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ส ำหรับแพทย์ที่มีควำมสนใจศึกษำต่อในหลักสูตร 

“วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์  

(Residency Training in Psychiatry)” 

ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการฝึกอบรม 2566  

**เปิดรับ 3 ต าแหน่ง**  

โดยมีขั้นตอนดังน้ี (ต้องด าเนินการทั้ง 2 ขั้นตอนให้ครบสมบูรณ์) 

ขั้นตอนที่ 1  

แพทย์ผู ้ประสงค์สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำจิตเวชศำสตร์ ประจ ำปีกำรฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 โดย

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำขำจิตเวชศำสตร์ มีดังนี ้

1. ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม ตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และมี

คุณสมบัติสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญใน

กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 และ ข้อบังคับแพทยสภำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดง

ควำมรู้ควำมชำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

2. ผู้มีสิทธ์ิสมัครผ่ำนกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนแล้ว  

 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำจิตเวชศำสตร์ ประจ ำปีกำรฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1 

กรอกใบสมัครด้วยตนเองทำง website: http://www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ลงกระดำษเพื่อลงนำม พร้อมเตรียมเอกสำร

หลักฐำนตำมที่ก ำหนดในข้อ 3 โดยแพทยสภำเปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 ระเบียบและหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ ถือตำม ประกำศรำชวิทยำลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรับสมัครแพทย์

ประจ ำบ้ำนของรำชวิทยำลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยที่ประกำศในเวปไซต์ของรำชวิทยำลัยจติแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก ที ่

https://www.rcpsycht.org/th/training/recruitment  **ต้องกำรรำยละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ รำชวิทยำลัยจิตแพทย์

แห่งประเทศไทย คุณจันทนำ โทรศัพท์ 089 493 5992 หรือ 02 354 7600 ต่อ 99637 ** 

ขั้นตอนที่ 2 

ให้กรอกใบสมัคร พร้อม ไฟล์รูปถ่ำย (ให้ upload รูปขนาดไม่เกิน 200kb) โดยตรงผ่ำนทำง website ของ คณะแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ http://www.med.tu.ac.th/?page_id=2304 เลือกหัวข้อ แพทยศำสตร์ศึกษำ หัวข้อย่อย แพทย์

ประจ ำบ้ำน/ ต่อยอด *** หมดเขตรับสมัครวันที่  31 ตุลาคม 2565 ***    พร้อมส่งเอกสำรดังต่อไปนี้  

 1. หลักฐำนแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่  

https://www.rcpsycht.org/th/training/recruitment
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  1.1 ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ 

  1.2 ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำตลอดหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต 1 ฉบับ 

  1.3 ไฟล์รูปถ่ำย หน้ำตรง ขนำด 2 นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 รูป (upload ในระบบ) 

 1.4 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวช

กรรม 1 ฉบับ 

1.5 ส ำเนำประกำศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่ำนโครงกำรเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐำนแสดงว่ำก ำลังอยู่

ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ เฉพำะผู้ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2538 เป็นต้นมำ 1 ฉบับ 

 2. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล กำรศึกษำฝึกอบรม ผลงำนวิชำกำร และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae)  

 3. หนังสือแสดงเจตจ ำนงในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน สำขำจิตเวชศำสตร์* (statement of purpose) 

ของผู้สมัคร เป็นลำยมือเขียน และมีควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4 (* คือ เรียงควำมประวัติส่วนบุคคล และเป้ำประสงค์ที่ต้องกำรเป็น

จิตแพทย์ รวมทั้งจุดมุ่งหมำยในอนำคต) 

 4. หนังสือรับรอง/แนะน ำผู้สมัคร ดังต่อไปนี้  

  4.1 อำจำรย์โรงเรียนแพทย์ท่ีผู้สมัครศึกษำ 1 ฉบับ 

  4.2 ผู้บังคับบัญชำในปัจจุบัน 1 ฉบับ 

 5. หลักฐำนกำรสอบวัดระดับควำมรู้ทำงภำษำอังกฤษ ได้แก่ ILETS, TOEFL, TU-GET, CU-TEP หรือ MU-ELT สำมำรถ

เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งแสดงผลกำรสอบย้อนหลังได้ไมเ่กิน 2 ปีนับจำกวันสอบถึงวันหมดเขตกำรรับสมัคร โดยกำรให้น ้ำหนัก

คะแนนข้ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรของสถำบันฝึกอบรม  

(หมายเหตุ *หลักฐำนกำรวัดระดบัควำมรู้ทำงภำษำอังกฤษ เริ่มใช้ในกำรยื่นสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำจติเวช

ศำสตร์ ตั้งแตป่ระจ ำปีกำรฝึกอบรม 2565 เป็นต้นไป*) 

 6. กำรทดสอบทำงจิตวิทยำคลินิก ณ คลินิกสุขภำพจิต โรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ อำคำร มรว.สุวพรรณ 

ช้ัน 1 ในวนัศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. (มีวันท าการทดสอบเพียงวันและเวลาเดียวเท่านั้น) และกรุณำ

มำก่อนเวลำอย่ำงน้อย 30 นำที หำกไม่เคยมีเวชระเบียนของรพ. 

      พร้อมส่งเอกสารหลักฐานข้อ 1 ถึง 4 ทางไปรษณีย์ หรือ ยื่นเอกสารโดยตรง ที่  คุณอุไรรัตน์ วงษ์ทองดี  (สมัครแพทย์

ประจ ำบ้ำนสำขำจิตเวชศำสตร์) งำนบริกำรกำรศึกษำ ตึกคุณำกรชั้น 3 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 

หมายเหตุ 

1. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอุไรรัตน์ วงษ์ทองดี 02-926-9698 หรือ Email muthita.ph@gmail.com 

mailto:muthita.ph@gmail.com
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2. รำชวิทยำลัยจิตแพทย์ฯ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิรับกำรสอบคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้ำน สำขำจิตเวชศำสตร์ ประจำ

ปีกำรฝึกอบรม 2566 ทำง website และ Facebook รำชวิทยำลัยจิตแพทย์ฯ ภำยในวันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2565 

3. จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำนประจ ำปีกำรฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1 ใน วัน

จันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8:00 น. สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเดจ็เจำ้พระยำ ตำมแนวทำงที่รำชวิทยำลัยฯ จะ

ประกำศเพิ่มเติทแนวทำงในกำรเข้ำสอบต่อไป โดยเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นไปตำมสถำบันฝึกอบรม

ก ำหนด 


