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n University
y เป็ นมหาวิทยาลั
ย ยของรัฐบา
าล ก่อตัง้ เมือ
่ ปี 1946 อยูภ
่ ายใต
า
้กระทรวงศึกษาธิการขอ
องจีนโดยตรง ได ้รับการยกย
ย่องจาก
Jilin
รัฐสภ
ภาจีนว่าเป็ นมห
หาวิทยาลัยทีสํ
่ าคัญของชาติ มีหลากหล ายสาขาวิชา รวมไปถึง 44
4 คณะสาขาวิช
ชาทีค
่ รอบคลุม 13 ประเภท
ทเนื้อหา
ด ้านป
ปรัชญา, เศรษ
ษฐศาสตร์, กฎหมาย, การศึกษา,
ก
วรรณกรรรม, ประวัตศ
ิ าสตร์, วิทยาศา
าสตร์, วิศวกรรรม, วิทยาศาส
สตร์ทหาร, การรจัดการ
ื่ เสียงมาก
, ศิลปะ และการศึกษาทางการแ
แพทย์ทจ
ี่ ัดว่ามี
มชอ
กทีส
่ ด
ุ ของทีน
่ ี่ มีหลักสูตรปริ
ริญญาตรี 1299 วิชา, หลักสูตรปริ
ต
ญญาโททีไ่ ด ้รับ
ชา, หลักสูตรป
ปริญญาเอก 24
44 วิชา และ 4
42 ศูนย์การเรียนรู ้สูงกว่าปริญญาเอก ปั จจจุบันมีนักศึกษาจํ
ษ านวน 69,5
587 คน
การรัรับรอง 291 วิช
แบ่งเป็ นนั กศึกษาป
ปริญญาโทแล
ละปริญญาเอก
ก 24,391 คน,, นั กศึกษาปริริญญาตรีและรระดับวิทยาลัย 43,646 คน,, มีนักเรียนนานาชาติ
กว่า 2,000 คน
น และนักศึกษาที
ษ ไ่ ด ้รับระบบ
บการศึกษาผู ้ให
หญ่ 193,883 คน
มากก
จุดเด
ด่น
ค่าเรี
รียน

เริม
่ เรี
เ ยน
ต้องการ

่ื เสี
 มีชอ
เ ยงด ้านวิชาแ
แพทย์แผนปั จจ
จุบน
ั
 สอนด
ด ้วยภาษาอังกฤษทัง้ หมด
 สํานักงาน
ก
ก.พ. ขอ
องไทย รับรอง หลักสูตรนี้
((คิดตามเรท 1 หยวน=5 บาท) ราคาขึน
้ อย
ยูก
่ บ
ั สาขาวิชาทีเ่ รียน
ป
ป.ตรี_19,000--27,000 หยวน
น (ประมาณ 9
95,000-135,0
000 บาท)
ป
ป.โท_21,000
0-33,000 หยว
วน (ประมาณ 1
105,000-165,00 บาท)
ป
ป.เอก_25,000
0-35,000 หยว
วน (ประมาณ 125,000-175
5,000 บาท)
1 กันยายน 20
018 - 15 มกรา
าคม 2019
 อายุ 18-30 ปี (ป.ต
ตรี) / อายุไม่เกิน 40 ปี (ป.โ
โท) / อายุไม่เกิน 50 ปี (ป.เเอก)
การศึกษา
 สําเนาใบแสดงผลก
 สําเนาพาสปอร์ต
อบภาษาจีน HSK
H Level 3-5
5
 ผลสอ
 ผลสอ
อบภาษาอังกฤ
ฤษ TOEFL 55
50 (PBT); 213
3(CBT); 79(IIBL) หรือ IELT
LTS 6.0 (สําหรรับ Diploma และ
แ
Engliish-Taught program)
 letterr of recomme
endation 2 ฉ
ฉบับ จากอาจาารย์ระดับรองศาสตราจารย์ ((สําหรับปริญญาโท-เอก)
ญ

เกีย
่ วก
ว ับ Jilin Un
niversity
มหาวิท ยาลัย จี้ห ลิน ตัง้ อยู่ท เี่ มืองชางชุ
อ
น มณ
ณฑลจี้ห ลิน ตั ้งแต่ปี 1946 ปั จ จุบันมีนั กศึ
ศก ษาทั ง้ หมด
ด 71,920 คน
น และคณาจาารย์แ ละ
หน า้ ที่ 6,524
4 คน แบ่ ง เป็ นบุ
น ค ลากรระด
ดั บ ศาสตราจาารย์ 2,062 คน
ค และที่ป รึกษาระดั
ก
บ ปริญ
ญญาเอก 1, 137 คน ในปี
ป 2017
เจ ้าห
่
มหาวิ
วิทยาลัยจีห
๋ ลิน
นได ้รับคัดเลือกให
อ
้เป็ นหนึง่ ในมหาวิทยาล
ลัยภายใต ้แผน
น Double Firrst Class Unniversity แล
ละได ้รวมอยู่ในรายชื
น
อ
้
มหาวิ
วิทยาลัยชันนํ า 36 แห่ง ตามรายงานการประเมินผลแล
ละการศึกษา 2018
2
ของมหา
าวิทยาลัยในป
ประเทศจีนทีจ
่ ดทํ
ัด าโดยสมาค
คมศิษย์
เก่ามหาวิ
ม
ทยาลัยจีน มหาวิทยาลั
ลัยจีห
้ ลินได ้ถูกยกเป็
ก
นอันดับ ที่ 10 จาก 10
00 TOP Ranking ของมหาวิวิทยาลัยจีน
ื่ เสี
วิทยาลัยจีห
๋ ลินมุ่งเน ้นความ
มร่วมมือกับโรง
งเรียนทีม
่ ช
ี อ
สียง ได ้จัดตัง้ ความร่
ค
วมมือกับ
ั 282 วิทยา ลัย, มหาวิทยาลั
ย ย และสถาาบันการ
มหาวิ
วิจัยทางวิ
ท ทยาศาส
สตร์ใน 39 ประะเทศและภูมภ
ิ าค ปั จจุบันมีน
นัั กศึกษานานาาชาติกว่า 2,30
00 คนจาก 1222 ประเทศแล
ละภูมภ
ิ าคในหลักสูตร
้ มีการกระจ
ระยะะยาวหรือระยะสัน
จายหน่วยงาน
นใน 47 แผนก
ก รวมทัง้ นั กศึกษาปริ
ก
ญญาเอ
อก 181 คน, น
นั กศึกษาปริญญาโท
ญ
408 คน
ค และ
นั กศึกษาระดับปริญ
ญญาตรี 970 คน ปั จจุบันมหาวิทยาลัยจี๋ หลินมี 6 เขต
ตการปกครองแ
และ 7 วิทยาเเขตครอบคลุมพื
ม น
้ ทีก
่ ว่า 6.1
11 ล ้าน
ลุมพืน
้ ที่ 2.74 ล ้านตารางเมต
ตร มหาวิทยาลัยให ้บริการนั
นักเรียนต่างชาาติในสภาพแวดล ้อมการเรียนภาษา
น
ตาราางเมตร อาคารรเรียนครอบคล
่ ด
ุ , หลักสูตรที
ทีด
่ ที
ท
ี ส
่ี ด
ุ , ครูระดับมืออาชีพมากทีส
ต ม
่ ค
ี วามยืด
ดหยุ่นมากทีส
่ ด,
ุ บริการทีท
่ มเทมากที
ุ่ม
ส
่ ด
ุ รวมถึงสิง่ อํานวยความสะด
น
ดวกด ้าน
การเรีย
ี นรู ้ทีท
่ ันสมััยทีส
่ ด
ุ
มต้องเรียนทีนี
่ ่
ทําไม
่ื เสียงงด ้านวิชาแพท
 มีชอ
ทย์แผนปั จจุบน
ั
 สอนด ้วยภ
ภาษาอังกฤษท
ทัง้ หมด




สํานักงาน
น ก.พ. ของไท
ทย รับรองหลัก
ั สูตรนี้
ติดอันดับ 1 ใน 10 TO
OP ranking มห
หาวิทยาลัยใน
นจีน

