
 ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม  

1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา  

2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี 

และได้ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติชดใช้ทุนตามจํานวนทีแ่พทยสภากําหนด กล่าวคือ  

2.1 ผู้สมัครที่มีต้นสังกัด 

จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตาม 

โครงการเพิ่มพูนทักษะฯ ครบถ้วนแล้ว  

2.2 ผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัด (อิสระ) 

จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านการ 

ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะและได้ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก 2 

ปีแล้ว  

3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 4 ปี  

4. มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมสาขาตจวิทยา 

ไม่มีความพิการทีต่้องการสิ่งอํานวยความสะดวกพิเศษหรือความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 คนต่อปี 

กําหนดการเปิดรับสมัคร 1-31 ตุลาคม 2562 

เอกสารประกอบการรับสมัคร  

 ใบคําขอเพื่อขึ้นทะเบียนด้วยตนเองทาง website: www.tmc.or.th/tcgme/ 

ระบุสถาบันฝึกอบรมที่ต้องการเลือกไม่เกิน 3 แห่ง พิมพ์ลงในกระดาษเพื่อลงนาม 

แล้วให้ดําเนินการส่งใบคําขอพร้อมหลักฐานอื่นๆมายังสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 

เพียงแห่งเดียว พร้อมเอกสารแนบดังนี ้

1. ใบคําขอเพื่อขึ้นทะเบียนลงนาม และติดรูปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก ่

 2.1 สําเนาบัตรประชาชน 

 2.2 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

 2.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

 2.4 สําเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 2.5 สําเนาประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะ 

 2.6 หนังสือรับรองจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของต้นสังกัดนั้นๆ 

3. หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ 

 3.1 หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ 

(curriculum vitae) ของผู้สมัคร 

 3.2 หนังสือแสดงเจตจํานง (statement of purpose) 

ของผู้สมัครในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 

ในแผนการฝึกอบรมตจวิทยา ไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษ A4 

 3.3 หนังสือรับรอง/แนะนําผู้สมัครจํานวนอย่างน้อย 3 ฉบับ จาก 

  3.3.1 อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครเคยศึกษา 



  3.3.2 ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในปัจจุบัน/อดีต 

  3.3.3 อื่นๆ 

4. ให้ท่านทําสําเนาเอกสารข้างต้น (หากส่งไม่ครบตามจํานวนทางสถาบันมีสิทธิไม่เรียกสัมภาษณ์) 

 4.1 เลือก 1 อันดับ เตรียมเอกสารทั้งหมด 4 ชุด (แพทยสภา/ราชวิทยาลัย 1 

ชุด/สมาคม/อันดับ 1) 

 4.2 เลือก 2 อันดับ เตรียมเอกสารทั้งหมด 6 ชุด (แพทยสภา/ราชวิทยาลัย 2 

ชุด/สมาคม/อันดับ 1/อันดับ 2) 

 4.3 เลือก 3 อันดับ เตรียมเอกสารทั้งหมด 8 ชุด (แพทยสภา/ราชวิทยาลัย 3 

ชุด/สมาคม/อันดับ 1/อันดับ 2/อันดับ 3) 

5. ใส่ซองปิดผนึกเฉพาะใบคําขอเพื่อขึ้นทะเบียนตามจำนวนข้างต้น 

(ลําดับการสมัครสถาบันในใบคําขอเพื่อขึ้นทะเบียน ถือเป็นความลับจะเปิดผนึกภายใน 31 ตุลาคม 

2562 หลังเวลา 14:00 น เท่านั้น) 

6. เอกสารตัวจริงทั้งหมด ใหน้ําติดตัวมาแสดงวันที่ไปสัมภาษณ์ด้วย 

ทางสมาคมแพทย์ผิวหนังจะส่งใบสมคัรตามแบบที่สมาคมแพทย์ผิวหนังกํา 

หนดไปยังสถาบันที่สมัครทุกแห่ง 

7. เงินค่าสมัคร 1,400 บาท โดยผู้สมัครโอนเข้าบัญชี “สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย” 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-238933-0 

 

ขั้นตอนการ matching program  

1. ผู้สมัครกรอกใบคําขอเพื่อขึ้นทะเบียนด้วยตนเองทาง website : www.tmc.or.th/tcgme 

พิมพ์ลงในกระดาษเพื่อลงนาม โดยระบุสถาบันที่ต้องการเลือก 1-3 สถาบัน 

ส่งมายังสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 

หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ภายในเวลาทำการ 14:00 น. 

(หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วน 

จะต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) 

2. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 1 ที่ www.dst.or.th ภายในวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2562 แต่ละสถาบันจะเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครตามรายชื่อที่ประกาศไว้เท่านั้น 

3. สถาบันสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 

- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2562 

- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 

2562 

- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 28 พฤศจิกายน 

2562 

โดยแต่ละสถาบันส่งผลผู้ได้รับการคัดเลือกมายังสมาคมเพื่อประกาศบน website: www.dst.or.th 

ภายในวันทีส่อบสัมภาษณ์นั้น 

 หากผู้สมัครรายใดที่ได้รับคัดเลือกแล้วไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไป 

สถาบันมีสิทธิที่จะไม่ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2-3 ถ้าได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1 

ครบตามตำแหน่งแล้ว เมื่อทราบผลสอบสัมภาษณ์แล้ว 

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปยื่นใบสมัครแพทย์ประจําบ้านอย่างเป็นทางการที่แพทยสภา 



4. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศผลและประกาศตำแหน่งทีย่ังว่างอยู่ 

ว่าสถาบันใดยังมีตําแหน่งว่างเท่าไร ภายในวันที่29 พฤศจิกายน 2562 ในกรณีที่รอบแรกเต็มแล้ว 

จะไม่มีการเปิดสอบสัมภาษณร์อบที่1 ครั้งที่ 2 

5. ผู้สมัครกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ระบุสถาบันที่ต้องการเลือก 1-3 สถาบัน 

ส่งมาที่สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562 หมดเขตวนัที่ 6 

ธันวาคม 2562 ภายในเวลาทําการ14:00 น. 

6. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่ www.dst.or.th วันที่ 9 

ธันวาคม 2562 

7. สถาบันสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 

- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 

โดยแต่ละสถาบันแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ในวันสอบสัมภาษณ์แต่ละวัน 

เพื่อที่ผู้สมัครจะได้ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว 

8. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จะรวบรวมผลส่งให้ราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

เพื่อรวบรวมแจ้งแพทยสภา 

9. ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ตรวจสอบเอกสารการขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้านประจำปีการฝกึอบรม 2563 รอบที่ 1 

ทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์2563 

(ไม่ต้องพิมพ์และส่งหลักฐานใดเพิ่มอีก เนื่องจากให้ราชวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการแล้ว) 

กรณีหลักฐานไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนให้ราชวิทยาลัยส่งเอกสารเพิ่มภายใน 20 กุมภาพันธ์2563 

10.วันที่ 16 มีนาคม 2563 แพทยสภาประกาศผลการขึ้นทะเบียนแพทย์ประจําบ้านสาขาตจวิทยา 

ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1 

11.ในกรณีที่ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติ จะถูกตัดสิทธิ 

และจะมีการคัดเลือกใหม่รอบ 2 ตามประกาศของแพทยสภาต่อไป 

12.ผู้สมัครทุกคนตอ้งรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามจํานวนที่ระบุ หากตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 

จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ แม้ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จะไม่คืนเงินค่าสมัครและไม่รับผิดชอบความเสียหาย 

ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

งานบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (ติดต่อคุณภัสราภรณ์ วิแหลม) โทร 0-2926-9698 

โทรสาร 0- 2926-9676  

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องประชุมโดม 4 

อาคารคุณากร ชั้น 2 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 



เกณฑ์และวิธีพิจารณาตัดสิน  

การตัดสินผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมแพทย ์

ประจำบ้านตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. พิจารณารับผู้สมัครมีต้นสังกัดและผู้สมัครอิสระตามสัดส่วนทีโ่รงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิ

มพระเกียรติกําหนด  

2. พิจารณาสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  

3. พิจารณาหลักฐานประกอบการสมัครและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ  

4. เกณฑ์อื่นๆที่ใช้พิจารณา มีดังนี 

1) เคยมาดูงานที่แผนกผิวหนัง รพ. ธรรมศาสตร ์

2) ต้นสังกัดของผู้สมัคร 

3) บุคลิกภาพ 

4) คะแนน GPA ระดับอุดมศึกษา 

5) เจตคติ 

6) ใบแนะนำ 

7) ความรู้ทางภาษา 

8) ไหวพริบในการสัมภาษณ ์

9) ความสามารถพิเศษ 

10) ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการทํางานวิจัย หรืองานวิชาการ 

11) ประสบการณ์ในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม 

วิธีการพิจารณา  

1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากหลักฐานประกอบการสมัครที่แสดงไว้ข้างต้น  

2. คณะกรรมการดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร ตามช่วงเวลาทีส่มาคมแพทย์ผิวหนังฯกําหนด 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

การอุทธรณ์ผลการคัดเลือก  

แพทย์ประจําบ้านที่มีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ 

http://med.tu.ac.th/webmed และยื่นอุทธรณ์ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศผลการคัดเลือก  

 


