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ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวชิาการ 





มีวตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติบณัฑติแพทยท์ี่มีคณุสมบตั ิดงัน้ี  

1. ความสามารถในการสมัภาษณ์ประวตั ิตรวจรา่งกาย และประมวลขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์

ประวตัแิละการตรวจรา่งกายเพือ่ระบปุญัหาของผูป่้วย ตลอดจนใหก้ารวนิิจฉยัและวนิิจฉยัแยก

โรค (Clinical diagnosis) 

2. ความสามารถในการเลอืกใชก้ารทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิารอย่างสมเหตผุลและแปลผล 

(Patient investigation) 

3. ความสามารถในการใหก้ารดูแลรกัษาอย่างสมเหตผุล (Patient management) 

4. ความสามารถในการทาํหตัถการทางการแพทย ์(Procedures) 

5. ความสามารถในการสือ่สารเชิงวชิาชีพ ซ่ึงรวมถงึการบนัทกึเวชระเบยีน (Professional 

communication) 

6. ความสามารถในการบรบิาลและสรา้งเสรมิสขุภาพแบบองคร์วม (Holistic care) 



7. ความสามารถในการประยกุตค์วามรูด้า้นเวชจรยิศาสตรแ์ละกฎหมายที่เกีย่วขอ้งไปใชใ้นการบรบิาล

ผูป่้วย (Medical ethics & professional laws) 

8. ความสามารถในการคดิเชิงวพิากษแ์ละเวชศาสตรเ์ชิงประจกัษ(์Critical thinking) 

9. ความสามารถในการประยกุตค์วามรูว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื้นฐานและความรูว้ทิยาศาสตร ์

การแพทยค์ลนิิกไปใชใ้นการบรบิาลผูป่้วย (Basic and clinical sciences) 

10. คณุธรรม จรยิธรรมและความรบัผิดชอบต่อสงัคมของแพทยใ์นบทบาทต่างๆ (Roles of doctor 

and social responsibility) 

11. ความใฝ่รู ้และสามารถพฒันาตนเอง (Professional and personal development) 

12. ความสามารถในการเป็นผูนํ้าและการทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่ (Leadership and teamwork) 



 หมวดวชิาศึกษาท ัว่ไป        30  หน่วยกติ 

 หมวดวชิาเฉพาะ        192  หน่วยกติ 

 หมวดวชิาเลอืก          20  หน่วยกติ 

     รวมทัง้หมด    242  หน่วยกติ  
         



โครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป 

กลุม่วชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์

กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์

กลุม่วชิาสหศาสตร ์

กลุม่วชิาภาษา 

กลุม่วชิาการศึกษาทัว่ไปกลุม่พเิศษ 

Exp Eng I, II 

ปี 1 Doctor & Society 

หมวดวชิาเฉพาะ 

กลุม่วชิาพื้นฐานวชิาชีพ (บงัคบั) 

Eng Med Prof I, II 

ปี 1 

กลุม่วชิาพื้นฐานวชิาชีพ (เลอืก) 

ปี 3 (4 credits) 

กลุม่วชิาชีพ(บงัคบั) 

กลุม่วชิาชีพ(เลอืก) 

Chem Med Studt 
Chem Lab Med Studt 
Fund Cell Bio Mot 

Phy Med Studt 

ปี 6 (10 credits) 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี



การเรยีนชัน้ปีที่ 1 

เรยีนเหมือนกนั 

ภาคตน้ 

Phys Med Studt (2 credits) 

Chem Med Studt (3 credits) 

Doctor & Society (2 credits) 

Exp Eng I (3 credits) 

Eng Mede Prof I (3 credits) 

ภาคปลาย 

Chem Lab Med Studt (1 credit) 

Fund Cell Bio Mol (3 credits) 

Exp Eng II (3 credits) 

Eng Med Prof II (3 credits) 

ตอ้งตดัสนิใจเลอืก 

กลุม่วชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์(3 credits) 

กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์(3 credits) 

กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์(3 credits) 

กลุม่วชิาสหศาสตร ์(3 credits) 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี(6 credits) 
  (อาจเลอืก 4 กลุม่รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป) 