่ งเวลาเปิ ดเทอม-ปิ ดเทอมของน ักศก
ึ ษานานาชาติ
ชว
 1 มีนาคม-15 กรกฎาคม 2018 (Spring)
 1 กันยายน 2018-15 มกราคม 2019 (Fall)
หล ักสูตรแนะนําให้เรียนของทีน
่ ี่
1. English-Taught Program
นักศึกษาทีไ่ ม่ได ้มีความรู ้พืน
้ ฐานในภาษาจีนหรือไม่สามารถฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนได ้ หลักสูตร English-Taught program
่ สารกับนักศึกษาต่างชาติ
ครูผู ้สอนจะสอนด ้วยภาษาอังกฤษล ้วนๆ จะช่วยให ้นักศึกษาได ้เข ้าใจเนือ
้ หาการสอนวิชาต่างๆง่ายขึน
้ และสือ
้ เทียบเท่ากับหลักสูตรนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาของไทยนีเ่ อง นักศึกษาทีม
่ ไี ม่มผ
ี ลสอบภาษาจีนอย่าง HSK สามารถ
ได ้ง่ายขึน
ใช ้ผลสอบภาษาอังกฤษอย่าง TOEFL หรือ IELTS เป็ นหลักฐานในการสมัครเรียนได ้
คุณสมบ ัติทต
ี่ อ
้ งการ
 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เรียน ป.ตรี) หรือ ระดับปริญญาตรี (เรียน ป.
โท)
 นักศึกษาทีจ
่ ะสมัครเรียนปริญญาโทต ้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี (สมัครเรียนปริญญาเอกต ้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี ) และต ้องมี letter
of recommendation 2 ฉบับจากเจ ้าหน ้าทีร่ ะดับรองศาสตราจารย์ขน
ึ้ ไป
 พาสปอร์ต
 นักศึกษาต ้องสุขภาพดี ไม่มป
ี ระวัตอ
ิ าชญากรรม และยินดีทจ
ี่ ะปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนและกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยจีห
๋ ลิน
้ เรียนทีม
 นักศึกษาทีจ
่ ะสมัครควรมีความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพียงพอเพือ
่ ใช ้ในการเรียนรู ้ในชัน
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

The English-Taught Undergraduate Program
International Economics and Trade
 เรียน 4 ปี
ระยะเวลาหล ักสูตรและ
ปริญญาทีไ่ ด้ร ับ
 ได ้ปริญญาตรีด ้าน Bachelor of Economic
ี
หลักสูตรนีเ้ หมาะสําหรับผู ้ทีก
่ ําลังมองหาอาชีพในบริษัทข ้ามชาติ, องค์กรทางการเงิน, บริษัทการค ้า
โอกาสทางวิชาชพ
ต่างประเทศ, วิสาหกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง และบริษัททีไ่ ด ้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยขอแนะนํ าโอกาสในการฝึ กงานให ้แก่นักเรียนทีม
่ ค
ี วามเป็ นเลิศทางวิชาการ
้ า่ ย
ค่าใชจ
Law
ื่ วิชา, ระยะเวลา
ชอ
หล ักสูตรและปริญญาที่
ได้ร ับ

ค่าลงทะเบียน 600 หยวน, ค่าเรียน 20,000 หยวน/ปี





Law of China
เรียน 4 ปี
ได ้รับปริญญาตรีด ้าน Bachelor of Laws

จํานวนทีเ่ ปิ ดร ับสม ัคร

ปริญญาตรี 100 คนเท่านัน
้

ี
ต ัวเลือกทางวิชาชพ

บริษัทกฎหมายและสถาบันบริการทางกฎหมายอืน
่ ๆ, ฝ่ ายการทูตและพาณิชยกรรมของประเทศบ ้านเกิด,
หน่วยงานด ้านกฎหมายของรัฐของประเทศบ ้านเกิด, องค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้องสถาบันอุดมศึกษาและศูนย์วจิ ัย
นักศึกษาพิเศษจะได ้รับคําแนะนํ าในการฝึ กงานด ้วย

้ า่ ย
ค่าใชจ

ค่าลงทะเบียน 600 หยวน, ค่าเรียน 20,000 หยวน/ปี

Pharmacy
ระยะเวลาหล ักสูตรและ
ปริญญาทีไ่ ด้ร ับ
ว ัตถุประสงค์การ
ฝึ กอบรม
้ า่ ย
ค่าใชจ

 เรียน 4 ปี
 มีระบบเรียนแบบ plus flexible system
 ได ้รับปริญญาตรีด ้าน Bachelor of Science
โครงการนีม
้ งุ่ เน ้นการสร ้างเภสัชกรทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูงทีส
่ ามารถดําเนินการประยุกต์การใช ้ยาทางคลินก
ิ , การ
วิจัย, การผลิต, การควบคุมคุณภาพ, การติดตาม, การบริหารยา และการเตรียมการพร ้อมการดําเนินงาน
ของเภสัช
ค่าเรียน 27,000 หยวน/ปี , ค่าทีพ
่ ัก ประมาณ 750-1200 หยวน/เดือน

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
ระยะเวลาหล ักสูตรและ
เรียน 6 ปี ได ้รับปริญญาตรีด ้าน Bachelor of Medicine
ปริญญาทีไ่ ด้ร ับ
ื่ เสียงทีส
เป็ นหลักสูตรทีม
่ ช
ี อ
รายละเอียดหล ักสูตร
่ ด
ุ ของทีน
่ ี่ เพราะสอนกันเป็ นภาษาอังกฤษ เป้ าหมายของหลักสูตร คือการ
ปลูกฝั งบุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากลในสาขาการแพทย์โลก โดยตอบสนองความต ้องการ
่ วชาญด ้านความรู ้
ด ้านการศึกษาทางการแพทย์ขององค์การอนามัยโลก มหาวิทยาลัยผลิตผู ้เชีย
ุ ค่าและจริยธรรม
การแพทย์ขน
ั ้ พืน
้ ฐานและสร ้างเทคนิคทางคลินก
ิ เฉพาะทาง ทําให ้นักศึกษาทีเ่ รียนมีคณ
่ สารและสร ้างนวัตกรรมใหม่ได ้เมือ
ในวิชาชีพ, มีความสามารถในการสือ
่ มาเรียนทีน
่ ี่ หลักสูตรนีค
้ รอบคลุม
หัวข ้อทัง้ หมดทีต
่ งั ้ แต่ความรู ้พืน
้ ฐานด ้านยาและเภสัชตามคลินก
ิ
ํ ค ัญทีจ
วิชาสา
่ ะได้เรียน
Human Anatomy, Histology & Embryology, Microbiology, Immunology, Biochemistry &

ํ ค ััญ
การฝึ
ฝึ กงานทีส
่ า
้ า่ ย
ค่าใช
ชจ

molecular biology, Physiolo
m
ogy, Patholo
ogy, Pathophy
ysiology, Phaarmacology, Diagnosis,
In
nternal Mediccine, Surgeryy, Obstetrics and Gynecology, Pediatrrics, Neurolog
gy, community
m
medicine,
Psycchiatry, Rehaabilitation Me
edicine, Eme
ergency mediicine
มห
หาวิทยาลัยจะะให ้ผู ้เรียนทดล
ลองวิชาแพทย
ย์ขน
ั ้ พืน
้ ฐานแล
ละยาด ้วยการฝึฝึ กงานเภสัชหนึง่ ปี ในโรงพย
ยาบาล
ต่างๆ
า
ค่าใช
า ้จ่าย 38,000 RMB / ปี ((ประมาณ 190
0,000 บาท / ปี ) ราคาดังกล
ล่าวรวม
ค่าเรียน
ostel Fee)
ค่าทีพัก (Ho
ค่าสมัคร
ข
ค่าประกันสุขภาพ

The
e English--Taught Master
M
Pro
ogram
nomics
School of Econ
ระยะะเวลาหล ักสูต
ตรและ
ปริญญาที
ญ
ไ่ ด้ร ับ
ี
โอกา
าสทางวิชาช
ชพ

