
หน้า 1 จาก 4 

 

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการฝึกอบรม 2566 

 

เพ่ือให้การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และสอดคล้องตาม

ข้อก าหนดของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยและแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์

ครอบครัวจึงขอก าหนดเกณฑ์และวิธีคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน ดังนี้  

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม  

1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา  

2. ผ่านการอบรมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ หรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ และมี

หนังสือรับรองว่าจะผ่านการปฏิบัติงานและได้รับประกาศนียบัตรตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ

ก่อนวันเปิดการฝึกอบรม 

3. ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีเป็นผู้สมัครโดยมีต้นสังกัด) หรือปลอดภาระการชดใช้ทุน

จากหน่วยงานของรัฐ (กรณีเป็นผู้สมัครอิสระ)  

4. มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความผิดปกติหรือความพิการรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ฝึกอบรม 

5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่แพทยสภาและราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศ

ไทยก าหนด  
 

จ านวนผู้รับการฝึกอบรม  

จ านวน 4 คนในปีการฝึกอบรม 2566 

 

ก าหนดการเปิดรับสมัคร  

ตามก าหนดของแพทยสภาและราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย รอบที่ 1 

วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
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วิธีการสมัคร  

1. สาขาประกาศคุณสมบัติรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกผ่านทาง

เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

แห่งประเทศไทย 

2. เปิดรับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 

3. ผู้ ส มั ค ร ด า เ นิ น ก า ร สมั ค ร ข อ งแ พทยสภา  โ ดยกรอกสมั ค ร ด้ ว ยต น เ อ ง ทา ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  

http://tmc.or.th/tcgme และปฏิบัติตามค าแนะน าขั้นตอนการสมัคร ส่งข้อมูลและเอกสารเพ่ือ

คัดเลือกให้แล้วเสร็จก่อนหมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 หากการสมัครไม่เป็นไป

ตามประกาศดังกล่าว ทางสาขาฯ ของสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคัดเลือก 

4. ผู้ สมั ครด า เนิ นการสมั ค รทา ง เว็ บ ไซต์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  

http://www.med.tu.ac.th/webmed/?page_id=2304 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ และรวบรวม

หลักฐานประกอบการสมัครตามประกาศนี้ ส่งที่ คุณอุไรรัตน์ วงษ์ทองดี งานบริการการศึกษา ชั้น 3 

อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 12120 (วงเล็บมุมซอง สมัครแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว)  โทร 0-2926-9698 

โทรสาร 0-2926-9676 

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร 

1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย สามารถกรอกใบสมัคร online จาก website คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.med.tu.ac.th/webmed/?page_id=2304 พร้อมแนบรูป

ถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่ 

2.1 ส าเนาบัตรประชาชน  

2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

2.3 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล)  

2.4 ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

2.5 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม  

2.6 ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐานแสดง

ว่าก าลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

2.7 หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม และรับรองว่าจะท าสัญญาเมื่อได้รับการ

คัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มตี้นสังกัด) 

3. เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

http://tmc.or.th/tcgme
http://www.med.tu.ac.th/webmed/?page_id=2304
http://www.med.tu.ac.th/webmed/?page_id=2304
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3.1 หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษา การฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ 

(curriculum vitae) ของผู้สมัคร 

3.2 หนังสือแสดงเจตจ านงส่วนบุคคล (statement of purpose)  

3.3 หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จ านวน 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้  

3.3.1 ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน (ต้องมีหนังสือแนะน าจากผู้บังคับบัญชา อย่างน้อย 1 ฉบับ

กรณีปฏิบัติงานอยู่)  

3.3.2 อาจารย์แพทย์ที่ผู้สมัครเคยศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ 

โดยส่งเป็นเอกสารปิดผนึก ส่งถึงหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

ก าหนดการสอบคัดเลือก 

วันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2565  

สถานที่  ห้องประชุมสถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

คณะกรรมการในการคัดเลือกผู้สมัคร 

คณะกรรมการในการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านประกอบด้วยหัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตรแพทย์

ประจ าบ้าน อาจารย์ในสาขาที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าสาขา และตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1-3 โดย

คณะกรรมการทั้งหมดไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัคร และได้ลงนามในเอกสารส าแดงก่อนการคัดเลือกแพทย์

ประจ าบ้าน  

 

เกณฑ์การคัดเลือก 

ตัดสินผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 โดยพิจารณาจาก 

 

1. รับผู้สมัครมีต้นสังกัดและผู้สมัครอิสระตามสัดส่วนที่ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศ
ไทยและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก าหนด โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีต้นสังกัด 
ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา 

2. สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  

3. หลักฐานประกอบการสมัครและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือก 

4. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
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วิธีการพิจารณา  

1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากหลักฐานประกอบการสมัครที่แสดงไว้ข้างต้น  

2. คณะกรรมการด าเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

 

การประกาศผล 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการตามระบบการประกาศผลของ

แพทยสภา 

 

การอุทธรณ์ผลการคัดเลือก  

แพทย์ประจ าบ้านที่มีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่  

http://www.med.tu.ac.th/webmed/wp-content/uploads/2020/03/appeal.pdf   ยื่นอุทธรณ์ภายใน 

7 วันหลังจากการประกาศผลการคัดเลือก 

 

การเปลี่ยนสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบ้านผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนนี้หรือเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ า

บ้านแล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรมได้ตามประกาศของแพทยสภา  

 

เงื่อนไขและข้อจ ากัด 

 ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 28/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติม ติดต่อคุณอุไรรัตน์ วงษ์ทองดี โทร. 0-2926-9698 หรือ 

อาจารย์ แพทย์หญิงเรือนขวัญ กัณหสิงห์ โทร.08-9673-8549 ในเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 

 
(อาจารย์ แพทย์หญิงเรือนขวัญ กัณหสิงห์) 

หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

 

 

http://www.med.tu.ac.th/webmed/wp-content/uploads/2020/03/appeal.pdf