ควรลงทะเบยีนใหค้รบภายใน 2 ภาคการศึกษา 

    - ภาคตน้    (22-13) = 9 credits 

    - ภาคปลาย (22-10) = 12 credits 



การแบ่ง Phase 
 Phase 1 = Year 1 
 Phase 2 = Year 2, 3 
 Phase 3 = Year 4, 5 
 Phase 4 = Year 6 
 

Pre-requisite, time condition 
 

ต้องผ่านเคมี, ฟิสิกส์  
Cell Bio 

GPAX > 2         
ต้องผ่านทุกรายวชิา 

GPAX > 2         
ต้องผ่านทุกรายวชิา 



ระยะเวลาการศึกษา 

 Phase 1 = Year 1 

 Phase 2 = Year 2, 3 

 Phase 3 = Year 4, 5 

 Phase 4 = Year 6 
 

 

เวลาเรยีนไม่เกนิ 4 ปี
การศึกษา 

เวลาเรยีนไม่เกนิ 4 ปี
การศึกษา 

รวมตลอดหลกัสูตร ตอ้งไม่เกนิ 12 ปีการศึกษา !!! 



  Outcome-based education 

  Integration 

  Electives 



Doctor’s Tasks 

1. Clinical diagnosis 
2. Patient investigation 
3. Patient management 
4. Procedures 
5. Professional communication 

Approaches to 
Tasks 

6. Holistic approach 
7. Medical ethics and  
 professional laws 
8. Critical thinking 
9. Basic and clinical sciences 

Professionalism 
10. Roles of doctor and social 
      responsibility 
11.  Professional and personal 
 development 
12. Leadership and teamwork 



  Outcome-based education 

  Integration 

  Electives 



Fifth year 

Sixth year 

PHASE 1 

PHASE 2 

PHASE 3 

PHASE 4   
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  Outcome-based education 

  Integration 

  Electives 



หน่วยกติ 

Year 1    Free Electives 6 

Year 3    Medical Electives 4 

Year 6    Medical Electives 10 

รวมหน่วยกติ 20 



 



 



 

pictures: Pokrath Hangsasuta,MD PhD 



Chulalongkorn Medical Library 



E- Learning on mobile devices 



 
Chulalongkorn Clinical Skill Centre 



 ต ัง้ใจศึกษา 

 มีวนิยั แบ่งเวลาใหเ้หมาะสม 

 เพือ่นช่วยเพือ่น 

 ไม่อายที่จะถาม “อายครู ไม่รูว้ชิา” 
 



1. การประเมินความรูว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื้นฐาน 

2. การประเมินความรูว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลนิิก 

3. การประเมินสมรรถนะทางคลนิิก (OSCE) 

4. การประเมินทกัษะทางปญัญาชัน้สูง (MEQs) 

5. การประเมินแฟ้มสะสมงาน (portfolio) 

    



Step 1 สอบ Basic Sciences 

     

   Step 2 สอบ Clinical Sciences 

    Step 3 สอบ OSCE, MEQ 

     

Portfolio 

Portfolio 

Portfolio 

Portfolio 

Portfolio 



Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) 
ปี 1-3 

• ใหนิ้สติเลอืกกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรทีต่นเองเกดิความประทบัใจ และ/หรอื 
รูส้กึวา่ไดเ้รยีนรู ้ไดเ้ตบิโตมากทีสุ่ด ไปพดูคุยกบัอาจารยท์ีป่รกึษา จากนัน้ จงึ
มาเขยีน reflective writing ส่งใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาประเมนิกอ่นวนัสดุทา้ย
ของภาคการศึกษา (อย่างนอ้ย 1 ช้ินงาน/ปีการศึกษา) 

• ผลสอบภาษาไทย และองักฤษ (CU-TEP) ปี 1 & 3 

ปี 4-5 

• นิสติเขยีนรายงานผูป่้วยในลกัษณะของ holistic care discussion และ ส่ง   
e-logbook เมือ่สิ้นสุดการปฏบิตังิานในแต่ละ rotation 

 

 

 

 



1. สอบ Basic Sciences 

2. สอบ Clinical Sciences 

    3. สอบ OSCE / MEQ / Long case 



• ตอ้งเขา้เรยีนไม่นอ้ยกว่า 80% จงึจะมสีทิธิ์สอบ 

• ตอ้งแต่งกายถกูระเบยีบ 

• เขา้ชา้เกนิ 15 นาท ีถอืวา่เขา้สอบสาย 

• มาสายเกนิ 30 นาท ีไมอ่นุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบ 

• หา้มออกจากหอ้งสอบจนกวา่จะหมดเวลาและกรรมการ

เกบ็ขอ้สอบเสรจ็ 



วนั-เดือน-ปี กจิกรรม สถานที่ 

พฤ 30 มิ.ย. 59  รบัเอกสารลงทะเบยีนแรกเขา้ งานทะเบยีน ชัน้ 4 ตกึอานนัทฯ 

ศ 1 ก.ค. 59 • ประกาศรหสัประจาํตวันิสติใหม่ 

• ขอรหสัผ่านสาํหรบัใช ้CUnet 

www.reg.chula.ac.th 

 

ศ.1-จ.4 ก.ค. 59 แสดงความจาํนงขอลงทะเบยีนภาคตน้ www.reg.chula.ac.th 

ศ.1-พฤ.28 ก.ค.59 บนัทกึขอ้มูลและพมิพ ์จท 19 และจท 20 www.reg.chula.ac.th 

ศ.22-พ.27 ก.ค.59 • ตรวจสอบผลการแสดงความจาํนง

ขอลงทะเบยีนเรยีน (CR74) 

• พมิพใ์บแจง้ค่าเลา่เรยีน (CR8)และ

ชําระค่าเลา่เรยีน 

• www.reg.chula.ac.th 

 

• ธ.ไทยพาณิชยท์กุสาขา 



วนั-เดือน-ปี กจิกรรม สถานที่ 

พฤ.28 ก.ค.59 

ช่วงเชา้ 

ลงทะเบยีนแรกเขา้ ศาลาพระเกี้ยว 

พฤ.28 ก.ค.59 

13.00-15.00 

รบัวคัซีนคร ัง้ที่ 2 และสง่ใบรบัวคัซีนคนื OPD ตกึภปร ชัน้ 2 

 

อา.7 ส.ค. 59 

8.00-16.00 น. 

นิสติทกุคนตอ้งเขา้ทดสอบภาษาไทยและ 

ภาษาองักฤษ (CU-TEP) *** 

ตดิตามประกาศสถานที่สอบ 

www.gened.chula.ac.th 

จ. 8 ส.ค. 59 เปิดเรยีนภาคตน้ ปีการศึกษา 2559 



 

  • ภาคตน้ ปีแรก 
• เลขประจาํตวันิสติ +  Password จาก  IT ของจุฬาฯ 

• ภาคฯ ต่อๆไป จนจบการศึกษา 
• Password จาก  IT ของจุฬาฯ + รหสัลงทะเบยีนเรยีนจาก               

อ.ที่ปรกึษา             

  

ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต  www.reg.chula.ac.th  

(สาํนกังานการทะเบยีน จุฬาฯ) 



ขอ้ควรระวงั 

•  ตอ้งดาํเนินการดว้ยตนเอง หา้มดาํเนินการแทนนิสติผูอ้ืน่ 

•  หา้มให ้Password แกผู่อ้ืน่ 

•  รบัผิดชอบผลการลงทะเบยีนเรยีนที่เกดิข้ึนจาก password   ของนิสติ 



รหสักลุม่รายวชิา  3090XXX - G 

•  ชัน้ปี 1 รหสักลุม่เหมือนกนัทกุคน 

  (ยกเวน้ ภาคปลาย ชัน้ปี 1 ไม่มีรหสักลุม่) 

สาํหรบัวชิาการศึกษาทัว่ไป/เลอืก  ลงทะเบยีนแยกต่างหากจากกลุม่รายวชิา 

 จาํนวนหน่วยกติ ต่อ ภาคการศึกษา  ไม่เกนิ 22 หน่วยกติ  



1. แสดงความจาํนงลงทะเบยีนเรยีน  (1 - 4 ก.ค.59) 

2. ชําระค่าเลา่เรยีน  
    print CR 8 – จา่ยที่ เคานเ์ตอร ์ธ.ไทยพาณิชยฯ์ (เฉพาะภาคฯ แรก : 22-27ก.ค.59)  

    ภาคฯ ต่อไป ตดับญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์ฯ เตรยีมเงนิในบญัชีใหพ้อ   