เรีรยน 2 ปี ได ้รับปริ
บ ญญาโทด าน
้า Master off Economics

้ า่ ย
ค่าใช
ชจ

หลักสูตรนีเ้ หมา
าะสําหรับผู ้ทีก
่ ํ าลังมองหาอาาชีพในบริษัทข ้ามชาติ, องค์ก
์ รทางการเงิน,
น บริษัทการค
ค ้า
า
วิสาหกิ
ส
จขนาดใใหญ่และขนาด
ดกลาง และบริษั ททีไ่ ด ้รับกาารสนับสนุนจาก
กต่างประเทศ เราขอ
ต่างประเทศ,
แน
นะนํ าโอกาสใน
นการฝึ กงานให
ห ้แก่นักเรียนที
ทีม
่ ค
ี วามเป็ นเลิ
ลิศทางวิชาการร
ค่าลงทะเบี
า
ยน 600
6 หยวน, ค่าาเรียน 25,000
0 หยวน/ปี

จํานวนทีเ่ ปิ ดร ับส
สม ัคร

ปริริญญาโท 30 คนเท่านัน
้

w
Law
ข้อมูลหล ักสูตร

ื่ วิชา, ระยะเวล
ชอ
ลา
หลกสู
ัก ตรและปริญ
ญญาที่
ได้รบ
ับ
ี
ต ัวเลื
ลือกทางวิชาช
ชพ
้ า่ ย
ค่าใช
ชจ

หลักสูตรภาษาอ
อังกฤษทีเ่ ปิ ดส
สอนโดยโรงเรียนกฎหมายส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเกีย
่ วกับกฎ
ฎหมายจีน โดย
ยมี
ด ง่ หมายในก
การฝึ กอบรมนัก
กเรียนทีค
่ ุ ้นเคย
ยกับโครงสร ้าง
งพืน
้ ฐานและส
สถานการณ์ของกฎหมายจี
อ
น และมี
จุดมุ
คววามรู ้กับเทคนิคพิเศษในกฎห
หมายจีน วิทยากรของหลั
ย
กสู
สตรคือผู ้ทีม
่ ค
ี ววามสามารถใน
นการทําความเเข ้าใจ
เกี
กีย
่ วกับความสัมพั
หมายปกครอง
ง, กฎหมายแพ
พ่งและ
ม นธ์ระหว่าง ประเทศ, รัฐธรรมนูญของปรระเทศจีน, กฎห
พาณิชย์, กฎหม
มายอาชญากรรรม และกฎหม
มายระหว่างประะเทศ เป็ นต ้น
Crriminal Law of
o China, Civvil and Comm
mercial Law of
o China, Inteernational La
aw of China เรี
เ ยน 3
ปี ได ้รับปริญญา
าโทด ้าน Mastter of Laws
บริริษัทกฎหมายและสถาบันบริริการทางกฎหมายอืน
่ ๆ ฝ่ ายการทูตและพาาณิชยกรรมขอ
องประเทศบ ้าน
นเกิด,
หน่วยงานด ้านก
กฎหมายของรัฐ
ฐของประเทศบ
บ ้านเกิด, องค์
ค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้องง, สถาบันอุดมศึ
ม กษาและศูนย์
น วจิ ัย
ก กษาพิเศษจะได ้รับคําแน
นะนํ าในการฝึ กงาน
นักศึ
ค่าลงทะเบี
า
ยน 600
6 หยวน, ค่าาเรียน 25,000
0 หยวน/ปี

ernational R
Relations
Inte
ข้อมูลหล ักสูตร
ภาาควิชากิจการรระหว่างประเท
ทศนานาชาติและสาธารณะ
ล
(School of Intternational and
a Public AfffairsSIIPA) แห่งมหา
าวิทยาลัยจีห
้ ลิน ได ้ดําเนินการหลักสูตร "ก
การศึกษาความ
มสัมพันธ์ระหว
ว่างประเทศร่วมสมัย"
(C
Contemporarry Internation
nal Relationss Studies) ในการสอนด ้วยภ
ภาษาอังกฤษตั
ตัง้ แต่ปี 2006 ซึ
ซง่
ั ทัศน
ได
ด ้รับการออกแบบมาเพือ
่ ฝึ กฝ
ฝนผู ้ทีม
่ ค
ี วามส
สามารถระดับสู
สงทีม
่ วี ส
ิ ย
น์และมีความเข
ข ้าใจโลกสมัยใหม่
ขอ
องประเทศจีน จนถึงเดือนมิถ
ถุนายนปี 2017 มีนักเรียน 385 คนจาก 800 ประเทศทีจ
่ บการศึ
บ
กษาจาก
ํา ญในด ้านกาารทูต, การศึกษาและวั
หลักสูตรนี้ และหลายคนทีเ่ รีย
ยนจบไป ได ้รับตํ
บ าแหน่งทีส
่ าคั
ษ
ฒนธรรรมใน
ด
เอง
ปรระเทศบ ้านเกิดของพวกเขาเ
ระยะะเวลาหล ักสูต
ตรและ
เรีรยน 2 ปี ได ้รับปริ
บ ญญาโทด าน
้า Master off Law
ปริญญาที
ญ
ไ่ ด้ร ับ
วิชาหล ักๆทีจ
่ ะได้
ด้เรียน
Co
ontemporary
y Internation al Issues / Theories
T
of In
nternational Relations / History
H
of
In
nternational Relations
R
/ In
ntroduction to
t China’s Diplomacy / Innternational Political Econ
nomy /
Em
merging Chin
na and World
d Affairs / International Relations
R
andd East Asia / Internationa
al Law

ี
อาช
ชพในอนาคต
้ า่ ย
ค่าใช
ชจ

an
nd Organizattion / Foreign
n Policy Analysis / Peace and Conflictt Managemen
nt
ผู ้สํ้ าเร็จการศึกษามี
ษ โอกาสทําางานเป็ นเจ ้าหน
น ้าทีข
่ องรัฐ, สถาบั
ส
นการต่างงประเทศ,มหา
าวิทยาลัยและ
่ ต่างประเทศ และะอืน
สถ
ถาบันวิจัย, พน
นักงานของหน
น่วยงาน NGO,, องค์กรสือ
่ ๆ
ค่าลงทะเบี
า
ยน 600
6 หยวน, ค่าาเรียน 25,000
0 หยวน/ปี

้ หนังสื
้ ผ ้า,, ชุดทีว,ี ห ้องอ
่ ัก: ในห ้องมี
มีโต๊ะ, ชัน
ง อ, ตู ้เสือ
อาบนํ้ าส่วนตัว และฝั กบัว
ค่าทีพ
ห ้องเดีย
่ ว: 30-50 หยวน/คน/วัน,
น ห ้องคู:่ 25-4
45 หยวน/คน//วัน
ณ 40-80 หยววน/คน/วัน
ค่าอาหาร ประมาณ
้ ปรระกันสุขภาพ
ค่าประก ันสุขภาพ
พ 800 หยวน//ปี กระทรวงศึกษาธิ
ก
การของ จีนกําหนดใหนั้นกศึกษาต่างช
ชาติในประเทศ
ศจีนต ้องซือ
้
ื้ จ
นักเรีรียนสามารถซือ
อได
้ในวันทีส
่ มัครเรียน สําหรรับผู ้ทีไ่ ม่ซอ
จะไม่อนุญาตให ้สมัครเรียน

