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รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ศ.ดร.สุทธิลักษณ์ ปทุมราช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ



โครงการ จ ำนวน

โครงการรับตรงรว่มกับ กสพท.
โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

187
11

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
โครงการกระจายแพทย์ฯ (ODOD)

69
11

โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ 29

โครงการโอลิมปิกวิชาการชีววิทยา 3



หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

(พ.ศ. 2560)

สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้

การลงทะเบียน
ข้อบังคับและ

อาจารย์ที่ปรึกษา



โครงสร้างหลักสูตร



 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต

 หมวดวิชาเฉพาะ 211 หน่วยกิต

 วิชาเฉพาะทางการแพทย์ 185  หน่วยกิต

 วิชาส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน 26  หน่วยกิต

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต

รวม 247  หน่วยกิต



หลักสูตรปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

มีเวลาการศึกษา 6 ปี = 12 ภาคการศึกษา 

แบ่งออกเป็น 4 ระยะ

◆ PHASE 1 (ระยะที่ 1) คือ ปี 1 (ภาคต้น+ภาคปลาย) รวม 2 ภาคการศึกษา

◆ PHASE 2 (ระยะที่ 2) คือ ปี 2 + 3 รวม 4 ภาคการศึกษา

◆ PHASE 3 (ระยะที่ 3) คือ ปี 4 + 5 รวม 4 ภาคการศึกษา

◆ PHASE 4 (ระยะที่ 4) คือ ปี 6 รวม 2 ภาคการศึกษา



จุดเด่นของหลักสูตร 2560



 Outcome-Based Education
หลักสูตรแรกของประเทศไทย

 Integration: การบูรณาการองค์ความรู้
 Student-Selected Components

การเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามศักยภาพและความสนใจ



Outcome-Based Education
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์



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



Integration:

การบูรณาการองคค์วามรู ้



การพัฒนาหลักสูตร

HAND

HEAD

HEART

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 2555
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1. เรียนพื้นฐานทางเคมีและฟิสกิส์ที่ตรงกับการน าไปใช้ในวิชาชีพแพทย์มากขึ้น 

2. ฝึกเวชปฏิบัติเพิ่มขึ้น (16 สัปดาห์ในปี 6)

3. ดูแลผู้ป่วย primary care เพิ่มขึ้น

4. เน้นการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use)

5. การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย (patient safety)

6. การบริบาลผู้สูงอายุเพิม่ขึ้น

7. การท างานแบบสหวิชาชีพ (inter-professional education)

Integration: การบูรณาการองค์ความรู้ 
(basic medical sciences & clinical sciences + การบูรณาการแบบ vertical axis)



Medical Professional Development I-VI
การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์



Medical Professional Development I-VI
Ethical behavior; responsibility for assignment; social responsibility; 
community-mindedness; empathy towards patients and relatives; 
experiential learning; personal development in medical career path.

การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสาธารณะ ความเข้าใจสภาวะทางจิตสังคมของผู้ป่วย

และญาติ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การพัฒนาตนเองในเส้นทางวิชาชีพแพทย์



Medical Professional Development I-VI
 Early clinical exposure 
 Extracurricular activities
 Project based learning
 Career development
 Responsibility & public-minded
 Assessment S/U



Student-Selected Components
การเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามศักยภาพและความสนใจ



Student-Selected Components (SSCs) 2555 2560

Year 1 Free Electives 6 -

Year 3 Medical Electives
Free Electives

4
-

4
6                                                                 

Year 5 Medical Electives - 10

Year 6 Medical Electives 10 12

รวมหน่วยกิต 20 32



Student-Selected Components (SSCs)

• Research - oriented program

• Community - oriented program

• Medical specialties



หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

(พ.ศ. 2560)

สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้

การลงทะเบียน
ข้อบังคับและ

อาจารย์ที่ปรึกษา



• ภาคต้น ปีแรก
• เลขประจ าตัวนิสิต +  Password จาก  IT ของจุฬาฯ

• ภาคฯ ต่อๆ ไป จนจบการศึกษา
• Password จาก IT ของจุฬาฯ

+ รหัสลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.reg.chula.ac.th
12 – 14 กรกฎาคม 2560



ข้อควรระวัง
• ต้องด าเนินการด้วยตนเอง ห้ามด าเนินการแทนนิสิตผู้อื่น

• ห้ามให้ Password แก่ผู้อื่น

• รับผิดชอบผลการลงทะเบียนเรียนที่เกิดขึ้น

จาก password ของตนเอง



• รหัสกลุ่มรายวิชา 3090XXX – G

• รายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือก ลงทะเบียนแยกต่างหาก

• รายวิชา Foundation English for Medical Professions
& Experiential English ลงทะเบียนตามตอนเรียน
ที่ก าหนดให้เท่านั้น