3. ลงทะเบยีนเรยีนสาย 2 สปัดาหแ์รกของภาคฯ + ค่าปรบั 

   (300 บาท/สปัดาหแ์รก,  600 บาท/สปัดาหท์ี่สอง)  

4. ลงทะเบยีนเรยีนเพิม่ 2 สปัดาหแ์รก 

5. ลดรายวชิาภายใน 6 สปัดาหแ์รก 

6. ถอนรายวชิา สปัดาหท์ี่ 7 - 12 

 



ไม่ควร  ลด หรอื ไม่ลงรายวชิาเฉพาะ เพือ่ลงวชิาการศึกษาทัว่ไป/เลอืกเสรใีหไ้ดก้อ่น 

อย่าลมื ลงวชิาบงัคบั 

อย่าลมื ลดรายวชิาการศึกษาทัว่ไป/เลอืกเสรทีี่เกนิออก 

•  ยื่นคาํรอ้งหลงักาํหนด (อาจไม่ไดร้บัอนุมตั)ิ 

•  รายวชิาที่เกนิ  ไม่ไดเ้ขา้เรยีน  ถา้ W ไม่ทนั หรอื รายวชิานั้นมีการสอบปลาย

ภาคไปแลว้ อาจ F 

 



• ตรวจสอบผลการลงทะเบยีนเรยีนเฉพาะบคุคล (CR 54) ทกุคร ัง้ที่

ลงทะเบยีนเรยีน ลงทะเบยีนเรยีนสาย เพิม่ ลด  หรอื ถอนรายวชิา 

 

• ตรวจสอบรายช่ือนิสติในรายงานรายช่ือนิสติที่ลงทะเบยีนเรยีน (CR 

52) ที่ อาจารยผู์ส้อน 

 



เอกสารที่ควรสนใจเป็นพเิศษ 
•  ปฏทินิการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  https://goo.gl/Okzdr4 

•  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555)  http://goo.gl/l1u5Ns 

•  ประกาศ ฯ เรื่อง การสอบเพือ่ปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ (ภาคผนวก) 

•  ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

•  คู่มือนิสติเกี่ยวกบังานทะเบยีนนิสติ  

•  กาํหนดการสอบ  

• ตดิตามประกาศที่ตกึอานนัทมหดิลชัน้ลา่ง และ ชัน้ 4 

• หวัหนา้ชัน้ปี 

• Acadreg.md.chula.ac.th 

•  ระเบยีบการสอบ (จุฬาฯ) / ขอ้ปฏบิตัใินการสอบของนิสติ (คณะฯ) 

 
 



การตดิตามขอ้มูลข่าวสาร 
•  สาํนกังานการทะเบยีน จุฬาฯ    http://www.reg.chula.ac.th  

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

•  สาํนกังานจดัการศึกษาทัว่ไป http://www.gened.chula.ac.th    

*** Facebook group: MDCU72 Call Centre *** 

(ระยะแรกใช ้MDCU72 & Pharmaco) 

• ประธานชัน้ปี  

• บอรด์งานทะเบยีนฯฝ่ายวชิาการ ตกึอานนัทฯ ชัน้ 4 

• งานทะเบยีนฯ ฝ่ายวชิาการ ตกึอานนัทมหดิล ชัน้ 4 (0-2256-4476) 

 



นางสาวกาญจนา ศรวีรพงษ ์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ 
นางเสาวนีย ์เตม็อดุม 

หวัหนา้งานการศึกษาชัน้ปรญิญาตร ี

นางสาวเสาวรส เกยีรตนิาถ 

หวัหนา้งานทะเบยีนและประมวลผล 

นางสาวศิรริาํไพ สวุฒันคปุต ์

รายวชิา Doctor & Society 

นางสาวอาํไพร โยธาด ี

งานประเมิน Portfolio 

นางศศิธร ศรเีพช็ร 

งานทะเบยีนฯ 

นางกสุมุา สวุยิานนท ์

งานทะเบยีนฯ 

นางสาวเนตรดาว หวงัมาน 

งานทะเบยีนฯ 



ตกึอานนัทมหดิล ชัน้ 4 

โทร.  02-252-2702 

   02-256-4478, 4454, 4494 

       02-256-4476 (งานทะเบยีนและประมวลผล) 

Email: aamdcu@gmail.com 
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