Env
vironment a
and Resourc
ces
Groundwater S
Science and
d Technolog
gy
ระยะะเวลาหล ักสูต
ตรและ
เรีรยน 3 ปี ได ้รับปริ
บ ญญาโทด าน
้า Master off Engineering
g
ปริญญาที
ญ
ไ่ ด้ร ับ
วิชาหล ักๆทีจ
่ ะได้
ด้เรียน
Numerical methods / Num
merical modelling of multi--component rreactive tran
nsport /
nvironmental Hydrogeolo
ogy / Assessm
ment and ma
anagement oof groundwatter resourcess /
En
Co
ontrol and re
emediation o
of groundwatter and soil pollution
p
ี
โอกา
าสทางอาชพ
ผู ้สํ้ าเร็จการศึกษาของมหาวิ
ษ
ท
ทยาลัยได ้ก ้าวห
หน ้าไปทํางาน
นระดับวิสาหกิจจและสถาบันทีเ่ กีย
่ วกับการค
ค ้นหา
้
แล
ละการประเมินการจั
น
ดการแห
หล่งนํ้ าใต ้ดิน, ผลกระทบทาง
งนิเวศวิทยาขอ
องการแสวงหาประโยชน์จาก
กนํ้ าใต ้
ดิน,
น สภาพแวดล
ล ้อมทางธรณีววิท
ิ ยา, การควบคุมและกู ้คืนมลพิ
ม ษของนํ้ าบ
การ
บาดาลและดิน ทฤษฎีและก
ปรระยุกต์ใช ้การพ
พัฒนาพลังงาน
นใต ้ดินและกาารกําจัดขยะ
้ า่ ย
ค่าใช
ชจ
ค่าลงทะเบี
า
ยน 600
6 หยวน, ค่าาเรียน 28,000
0 หยวน/ปี
drology and
d Water Res
sources
Hyd
ระยะะเวลาหล ักสูต
ตรและ
เรีรยน 3 ปี ได ้รับปริ
บ ญญาโทด าน
้า Master off Engineering
g
ปริญญาที
ญ
ไ่ ด้ร ับ
วิชาหล ักๆทีจ
่ ะได้
ด้เรียน
Ground Waterr / Simulation
n Prediction of Groundwa
ater Pollutionn / Ecological Hydrology /
M
Modern
Hydro
ogeology / faarmland Wate
er Ecology / Water Enviroonmental Pollution Contrrol and
M
Management
/ Simulation and Manage
ement of Water Resourcees / etc.
ี
โอกา
าสทางอาชพ
ผู ้สํ้ าเร็จการศึกษาของมหาวิ
ษ
ท
ทยาลัยได ้ก ้าวห
หน ้าไปทํางาน
นเกีย
่ วกับทรัพย
ยากรทีด
่ น
ิ , ทรัรัพยากรนํ้ า, แห
หล่งนํ้ า
, การก่
ก
อสร ้างเมื
มือง, การคุ ้มครรองสิง่ แวดล ้อม, การขนส่ง, และสาขาอืน
่ ๆๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้ า่ ย
ค่าใช
ชจ
ค่าลงทะเบี
า
ยน 600
6 หยวน, ค่าาเรียน 28,000
0 หยวน/ปี
vironmentall Science
Env
ระยะะเวลาหล ักสูต
ตรและ
เรีรยน 3 ปี ได ้รับปริ
บ ญญาโทด าน
้า Master off Science
ปริญญาที
ญ
ไ่ ด้ร ับ
วิชาหล ักๆทีจ
่ ะได้
ด้เรียน
en
nvironmental ecology, mo
odern enviro
onmental ana
alytical chem
mistry, environmental pollution
an
nd control off chemistry, m
modern ecology and environmental sscience theorry and metho
od,
re
esource and environment
e
tal economy,, environmen
ntal planning and manage
ement, senio
or
en
nvironmental impact asseessment, new
w technology
y of environm
mental analysis. Advance
e
en
nvironmental chemistry, environmenttal and resou
urce science,, environmen
ntal restoratio
on
th
heory and tecchnology, en
nvironmental pollution pre
evention andd control tech
hnology
ี
โอกา
าสทางอาชพ
ผู ้สํ้ าเร็จการศึกษาของมหาวิ
ษ
ท
ทยาลัยได ้ก ้าวห
หน ้าไปทํางาน
นตามสถานประะกอบการและส
สถาบันต่างๆที
ที่
เกี
กีย
่ วข ้องในด ้าน
นเคมีสงิ่ แวดล ้ ้อม, ทฤษฎีและเทคโนโลยี
ล
ด ้านการควบคุม
มมลพิษทางสิ
สิง่ แวดล ้อม, การ
วิเคราะห์
เ
ด ้านสิงแวดล
ง่
้อม, กา รวางแผนและะการประเมินสิงแวดล
ง่
้อม, เศร
ศรษฐกิจด ้านสิงแวดล
ง่
้อมและะ
เศ
ศรษฐกิจคาร์บอนตํ
อ า่ , สภาพแ
แวดล ้อมระบบ
บนิเวศน์, ระบบ
บนิเวศวิทยาแล
ละระบบการจัดการข
ด
้อมูลทางง
วิศวกรรม,
ศ
การค
ควบคุมมลภาววะทางชีวภาพแ
และการฟื้ นฟูระบบนิเวศ, กา รประยุกต์ใช ้ระะบบนิเวศ ฯลฯ
ฯ
้
ค่าใช
ชจา่ ย
ค่าลงทะเบี
า
ยน 600
6 หยวน, ค่าาเรียน 28,000
0 หยวน/ปี
vironmentall Engineerin
ng
Env
ระยะะเวลาหล ักสูต
ตรและ
เรีรยน 3 ปี ได ้รับปริ
บ ญญาโทด าน
้า Master off Engineering
g
ปริญญาที
ญ
ไ่ ด้ร ับ

วิชาหล ักๆทีจ
่ ะได้เรียน
ี
โอกาสทางอาชพ

้ า่ ย
ค่าใชจ

Higher environmental hydro geochemical, Advanced Environmental Chemistry, New
technology of contaminated site control and remediation, Modern water treatment
technology, Modern biochemistry
ผู ้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยได ้ก ้าวหน ้าไปทํางานในองค์กรวิสาหกิจและสถาบันทีด
่ ําเนินการใน
การควบคุมและกู ้คืนพืน
้ ทีบ
่ ําบัดนํ้ าเสีย, เทคโนโลยีการบําบัดนํ้ าเสีย, เทคโนโลยีชวี ภาพด ้านสิง่ แวดล ้อม,
อุปกรณ์ป้องกันสิง่ แวดล ้อมและวัสดุทใ่ี ช ้ในการจัดการสิง่ แวดล ้อม, การจัดการขยะมูลฝอย, การประเมิน
และการจัดการด ้านสิง่ แวดล ้อม, การออกแบบทางวิศวกรรม และงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ค่าลงทะเบียน 600 หยวน, ค่าเรียน 28,000 หยวน/ปี

ค่าทีพ
่ ัก
้ หนังสือ, ตู ้เสือ
้ ผ ้า, ชุดทีว,ี ห ้องอาบนํ้ าส่วนตัว และฝั กบัว
ในห ้องมีโต๊ะ, ชัน
ห ้องเดีย
่ ว: 30-50 หยวน/คน/วัน, ห ้องคู:่ 25-45 หยวน/คน/วัน
ค่าอาหาร ประมาณ 40-80 หยวน/คน/วัน
้ ประกันสุขภาพ
ค่าประก ันสุขภาพ 800 หยวน/ปี กระทรวงศึกษาธิการของจีนกําหนดให ้นักศึกษาต่างชาติในประเทศจีนต ้องซือ
้ ได ้ในวันทีส
ื้ จะไม่อนุญาตให ้สมัครเรียน
นักเรียนสามารถซือ
่ มัครเรียน สําหรับผู ้ทีไ่ ม่ซอ
Norman Bethune Health Science Center
Human Anatomy, Histology & Embryology, Microbiology, Immunology, Biochemistry &
วิชาหล ักๆทีจ
่ ะได้เรียน
molecular biology, Physiology, Pathology, Pathophysiology, Pharmacology, Diagnosis,
Internal Medicine, Surgery, Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Neurology, community
medicine, Psychiatry, Rehabilitation Medicine, Emergency medicine
ํ ค ัญ
การฝึ กปฏิบ ัติทส
ี่ า
การทดลองเพือ
่ การแพทย์ขน
ั ้ พืน
้ ฐาน, การฝึ กปฏิบต
ั ส
ิ ําหรับเวชศาสตร์คลินก
ิ , การฝึ กงานหนึง่ ปี ใน
โรงพยาบาล
ํ เร็จ
Bachelor of Medicine ได ้รับสําหรับผู ้สําเร็จการศึกษาตามข ้อบังคับปริญญาของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เกณฑ์การสา
ึ ษา
ั่ ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery
การศก
ถ ้าเป็ นเวอร์ชน
วิชาทีจ
่ ะได้เรียน (ระด ับปริญญาโท)
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