• จ านวนหน่วยกิต ต่อ ภาคการศึกษา  ไม่เกิน 22 หน่วยกิต



• นิสิตจะศึกษาในระยะที่ 2 ตามหลักสูตรได้
จะต้องสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์และกลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษตามแผนการศึกษาระยะที่ 1 ทุกรายวิชา

• นิสิตจะศึกษาในระยะที่ 3 ตามหลักสูตรได้
จะต้องสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์และรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแผนการศึกษาระยะที่ 2 ทุกรายวิชา

• นิสิตจะศึกษาในระยะที่ 4 ตามหลักสูตรได้
จะต้องสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์และรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแผนการศึกษาระยะที่ 3 ทุกรายวิชา



• ต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์สอบ
• ต้องแต่งกายถูกระเบียบ
• เข้าช้าเกิน 15 นาที ถือว่าเข้าสอบสาย
• มาสายเกิน 30 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
• ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาและ

กรรมการเก็บข้อสอบเสร็จ



1. การประเมินความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

2. การประเมินความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

3. การประเมินสมรรถนะทางคลินิก (OSCE)

4. การประเมินทักษะทางปัญญาชั้นสูง (MEQs)

5. การประเมินแฟ้มสะสมงาน (portfolio)



คุณเสาวรส เกียรตินาถ
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

คุณเสาวณีย์ เต็มอุดม
หัวหน้างานการศึกษาชั้นปริญญาตรี

คุณกัลยา ลิ้มฮกไล้
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล



คุณศศิธร ศรีเพ็ชรคุณกุสุมา สุวิยานนท์ คุณเนตรดาว หวังมาน

คุณกัลยา ลิ้มฮกไล้
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล



คุณศิริร าไพ สุวัฒนคุปต์ คุณอ าไพร โยธาดี

คุณเสาวณีย์ เต็มอุดม
หัวหน้างานการศึกษาชั้นปริญญาตรี

คุณพีชานิกา แก้วบุญเรือง คุณปิยะภัทร มานะสถิตพงศ์



อาจารย์ที่ปรึกษา



• การปรึกษา แนะน า 
ช่วยเหลือ ติดตาม

• การลงทะเบียน
• การเลือกรายวิชา
• การประเมินผล

และให้ข้อมูลป้อนกลับ
• e-portfolio
• การสอบ เช่น วิชาต่างๆ

MDE & NLE

• ช่วยเหลือและพัฒนานิสิต
ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม บุคลิกภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม 

• มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย

• พัฒนาตามความสนใจ
และศักยภาพ

• ดูแลและแนะน าระเบียบ 
ข้อบังคับสวัสดิการต่างๆ

• ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 
การปรับตัว 

• ประสานงานกับอาจารย์
และหน่วยงานต่างๆเพื่อ
ประโยชน์ ช่วยเหลือนิสิต 

• สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
นิสิต อาจารย์ ผู้ปกครอง

ด้านบริการด้านวิชาการ ด้านพัฒนานิสิต

33



หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 
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ความเป็นนานาชาติ
• รับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง

• พัฒนาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาแกน
และวิชาเลือก

• สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสไปศึกษาวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้เรียนและ/หรือ ท าวิจัยในต่างประเทศ เพิ่มขึ้น

• เพิ่มจ านวนทุนให้นิสิตไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

• พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาให้มีความเป็นนานาชาติเพิ่มขึ้น







โรงเรียนแพทย์แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล 
ASPIRE-to-Excellence Award in Student Engagement



การน าเทคโนโลยีมาใช้
• การจัดท าระบบ e-curriculum

• การจัดท าระบบ e-learning

• การจัดท า smart classroom

• การจัดตั้ง simulation center

• E-assessment (รวมถึง e-portfolio)



pictures: Pokrath Hangsasuta,MD PhD



Chulalongkorn Medical Library: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์



E-learning on mobile devices



Chulalongkorn Clinical Skill Centre



การติดตามข้อมูลข่าวสาร [1]

• ส านักงานการทะเบียน จุฬาฯ    http://www.reg.chula.ac.th 

• งานทะเบียนและประมวลผล คณะฯ  http://acadreg.md.chula.ac.th 

• ส านักงานจัดการศึกษาท่ัวไป http://www.gened.chula.ac.th   

*** Facebook group: MDCU73 Call Centre ***

(ระยะแรกใช้ MDCU73 DR/SOC & MPD)
• ประธานช้ันปี 

• ป้ายประกาศของงานทะเบียนฯ ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทฯ ชั้น 4

• งานทะเบียนฯ ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 (0-2256-4476)



ตกึอานนัทมหดิล ชัน้ 4

โทร. 02-252-2702

02-256-4478, 4454, 4494

02-256-4476 (งานทะเบยีนและประมวลผล)

Email: aamdcu@gmail.com

http://www.acad.md.chula.ac.th 

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



ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4
โทร. 02-252-2702, 02-256-4478, 4454, 4494 
Email: aamdcu@gmail.com

งานทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02-256-4476

การตดิตามขอ้มูลข่าวสาร [2]



ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคน


