4. Te
5. U
6. Fa
7. Fa
 
 
คณุส
ตอ้งเ
 
หลกั

 
คา่ใช




 
 
 

งการความรว่
Hospital of Se
Emory Univer

ool of Stom
เอกและสาขา

dergraduate
-year Program
7-year Progra

ster’s Degre
 Basic sci
 Clinical s
 Endodon
 Periodon
 Pediatric
 Mechani

research

D. Program
 Clinical S
 Prosthod
 Orthodo
 Mechani

งการความรว่
ational Instit
chool of dent
chool of dent
exas A&M Un
niversity of O
aculty of den
aculty of den

สมบตันิกัศกึษ
เป็นผูท้ีไ่มถ่อืสั

กฐานสาํคญัใน

ชจ้า่ยปี 2018
 คา่ลงทะเ
 คา่เรยีนภ

วมมอืและแลก
eoul Nationa
rsity Departm

matology 
าวชิาเฉพาะท
e Programs
m of Basic St
am of Basic S

ee Program
ience of stom
science of sto
ntics 
ntics 
c Dentistry 
sm of hard t

h 

ms: 
Stomatology 
dontics 
ntics 
sms of Hard 

วมมอืและแลก
tute of Denta
tal medicine,
tal medicine,
niversity, Bay
Oklahoma He
ntistry, Tokyo
ntistry, Kyush

ษาทีต่อ้งการ
สญัชาตจินี มพี

นการสมคัรเรี

8 (คดิตามเร
เบยีน_600 หย
าษา (Chines

กเปลีย่นระหว
l University, 

ment of Healt

ทาง 
s: 
tomatology S
Stomatology 

ms: 
matology 
omatology 

tissue remod

Science 

Tissue Rem

กเปลีย่นระหว
al and Cranio
, University o
, Karolinska 
ylor School o
ealth Science
o Medical and
hu University

ร 
พาสปอรต์ทีถ่กู

รยีน 

รท 1 หยวน=
ยวน  
se/Bridging P

วา่งประเทศ
Korea 
thcare, USA

Science 
Science 

eling and Cli

odeling and 

วา่งประเทศ
ofacial Resea
of Michigan, 
Institute, Sw
of Dentistry, 
es Center, US
d Dental Uni
y, Japan 

กกฎหมาย และ

ประมาณ 5 บ

rogram)_18,

inical 
 

Clinical Rese

arch (NIDCR)
USA 

weden 
USA 
SA 
versity, Japa

ะมสีขุภาพด ี

บาท) 

,000 หยวน/ปี

 Oral Mu
 Oral and
 Prostho
 Orthodo
 Oral and
 Professi

earch 

) affiliated to

an 

ป 

cosa Disease
d maxillofacia
dontics 
ontics 
d maxillofacia
onal Degree

 the US Natio

e 
al surgery 

al imaging 
es in Science 

onal Institut

of Stomatolo

e of Health 

 

ogy 



คา่เรี

คา่ที่

 
 
ทนุก
A. C






 
B. C
C. “G
D. C
 
 

รยีนหลกัสตูร

ทีพ่กั 

การศกึษาที ่J
Chinese Gov
 National 
 Chinese 
 Special S
 MOFCOM

Confucius In
Golden Bea

College of In

รปรญิญา 

Jilin Univers
vernment S
 Scholarship 
Government

Scholarship P
M Degree Pro

nstitute Sch
an” Interna
nternationa

sity จะมอบใ
Scholarship 

Program 
t Scholarship
Program 
ograms for D

holarship (ท
ational Stud
al Educatio

ให ้

p-Chinese Un

Developing Co

ทนุสถาบนัขง
dent Schola
n Scholarsh

niversity Prog

ountries 

งจือ้) 
arship (Spon
hip (Sponso

gram 

nsorship) o
orship) of J

of Jilin Univ
Jilin Univers

versity 
sity 

 

 