Pub
blic Health
ระยะะเวลาเรียน
ประว
ว ัติการสร้างค
คณะ
สาขาวิชา

ว ัตถุป
ุ ระสงค์

วิชาต่างๆในหลกสู
ัก ตรนี้

ระะยะเวลาการศึกษาสํ
ก
าหรับโค
ครงการ MPH คือ 2 ปี หลักสู
สตรทีจ
่ ําเป็ นทั
ทั้งหมดจะสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
ก
กับปั
บ ญหาด ้านส
สาธารณสุขทีเ่ กิดขึน
้ เช่น โรคติดต่อต่างๆ, มลภาวะต่อสิ่งแวดล ้อม แล
ละความปลอดภ
ภัยของ
อาาหารเป็ นต ้น ประเด็
ป
นด ้านสุข
ขภาพของประชาชนได ้พัฒนาขึ
น น
้ และกลาย
ยเป็ นโลกาภิวต
ั น์มากขึน
้
่ วชาญด
มห
หาวิทยาลัยจีหลิ
ห
๋ นได ้สร ้างสาาขาวิชานีเ้ พือ
ว
้านสาธธารณสุขด ้วยวิสัยทัศน์ระดับโลก
โ
่ ปลูกฝั งผู ้เชีย
แล
ละปริญญาขัน
้ สูง ดังนัน
้ มหาาวิทยาลัยจีห
๋ ลิน
ิ จะเปิ ดตัวหลั
ลักสูตรนานาชาาติด ้านการสาธารณสุขของรัรัฐเพือ
่
่ วชาญด ้านสาธารณส
กาารปรับตัวให ้เข
ข ้ากับมาตรฐาน
นทีส
่ งู ขึน
้ สําหรัรับผู ้เชีย
สุขในเอเชียตะะวันออกเฉียงใใต ้
เพื
พือ
่ พัฒนาวิชาช
ชีพด ้านความมี
มีระเบียบวินัยทีย
่ อดเยีย
่ ม ดวยรากฐานที
้ว
ม
่ ั่น คงของทฤษ
ษฎีและแนวปฏิบั
บตใิ น
ด ้านสาธารณสุ
้า
ขและการแพท
ข
ทย์เชิงป้ องกัน, มีความสามารรถในการควบค
คุมและป้ องกันโรค,
น
การใหบริ
้บ การ
ชุมชนการดู
ม
แลส
สุขภาพ, การเฝ้ฝ้ าระวังและกาารบังคับด ้านสุขภาพและควา
ข
ามสามารถในก
การแก ้ปั ญหา,
ปรระเด็นทางปฏิบั
บตใิ นด ้านสาธธารณสุข
Professionall Basic courrses:_China Politics, Mod
dern Chinesee, Biostatistics, Epidemiolo
ogy,
y technology,, Health Econnomics, Statiistics Software,
Health care Management, Field survey
mergency pu
ublic health eevent and ha
andle
Em
Professionall courses_So
ociology, Health educatio
on and healthh promotion,, Project dessign
nd scientific writing,
w
Literrature retriev
val, Environm
ment and Heaalth, Psychollogical health
h,
an
Se
eminars
Th
hesis_Litera
ature review report, Qualification defe
ense, Mid-terrm report, Thesis defense

The
e English--Taught Doctoral
D
Program
P
Worrld Econom
my
ระยะะเวลาหล ักสูต
ตรและ
ปริญญาที
ญ
ไ่ ด้ร ับ
วิชาทีจ
่ ะได้เรียน

ี
โอกา
าสทางอาชพ
้ า่ ย
ค่าใช
ชจ
จํานวนทีเ่ ปิ ดร ับส
สม ัคร
w
Law
ื่ วิชา, ระยะเวล
ชอ
ลา
หลกสู
ัก ตรและปริญ
ญญาที่
ได้รบ
ับ
ํ ค ัญทีจ
วิชาสา
่ ะได
ด้เรียน
ี
โอกา
าสทางอาชพ
้ า่ ย
ค่าใช
ชจ
จํานวนทีเ่ ปิ ดร ับส
สม ัคร

เรีรยน 3-6 ปี ได ้รั้ บปริญญาเอก
กด ้าน Doctorr in Philosoph
hy in Econom
mics
Ad
dvanced Wesstern Econom
mics / Research into Worrld Economicc Issues / Ressearch into
Frrontier Issues of / Researrch into International Eco
onomics / Sppecial Researrch into
Co
ontemporary
y / American Economy / Research
R
into
o European EEconomy / Research
R
into
o East
Assian Econom
mic Issues / S
Special Resea
arch into Japanese Econoomy
หลักสูตรนีเ้ หมา
าะสําหรับผู ้ทีก
่ ํ าลังมองหาอาาชีพในบริษัทข ้ามชาติ, องค์ก
์ รทางการเงิน,
น บริษัทการค
ค ้า
า
หน่วยงานวิสาห
หกิจขนาดใหญ
ญ่และขนาดกลาง และบริษัท
ททีไ่ ด ้รับการสนั
นับสนุนจาก
ต่างประเทศ,
ต่างประเทศ
า
เรา
าขอแนะนํ าโอก
กาสในการฝึ กงานให ้แก่นักเรี
เ ยนทีม
่ ค
ี วามเเป็ นเลิศทางวิชาการ
ช
ค่าลงทะเบี
า
ยน 600
6 หยวน, ค่าาเรียน 29,000
0 หยวน/ปี
ปริริญญาเอก 10 คนเท่านัน
้

Crriminal Law of
o China, Civvil and Comm
mercial Law of
o China, Inteernational La
aw of China เรี
เ ยน 36 ปี ได ้รับปริญญาเอกด
ญ
้าน Do
octor of Law
ws
Accademic Fore
eland / Subjeect Methodology / Professsional Book Club / Forum
m of Legal
Graduates
ทํางานตามบริษั
ษัทกฎหมายแล
ละสถาบันบริการทางกฎหมา
ายอืน
่ ๆ, ฝ่ ายกาารทูตและพาณ
ณิชยกรรมของง
ด หน่วยงานด
ด ้ ้านกฎหมายของรัฐ, หน่วยง
งานระหว่างประะเทศ, องค์กรที
ร เ่ กีย
่ วข ้อง
ปรระเทศบ ้านเกิด,
สถ
ถาบันอุดมศึกษา
ษ และศูนย์ว จั
ิ ย นักศึกษาพิ
พิเศษจะได ้รับคํ
คาแนะนํ าในก ารฝึ กงาน
ค่าลงทะเบี
า
ยน 600
6 หยวน, ค่าาเรียน 25,000
0 หยวน/ปี
ปริริญญาเอก 10 คนเท่านัน
้

ernational R
Relations
Inte
ระยะะเวลาหล ักสูต
ตรและ
เรีรยน 3 ปี ได ้รับปริ
บ ญญาเอก P
Ph.D. of Law
w
ปริญญาที
ญ
ไ่ ด้ร ับ
ํ ค ัญทีจ
วิชาสา
่ ะได
ด้เรียน
Co
ontemporary
y Internation al Issues / Theories
T
of In
nternational Relations / History
H
of
In
nternational Relations
R
/ In
ntroduction to
t China‟s Diplomacy / Innternational Political Economy
/ Emerging Ch
hina and Worrld Affairs / International
I
Relations annd East Asia / Internation
nal
aw and Orga
anization / Fo
oreign Policy Analysis / Pe
eace and Co nflict Management
La
้ า่ ย
ค่าใช
ชจ
ค่าลงทะเบี
า
ยน 600
6 หยวน, ค่าาเรียน 29,000
0 หยวน/ปี

