
การลงทะเบียนเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1-6 
(ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

  

เสาวรส เกียรตินาถ 

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 มิถุนายน 2559 



 นิสิตในความดูแล 
• แพทยศาสตรบัณฑิต รุ่น 72   

• 593 XXXXX 30 

สองหลักหลังของปีการศึกษาที่เข้าศึกษา 2559 

ระดับปริญญาตรี 

ล าดับที่ (running no.) 

Check digit 

รหัสคณะแพทยศาสตร ์



กลุ่มของนิสิตที่เข้าศึกษา 
1. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) 
2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ  
3. โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (CPIRD) 
4. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOD) 
5. โครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ 
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
กลุ่มที่ 1 และ 2 จะเรียนที่จุฬาฯ ตลอด 6 ปีการศึกษา 
กลุ่มที่ 3 และ 4 จะเรียน 3 ปีแรกที่จุฬาฯ และเรียนชั้นคลินิกที่ รพ.ชลบุรี 
                                             หรือ รพ.พระปกเกล้า 
กลุ่มที่ 5 จะเรียน 3 ปีแรกที่จุฬาฯ และ เรียนชั้นคลินิกที่ รพ.ภูมิพลฯ พอ. 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

• จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด 242 หน่วยกิต 

• ระยะเวลาเรียน     6  ปีการศึกษา  

• 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 

 ภาคต้น  ไม่เกิน 22 หน่วยกิต    

 ภาคปลาย  ไม่เกิน 22 หน่วยกิต 

   * ยกเว้นชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 บางภาคการศึกษาที่จะเกิน 22 หน่วยกิต * 

   (คณะฯ จะประสานงานกับส านักงานการทะเบียนเพือ่ให้ลงทะเบยีนได้) 

 หรือ ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

จัดการเรียนการสอนเป็น 4 ระยะ (Phase) 

ระยะที่ 1 ชั้นปีที่ 1  ระยะเวลา 2 ภาคฯ 
ระยะที่ 2 ชั้นปีที่ 2 และ 3 ระยะเวลา 4 ภาคฯ 
  (ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา) 
ระยะที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และ 5  ระยะเวลา 4 ภาคฯ 
   (ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา) 
ระยะที่ 4 ชั้นปีที่ 6   ระยะเวลา 2 ภาคฯ 



การลงทะเบียนเรียนและข้อควรระวัง 

- ลงทะเบียนเรียน ระยะที่ 2 (ชั้นปี 2-3) ได้ ต้องสอบผ่านหมวดวิชาเฉพาะ 
(Chem Med Studt, Chem Lab Med Studt, Phys Med Studt, Fund 
Cell Mol Bio)   

- ลงทะเบียนเรียน ระยะที่ 3 (ชั้นปี 4-5) ได้ ต้องมี GPAX ไม่ต่ ากว่า 
 2.00 และสอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครบ 30 หน่วยกิตและ          
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของระยะที่ 2 ทุกรายวิชา 

- ลงทะเบียนเรียน ระยะที่ 4 (ชั้นปี 6) ได้ ต้องมี GPAX ไม่ต่ ากว่า  2.00 
  และสอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของระยะที่ 3 ทุกรายวิชา 

- ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ชั้นปี 1 ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
  (ถ้าจะเรียนเกิน ต้องขออนุมัติรายวิชาที่เกินให้ประเมินผลเป็น S/U หรือ  V/W ก่อน 
  และไม่น ามาค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม) 



การประเมินเพือ่ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
1. การสอบประจ ารายวิชา 

2. การประเมินความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ีนฐาน – พ.บ.ขั้นตอนที่ 1 

 (จัดสอบปลายชั้นปีที่ 3) 

3. การประเมินความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก – พ.บ. ขั้นตอนที่ 2 

 (จัดสอบปลายชั้นปีที่ 5) 

4. การประเมินสมรรถนะทางคลินิก – พ.บ.ขั้นตอนที่ 3 (จัดสอบปลายชั้นปีที่ 6) 

5. การประเมินทักษะทางปัญญาขั้นสูง (MEQs) (จัดสอบปลายชั้นปีที่ 6) 

6. การประเมินแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

 
“การสอบวัดความรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (ชั้นปีที่ 1 และ 3)  

เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินแฟม้สะสมงาน” 



การลงทะเบียนเรียนและข้อควรระวัง 

 
  

- เลขประจ าตัวนิสิต + 
  Password จาก  ไอที ของจุฬาฯ  (ภาคต้น ปีแรก) 
  Password จาก  ไอที ของจุฬาฯ + รหัสลงทะเบียนเรียนจาก อ.ที่ปรึกษา   
 (ภาคฯ ต่อๆไป จนจบการศึกษา) 
  

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  www.reg.chula.ac.th (ส านักงานการทะเบียน จุฬาฯ) 

  ข้อควรระวัง 
- นิสิตต้องด าเนินการด้วยตนเอง ห้ามด าเนินการแทนนิสิตผู้อื่น 
- ห้ามมิให้นิสิตมอบ Password แก่ผู้อื่น  
- รับผิดชอบผลการลงทะเบียนเรียนที่เกิดขึ้นจากรหัสผ่าน (Password)     
 ของนิสิต  
 

http://www.reg.chula.ac.th/


การลงทะเบียนเรียนและข้อควรระวัง 

 
  

รหัสกลุ่มรายวิชา  3090XXX   -  G 
 ชั้นปี 1 – 3  รหัสกลุ่มเหมือนกันทุกคน 
  (ยกเว้น ภาคปลาย ชั้นปี 1 ไม่มีรหัสกลุ่ม) 
 

  ชั้นปี 4 – 6  รหัสกลุ่ม ตามกลุ่มนิสิต ตามตารางปฏิบัติงาน 

 เฉพาะวิชา การศึกษาทั่วไป/ เลือก  ลงทะเบียนแยกต่างหาก 



การลงทะเบียนเรียนและข้อควรระวัง 

  

ชั้นปีที่ 1 
ลด หรือ ไม่ลง รายวิชาเฉพาะ เพื่อลงวิชาการศึกษาทั่วไป/เลือกเสรใีห้ได้ก่อน 
  

ลืม ลงวิชาบังคับ 

 ลืม ลดรายวิชาการศึกษาทั่วไป/เลือกเสรทีี่เกินออก 
-ยื่นค าร้องหลังก าหนด (อาจไม่ได้รับอนุมัติ) 
-รายวิชาที่เกิน  ไม่ได้เข้าเรียน  ถ้า W ไม่ทัน หรือ รายวิชานั้นมีการสอบปลายภาค
ไปแล้ว อาจ F หรือ U 

*** อาจารย์ที่ปรึกษากรุณาเตือนนิสิต *** 

ตรวจสอบวัน / เวลา สอบ กลางภาค/ปลายภาค  ไม่ซ้ าซ้อนกัน 



การลงทะเบียนเรียนและข้อควรระวัง 

 
  

1. แสดงความจ านงลงทะเบียนเรียนตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 
2. ช าระค่าเล่าเรียน  
    เฉพาะภาคฯ แรก print CR 8 – จ่ายที่  เคาน์เตอร์ ธ.ไทยพาณิชย์ฯ) 
    ภาคฯ ต่อไป ตัดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ เตรียมเงินในบัญชีให้พอ  
    (เผื่อค่ารักษาบัญชีด้วย)  
 

3. ลงทะเบียนเรียนสาย 2 สัปดาห์แรกของภาคฯ + ค่าปรับ 
   (300 บาท/สัปดาห์แรก,  600 บาท/สัปดาห์ที่สอง)  
4. ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม 2 สัปดาห์แรก 
 



การลงทะเบียนเรียนและข้อควรระวัง 
การลด หรือ ถอนรายวิชา 
ชั้นปีที่ 1 
- ลดรายวิชาภายใน 6 สัปดาห์แรก 
- ถอนรายวิชา สัปดาห์ที่ 7 – 12 
ชั้นปีที่ 2 - 6 
- ถอนรายวิชา (W) จะต้องด าเนินการก่อนที่จะมีการประเมินผล 
  การศึกษาของรายวิชา หรือ ก่อนที่จะได้เรียนรายวิชานั้นไป 
  แล้ว 2 ส่วนใน 3 ส่วนของระยะเวลาเรียนรวมที่ก าหนดไว้ 
  ของรายวิชานั้น 