ค่าทีพ
่ ัก
้ หนังสือ, ตู ้เสือ
้ ผ ้า, ชุดทีว,ี ห ้องอาบนํ้ าส่วนตัว และฝั กบัว
ในห ้องมีโต๊ะ, ชัน
ห ้องเดีย
่ ว: 30-50 หยวน/คน/วัน, ห ้องคู:่ 25-45 หยวน/คน/วัน
ค่าอาหาร ประมาณ 40-80 หยวน/คน/วัน
้ ประกันสุขภาพ
ค่าประก ันสุขภาพ 800 หยวน/ปี กระทรวงศึกษาธิการของจีนกําหนดให ้นักศึกษาต่างชาติในประเทศจีนต ้องซือ
้ ได ้ในวันทีส
ื้ จะไม่อนุญาตให ้สมัครเรียน
นักเรียนสามารถซือ
่ มัครเรียน สําหรับผู ้ทีไ่ ม่ซอ
Environment and Resources
Groundwater Science and Technology
เรียน 3 ปี ได ้รับปริญญาเอกด ้าน Ph.D. of Engineering
ระยะเวลาหล ักสูตรและ
ปริญญาทีไ่ ด้ร ับ
Ground Water, Applied hydrogeology / Remediation theory and technology of ground water
วิชาหล ักๆทีจ
่ ะได้เรียน
and soil / Theory and simulation of multi-phase and multi-component reactive transport of
ground water
ี
ผู ้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยได ้ก ้าวหน ้าไปทํางานระดับวิสาหกิจและสถาบันทีเ่ กีย
่ วกับการค ้นหา
โอกาสทางอาชพ
และการประเมินการจัดการแหล่งนํ้ าใต ้ดิน, ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของการแสวงหาประโยชน์จากนํ้ าใต ้
ดิน, สภาพแวดล ้อมทางธรณีวท
ิ ยา, การควบคุมและกู ้คืนมลพิษของนํ้ าบาดาลและดิน ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช ้การพัฒนาพลังงานใต ้ดินและการกําจัดขยะ
้ า่ ย
ค่าใชจ
ค่าลงทะเบียน 600 หยวน, ค่าเรียน 33,000 หยวน/ปี
Hydrology and Water Resources
เรียน 3 ปี ได ้รับปริญญาเอกด ้าน Ph.D. of Engineering
ระยะเวลาหล ักสูตรและ
ปริญญาทีไ่ ด้ร ับ
Ground Water / Simulation Prediction of Groundwater Pollution / Ecological Hydrology /
วิชาหล ักๆทีจ
่ ะได้เรียน
Modern Hydrogeology / farmland Water Ecology / Water Environmental Pollution Control and
Management / Simulation and Management of Water Resources / etc.
ี
ผู ้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยได ้ก ้าวหน ้าไปทํางานเกีย
่ วกับทรัพยากรทีด
่ น
ิ , ทรัพยากรนํ้ า, แหล่งนํ้ า
โอกาสทางอาชพ
, การก่อสร ้างเมือง, การคุ ้มครองสิง่ แวดล ้อม, การขนส่ง, และสาขาอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้ า่ ย
ค่าใชจ
ค่าลงทะเบียน 600 หยวน, ค่าเรียน 33,000 หยวน/ปี
Environmental Science
เรียน 3 ปี ได ้รับปริญญาเอกด ้าน Ph.D. of Science
ระยะเวลาหล ักสูตรและ
ปริญญาทีไ่ ด้ร ับ
Advance environmental chemistry / environmental and resource science / environmental
วิชาหล ักๆทีจ
่ ะได้เรียน
restoration theory and technology / environmental pollution prevention and control
technology
ี
ผู ้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยได ้ก ้าวหน ้าไปทํางานตามสถานประกอบการและสถาบันต่างๆที่
โอกาสทางอาชพ
เกีย
่ วข ้องในด ้านเคมีสงิ่ แวดล ้อม, ทฤษฎีและเทคโนโลยีด ้านการควบคุมมลพิษทางสิง่ แวดล ้อม, การ
วิเคราะห์ด ้านสิง่ แวดล ้อม, การวางแผนและการประเมินสิง่ แวดล ้อม, เศรษฐกิจด ้านสิง่ แวดล ้อมและ
เศรษฐกิจคาร์บอนตํา่ , สภาพแวดล ้อมระบบนิเวศน์, ระบบนิเวศวิทยาและระบบการจัดการข ้อมูลทาง
วิศวกรรม, การควบคุมมลภาวะทางชีวภาพและการฟื้ นฟูระบบนิเวศ, การประยุกต์ใช ้ระบบนิเวศ ฯลฯ
้ า่ ย
ค่าใชจ
ค่าลงทะเบียน 600 หยวน, ค่าเรียน 33,000 หยวน/ปี
Environmental Engineering
ระยะเวลาหล ักสูตรและ
เรียน 3 ปี ได ้รับปริญญาโทด ้าน Ph.D. of Engineering
ปริญญาทีไ่ ด้ร ับ
Higher environmental hydro geochemical, Advanced Environmental Chemistry, New
วิชาหล ักๆทีจ
่ ะได้เรียน
technology of contaminated site control and remediation, Modern water treatment
technology, Modern biochemistry
ี
ผู ้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยได ้ก ้าวหน ้าไปทํางานในองค์กรวิสาหกิจและสถาบันทีด
่ ําเนินการใน
โอกาสทางอาชพ
การควบคุมและกู ้คืนพืน
้ ทีบ
่ ําบัดนํ้ าเสีย, เทคโนโลยีการบําบัดนํ้ าเสีย, เทคโนโลยีชวี ภาพด ้านสิง่ แวดล ้อม,
อุปกรณ์ป้องกันสิง่ แวดล ้อมและวัสดุทใ่ี ช ้ในการจัดการสิง่ แวดล ้อม, การจัดการขยะมูลฝอย, การประเมิน
และการจัดการด ้านสิง่ แวดล ้อม, การออกแบบทางวิศวกรรม และงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้
ค่าใชจา่ ย
ค่าลงทะเบียน 600 หยวน, ค่าเรียน 33,000 หยวน/ปี
ค่าทีพ
่ ัก
้ หนังสือ, ตู ้เสือ
้ ผ ้า, ชุดทีว,ี ห ้องอาบนํ้ าส่วนตัว และฝั กบัว
ในห ้องมีโต๊ะ, ชัน
ห ้องเดีย
่ ว: 30-50 หยวน/คน/วัน, ห ้องคู:่ 25-45 หยวน/คน/วัน
ค่าอาหาร ประมาณ 40-80 หยวน/คน/วัน
้ ประกันสุขภาพ
ค่าประก ันสุขภาพ 800 หยวน/ปี กระทรวงศึกษาธิการของจีนกําหนดให ้นักศึกษาต่างชาติในประเทศจีนต ้องซือ
้ ได ้ในวันทีส
ื้ จะไม่อนุญาตให ้สมัครเรียน
นักเรียนสามารถซือ
่ มัครเรียน สําหรับผู ้ทีไ่ ม่ซอ

nese Langu
uage Progra
am
Chin
Long-term Chinese Langu
uage
ระยะะเวลาเรียน
6 เดือน – 2 ปี
คุณสมบ
ส ัติทต
ี่ อ
้ งก
การ
 ตองไม่
้อ
ได ้ถือสัญ
ญชาติจน
ี
 อายุ 18-60 ปี
บการศึกษาระดั
ดับ ม.ปลาย
 จบ
 Co
opy passport
กําหนดการสอน
ห
20-22 คาบเรียน/สัปดาห์ (คาบเรียนละ 45 นาที)
ระยะะเวลาการสม ััคร
15 มีนาคม-15 กรกฎาคม 2018 (ภาคเรีรียน Fall) จะเปิ ิดเรียนเดือนก
กันยายน 2018
วิชาประจําหล ักสู
สูตรนี้
วัดตามเลเวล
ลของนักเรียน คือ Primary I-II, Interme
ediate I-II แล
ละ Advanced
d I-II มีเกือบ 20
class ซึง่ จะเปิ ดทุกเทอม
้ า่ ย
ค่าใช
ชจ
ค่าสมัคร 40
00 หยวน / ค่า เรียน 9,000 หยวน/เทอม
ห
/ ค่าหนังสือ 2000-350 หยวน
น
ulty of Med
dical Sciences
Facu
ื่ เสีย
เป็ นค
คณะทีม
่ ช
ี อ
ยงมากทีส
่ ด
ุ ขอ
อง Jilin Unive
ersity นักเรียน
นทีป
่ รารถนาอย
ยากเรียนแพทย์ในสายต่างๆ สามารถเรียนคณะนี
น
ไ้ ด ้ทันที ใน
แต่ละปี จะมีนักเรียน
นจากทั่วโลกม
มาเรียนหมอทีนี
น
่ ม
่ี ากมาย โดย
ยแบ่งออกเป็ นภาควิ
น
ชาต่างๆ
ๆดังนี้
S
College of Basiic Medical Sciences
กาศนียบ ัตรส
สาขาวิชาเฉพ
พาะทาง
วิชาเอกและประก
 Master’ss and Ph.D. Programs
P
in Physiology
P
 Master’ss Program in Microbiology
y
 Master’ss Program in Genetics
 Master’ss Program in Cell Biology
 Master’ss and Ph.D. Programs
P
in Biochemistry
B
y and Molecular Biology
 Master’ss and Ph.D. Programs
P
in Anatomy,
A
Hisstology, and Embryology
 Master’ss and Ph.D. Programs
P
in Immunology
I
y
 Master’ss and Ph.D. Programs
P
in Pathogen
P
Bio
ology
 Master’ss and Ph.D. Programs
P
in Pathology
P
an
nd Pathophyssiology
 Master’ss Program in Medical Jurissprudence
 Master’ss and Ph.D. Programs
P
in pharmacolog
p
gy
งการความร่ว
วมมือระหว่างประเทศ
ง
โครง
I. คว
วามร่วมมือระะหว่างนานาช
ชาติ
-ภาคี
คีเครือข่าย AustralAsian Se
evere Asthma
a Network
ึ
ส
ันการศกษาที
เ่ ป็นหุนส
น
้ ว่ น
II. สถาบ
1. Fu
ungi Researcch Center of Jilin Universiity (ในความร่ววมมือกับ Chib
ba University
y ประเทศญีป
่ น
ุ่ น)
2. JL
LU-Woolcockk Joint Research Center fo
or Airway Disseases (ในคววามร่วมมือกับ Sydney Univversity ประเท
ทศออสเตรเลีย)
ย
3. JL
LU-UGA Jointt Research Center
C
for Sysstem Biologyy (ในความร่วมมื
ม อกับ the University Of G
Georgia Athe
ens ประเทศ
สหรัฐอเมริ
ฐ
กา)
อนเป็นภาษาอ ังกฤษ
III. ภาควิชาทีส
่ อ
Und
dergraduate
e Course
 Anatomyy
 Histologyy and Embryyology
 Physiology
 Biochem
mistry
 Patholog
gy
 Pathophysiology
 Immuno
ology









Microbio
ology
Pharmacology
Cellular Biology
Geneticss
Local An
natomy
Parasito
ology
Forensic
c Medicine

Graduate Course
 Reproductive medicine
 Gene and gene engineering
 Advanced immunology
School of Public Health
หล ักสูตรปริญญาตรี
 Preventive Medicine (Nutrition and food science, health
 Radiation Medicine
 Information management and information system
 Health law
 Master Degree Programs
 Radiation medicine
 Toxicology
 Environmental health and occupational health
 Nutrition and food science




Clinical pharmacology
Biochemistry

inspection, health law)
 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

สาขาวิชา Level 1 (Public Health and Preventive Medicine) รวมวิชา:
Toxicology, Environmental health and occupational health และ Nutrition and food studies
สาขาวิชา Level 2 รวมวิชา:
Radiation medicine, Epidemiology and health statistics, Medical genomics, Medical informatics, Social medicine และ
health management
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
I. เวทีการประชุมวิชาการนานาชาติ
-ปูพน
ื้ ฐานสําหรับหลักสูตรการศึกษาต่อเนือ
่ งระดับปริญญาตรี-โทของ human-talents cultivation program โดยร่วมมือกับ
University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา
ื่ เสย
ี งระด ับนานาชาติ
II. โครงการวิจ ัยร่วมก ับมหาวิทยาล ัยทีม
่ ช
ี อ
-ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารชีววิทยากับการวิจัยเนือ
้ งอกทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ร่วมกับ University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา
ึ ษาทีเ่ ป็นหุน
III. สถาบ ันการศก
้ สว่ น
ื่ เสียงระดับนานาชาติ เช่น:
Jilin University ได ้สร ้างความร่วมมือในการร่วมกันทํางานวิจัยกับมหาวิทยาลัยทีม
่ ช
ี อ
 Johns Hopkins University (USA)
 University of Alberta (Canada)
 Utrecht University School of Medicine (Netherlands)
 Karolinska Institute (Sweden)
 Tohoku University (Japan)
 ยังมีทอ
ี่ น
ื่ ๆอีกเพียบ
หล ักสูตรทีส
่ อนเป็นภาษาอ ังกฤษ:
 Hygiene Toxicology
 Clinical Epidemiology
 Epidemiology
 Biostatistics
 Programming for Fitness
 Nutrition and Food Hygiene
 Medical Information Retrieval
School of Pharmaceutical Sciences (JLUSPS)
วิชาเอกและสาขาวิชาเฉพาะทาง
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

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในช่วง 40 ปี ทผ
ี่ า่ นมา ภาควิชาเภสัชกรรมของ Jilin University ได ้พัฒนาขึน
้ อย่างรวดเร็ว มีการแลกเปลีย
่ นทีด
่ เี ยีย
่ ม และความร่วมมือ
กับวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศจํานวนมาก และมหาวิทยาลัยได ้จัดตัง้ ฐานการวิจัยการเรียนการสอนกับบริษัทและองค์กรเภสัช
กรรมหลายแห่ง โดยสถาบันการศึกษาบางแห่งทีไ่ ด ้เป็ นหุ ้นส่วนกับ Jilin University มีตวั อย่าง เช่น
 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)
หล ักสูตรทีส
่ อนเป็นภาษาอ ังกฤษ
 Human Disease and Drug Development
 Biological Information




Total Synthesis of Natural Products
Pharmacy Management

School of Nursing
ปริญญาทีเ่ ปิ ดสอน
 Undergraduate Programs in Nursing
 Undergraduate Programs in Rehabilitation
 Graduate program
 Graduate program in Nursing
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาควิชา School of Nursing ของ Jilin University มีการเปิ ดกว ้างและครอบคลุม เพือ
่ บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวมหาวิทยาลัยได ้สร ้าง
่ สารทางวิชาการกับโรงเรียนพยาบาลมากกว่า 10 แห่งในแคนาดา, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ญีป
่ น,
ุ่
ความสัมพันธ์ด ้านการสือ
่ สารทางวิชาการ
ฮ่องกง, มาเก๊า และไต ้หวัน มีการสร ้างสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศของพยาบาลทีม
่ พ
ี รสวรรค์และเครือข่ายการสือ
ภาควิชาได ้นํ านวัตกรรมทางด ้านการศึกษาการพยาบาล, แนวทางการสอน, มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และแนวทางการวิจัยจาก
ื่ เสียง
ั ภาควิชามีสว่ นร่วมในโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยทีม
่ ช
ี อ
นานาชาติมาบูรณาการเข ้ากับหลักสูตรของภาควิชาด ้วย ปั จจุบน
ระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น
1. ภาควิชาพยาบาล University of Calgary ประเทศแคนาดา: ความแตกต่างระหว่างเพศในการนํ าเสนอภาวะ stoke และการจัดการ
้ โรค: ประเทศจีนกับแคนาดา
เชือ
2. ภาควิชาพยาบาล University of Calgary ประเทศแคนาดา: ความแตกต่างระหว่างเพศในการนํ าเสนอเกีย
่ วกับโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบและการเข ้าถึงการดูแลหัวใจ: ประเทศจีนกับแคนาดา
3. Fukui Prefectural University ประเทศญีป
่ น:
ุ่ การทําความเข ้าใจเกีย
่ วกับการกําหนดอายุขย
ั : ด ้านจิตใจ, ร่างกายและสังคม
หล ักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนเป็นภาษาอ ังกฤษ
ภาควิชาภูมใิ จนํ าเสนอหลักสูตาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด ้านการพยาบาลทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพระดับสากล คือ 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
ํ ค ัญ
ประว ัติความเป็นมาและข้อมูลทีส
่ า
ต ้นกําเนิดของ College of Clinical Medicine เดิมทีเป็ น Jinchaji Medical School ซึง่ ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ เดือนกันยายน ปี 1939 โดย
่ ดังอย่าง Norman Bethune ได ้มีสว่ นร่วมในการจัดตัง้ การเรียนการสอนและการแพทย์ของโรงเรียนแพทย์ใน
ศัลยแพทย์ชาวแคนาดาชือ
่ หลายครัง้ เป็ น Norman Bethune School, Northern Medical University of the People’s Liberation Army,
่ นชือ
จีน ได ้มีการเปลีย
No. 1 Military Medical University of the PLA, Changchun Medical College, Jilin Medical University และ Norman Bethune
University of Medical Sciences ตามลําดับ ในปี 2000 Norman Bethune University of Medical Sciences ได ้รวมกับวิทยาลัยและ
่ ห่งเพือ
มหาวิทยาลัยอีกสีแ
่ จัดตัง้ ทีใ่ หม่ คือมหาวิทยาลัยจีห
๋ ลินปั จจุบน
ั นีเ่ อง
ั มีนักศึกษา
College of Clinical Medicine มีหลักสูตร 8 ปี , หลักสูตร 7 ปี , โครงการ "5 + 3" และหลักสูตรเวชศาสตร์ระยะ 5 ปี ปั จจุบน
แพทย์กว่า 2,000 คนใน 4 ภาควิชาประจําวิทยาลัย วิทยาลัยมีหน ้าทีจ
่ ัดหาหลักสูตรสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 11 สาขาตลอดจน
่ เี ยีย
่ มซึง่ เป็ นมืออาชีพทีม
่ ค
ี วามชํานาญและความคิด
การสร ้างนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยได ้สร ้างบัณฑิตทีด
สร ้างสรรค์ ในช่วง 4 ปี ทผ
ี่ า่ นมา มีนักศึกษา 18,000 คนได ้รับปริญญาตรี มีนักศึกษา 3,000 คนได ้รับปริญญาโท และมีนักศึกษา 620
่ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสําหรับนักศึกษาคือ 98% และ
คนได ้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย อัตราการสอบผ่านการรับรองเพือ
อัตราการจ ้างงานของผู ้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคือ 98%