รายวิชาที่นิสิตเข้าสอบปลายภาคไปแล้ว จะ W ไม่ได้  



การลงทะเบียนเรียนและข้อควรระวัง 

 
  

-ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนเฉพาะบุคคล (CR 54)   
 ทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ลด   
 หรือ ถอนรายวิชา 
 
  

*** อาจารย์ที่ปรึกษากรุณาเตือนนิสิต *** 



การลงทะเบียนเรียนและข้อควรระวงั 

 
  

- รายวิชา year course : รายวิชาท่ีเรียนต่อเนื่องทั้งภาคต้น ภาคปลาย    
ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคต้น และระบบจะโอนรายวิชามาในภาคปลาย    
ภาคต้น ยังไม่มีการประเมินผล จะได้สัญลักษณ์ P (In Progress) 
  ชั้นปีที่ 2  รายวิชา 3000257 CRIT THK ETH/LAW 
  ชั้นปีที่ 5 รายวิชา 3000502 EVIDENCE BASE MED  

ถ้าสอบไม่ผ่าน   ช้า 1 ปี  
- รายวิชาที่มีเงื่อนไข เช่น  pre-requisite  
 จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา B ได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชา A ก่อน 
รายวิชาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ (3000408 Theo Med, 300410 Skil Med I, 
3000412 Clin Med I เป็น pre-requisite ของรายวิชาชั้นปีที่ 5 จ านวน 2 รายวิชา คือ 
3000503 Ambu Emer Med และ 3000505 Chron Pallia Care 
 



การลงทะเบียนเรียนและข้อควรระวัง 

 
  

ขาดสอบปลายภาค         สัญลักษณ์  M 
- กรณี ป่วย  
  ยื่นค าร้องลาป่วย + ใบรับรองแพทย์  ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ขาดสอบ 
  M         I  
 สอบแก้ I จะได้รับการประเมินไม่เกิน C 
 กรณีจะได้รับการประเมินตามที่สอบได้จริง  โรค/อาการที่ป่วย รุนแรง   
 ต้องรับการผ่าตัด หรือ พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 (พิจารณาเป็นรายๆ) 



 
  

เอกสารที่ควรสนใจเป็นพิเศษ 
 

1. หนังสือหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
 
2. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
 
3. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยระบบการศึกษาส าหรับปริญญา
 แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2558 
 
4. ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การประเมินเพ่ือ 
 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) 
 
 



  

 
  

การติดตามข้อมูล ข่าวสาร ก าหนดการต่างๆ  
 

 

- ส านักงานการทะเบียน จุฬาฯ    http://www.reg.chula.ac.th 
 
- ส านักงานจัดการศึกษาทั่วไป  http://www.gened.chula.ac.th  
  (ข้อมูลวิชาการศึกษาทั่วไป ชั้นปีที่ 1) 
 
- ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  http://acad.md.chula.ac.th 
 
- งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ       http://acadreg.md.chula.ac.th 
  
  

http://www.reg.chula.ac.th/
http://www.gened.chula.ac.th/
http://acad.md.chula.ac.th/
http://acadreg.md.chula.ac.th/


  การขอ User Account เพื่อดูข้อมูลนิสิตในความดูแล 
ผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th 

เช่น ดูผลการลงทะเบียนเรียน, ผลการศึกษาของ 

นิสิตในความดูแล 

- กรอกแบบฟอร์มในเอกสารและส่งที่งานทะเบียนฯ ฝ่าย
วิชาการ หลังจากนั้น สนท. จะส่ง user account ไปที่อีเมล์
ของอาจารย์ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม 

http://www.reg.chula.ac.th/


งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวชิาการ 

ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4  

 0-2256-4476 

http://acadreg.md.chula.ac.th 

saowaros.k@chula.ac.th 

 

http://acadreg.md.chula.ac.th/