The First Hospital of Jilin University
ํ ค ัญ
ประว ัติความเป็นมาและข้อมูลทีส
่ า
โรงพยาบาลแห่งแรกของ Jilin University ก่อตัง้ เมือ
่ ปี 1949 และตัง้ อยูท
่ เี่ มืองฉางชุน มณฑลจีห
๋ ลิน ก่อนหน ้านีเ้ คยเป็ นมหาวิทยาลัย
่ เป็ น College of Internal Medicine of Changchun Medical
แพทย์ทหารแห่งแรกขององค์กร PLA แล ้วหลังจากนัน
้ ได ้มีการเปลีย
่ นชือ
University, First Clinical College of Jilin Medical University และ First Clinical College of Norman Bethune College of
่ First Hospital of Jilin University มาจนถึงปั จจุบน
้ จึงควบรวมกิจการกับ Jilin University ในปี 2000 ใช ้ชือ
ั
Medicine หลังจากนัน
วิชาเอกและสาขาวิชาเฉพาะทาง
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
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Management Center
Interventional Therapy
Infectious Diseases
Intensive Care Unit (ICU)
Nephrology
Neonatology
Neurology
Neurological Ultrasound Room
Neuro-Oncology Surgery
Neurovascular Surgery
Neuro-trauma Surgery
Nuclear Medicine
Obstetrics
Oncology Department
E.N.T
Ophthalmology I
Ophthalmology II
Ophthalmology Clinic
Physical Examination Center
Prenatal Diagnosis Center
Pain Management
Plastic Surgery& Facial Reconstruction
Pediatric Respiratory I
Pediatric Respiratory II
Pediatric Nephrology
Pediatric Hematology
Pediatric Cardiovascular Medicine
Pediatric Endocrine Genetics
Pediatric Clinic
Pediatric Surgery
Pediatric Rheumatism and Immunology
Pediatric Neurology
Pediatric GI

15.
16.
17.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Endocrinology and Metabolism
Endoscopy Center
Emergency Medicine
Emergency Surgery
General Gynecology I
General Gynecology II
Gastrointestinal and Anal Surgery
Geriatrics
Gastroenterology
Gynecological Oncology
Hand and Foot Surgery
Hepatobiliary and Pancreatic Medicine
Hematology
Hyperbaric Oxygen
Hepatobiliary Pancreatic Surgery I
Hepatobiliary Pancreatic Surgery II

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Pediatric Ultrasound Room
Pediatric Oncology
PICU
Pathology Department
Psychological Health
Pharmacy
Reproductive Center
Rehabilitation
Respiration
Radiology
Radiotherapy
Rheumatology and Immunology
Sports Medicine
VIP Clinic
Spine Surgery I
Spine Surgery II
Stomatology
Sterilization and Supply Center
Thyroid Surgery
Traumatic Orthopedics
Traditional Chinese Medicine
Thoracic Surgery
Urology Surgery I
Urology Surgery II
Ultrasound Room
Vascular Surgery
Bethune Institute of Epigenetic Medicine
Translational Medicine Institute
Genetic Diagnosis Center
Institute of Virology and AIDS Research
Transplantation Immunity Laboratory
Immuno-oncology Laboratory

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
I. การประชุมวิชาการนานาชาติ
ในความร่วมมือกับ Yang-Ming University ของประเทศไต ้หวัน:
 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
The
The
The
The
The
The

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Cross-Strait
Cross-Strait
Cross-Strait
Cross-Strait
Cross-Strait
Cross-Strait
Cross-Strait

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

II. สถาบ ันวิจ ัยนานาชาติทเี่ ป็นหุน
้ สว่ นก ับภาควิชา
ั
ศูนย์ศลยกรรม Supreme Beauty Korea-China Plastic Surgery Center และมหาวิทยาลัย St. Mary’s Hospital Catholic University
of Korea แห่งกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้
III. หลักสูตรนานาชาติ 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. โครงการแลกเปลีย
่ นน ักเรียนแพทย์ระด ับนานาชาติ
กับมหาวิทยาลัย Laval University ประเทศแคนาดา
5.7 The Second Hospital of Jilin University
ํ ค ัญ
ประว ัติความเป็นมาและข้อมูลทีส
่ า
ตัง้ อยูท
่ เี่ มืองฉางชุน เมืองหลวงของมณฑลจีห
๋ ลินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็ นโรงพยาบาลระดับ AAA ทีท
่ ันสมัย
ั โรงพยาบาลนีอ
้ ยูภ
่ ายใต ้การบริหาร
และครบวงจร มีการรักษาทางการแพทย์, การสอน, การวิจัย, การฟื้ นฟูและการดูแลสุขภาพ ปั จจุบน
ของสํานักงานคณะกรรมการการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ั้ าและคุณล ักษณะต่างๆ
หน่วยงานชนนํ
ั ยกรรม, การผ่าตัดทัว่ ไป, พยาธิวท
ภาควิชาจักษุ วท
ิ ยา, นรีเวชวิทยาและสูตศ
ิ าสตร์, เวชศาสตร์โรคหัวใจ, เวชศาสตร์ศล
ิ ยา และเวช
ศาสตร์การดูแลระบบทางเดินหายใจ ได ้รับการสนับสนุนเต็มรูปแบบเพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ป่ วยและเอาชนะปั ญหามากมาย ภาควิชาได ้ตัง้
ค่าประวัตแ
ิ ละเทคโนโลยีใหม่ๆและการบําบัดใหม่ๆ หน่วยงานเหล่านีม
้ บ
ี ทบาทสําคัญในการช่วยขับเคลือ
่ นวิทยาการแพทย์ให ้มณฑลจี๋
หลิน, ประเทศจีน และทั่วโลก
ิ ัยประจําภาควิชา
ศูนย์วจ
 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) หน่วยงานทางคลินก
ิ :
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
(2) ห้องปฏิบ ัติการทางการแพทย์:
 Medicine Administration Department
 Clinical Laboratory
 Radiology Department
 Electric Diagnosis Department
 Pathology Department
 Blood Transfusion Department
 Supply Room
 Nuclear Medicine department
 Endoscopy Department
 Nutritional 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

(3) ศูนย์ปฏิบ ัติการ:
 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
อยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติและร่วมกับ Jilin University ซึง่ อยู่
้ หนึง่ ในประเทศจีน) รวมการดูแลทาง
ภายใต ้การกํากับดูแลของกระทรวงการศึกษาแห่งประเทศจีน เป็ นโรงพยาบาลระดับ AAA (ชัน
การแพทย์, การศึกษา, การวิจัย, การป้ องกันโรค, การดูแลสุขภาพ และการฟื้ นฟูสมรรถภาพในสถาบันเดียว
หน่วยงานและสาขาวิชาทีเ่ กีย
่ วข้อง
-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
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