
 

 
 

 
 

กําหนดการรบัสมัครแพทยประจําบาน สาขาตจวทิยา  ประจาํปการศึกษา 2563   

โดยสมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย 
 
แพทยผูสมัครขอรับการคัดเลือกแพทยประจําบานสาขาตจวทิยา ประจาํปการฝกอบรม 2563 กรอกใบคําขอเพื่อขึน้ทะเบยีน

ดวยตนเองทาง website : www.tmc.or.th/tcgme/  ระบุสถาบันฝกอบรมทีต่องการเลือกไมเกิน 3 แหง พมิพลงในกระดาษเพื่อลง

นาม แลวใหดาํเนินการสงใบคําขอพรอมหลักฐานอื่นๆ มายังสมาคมแพทยผวิหนังแหงประเทศไทยเพียงแหงเดียว พรอมเอกสาร

แนบดังนี ้

1. ใบคําขอเพื่อขึ้นทะเบียน ลงนามและติดรูปถายสีหนาตรง 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดอืน 

2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ไดแก  

2.1 สําเนาบัตรประชาชน  

2.2 สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถาม)ี 

2.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  

2.4 สําเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.5 สําเนาประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะ 

2.6 หนังสือรับรองจากตนสังกัดลงนามโดยผูบังคับบัญชาสูงสุดของตนสังกัดนั้นๆ 

3. หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่นๆ ไดแก 

3.1 หนังสือแสดงประวัติสวนบุคคล การศึกษาฝกอบรม ผลงานวชิาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) 

ของผูสมัคร 

3.2 หนังสือแสดงเจตจํานง (statement of purpose) ของผูสมัครในการเขารับการฝกอบรม แพทยประจําบาน  

ในแผนการฝกอบรมตจวทิยา  ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 

3.3 หนังสือรับรอง/แนะนําผูสมัครจํานวนอยางนอย 3 ฉบับ จาก 

3.3.1 อาจารยโรงเรียนแพทยที่ผูสมัครเคยศึกษา  

3.3.2 ผูบังคับบัญชาโดยตรงในปจจุบนั/อดีต  

3.3.3 อื่นๆ 

4. หลักฐานของแตละสถาบัน ไดแก 

4.1 ในกรณีทีท่านเลือกสถาบันฝกอบรมโรงพยาบาลรามาธิบดีขอใหลงทะเบียนทาง website: 

med.mahidol.ac.th/graded/  และแนบคะแนน CU-TEP/TOEFL/IELTS หรือ MU-test อายุไมเกิน 2 ป 

ตามขอกําหนดของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

4.2 ในกรณีทีท่านเลือกสถาบันฝกอบรมโรงพยาบาลสงขลานครินทร ขอใหลงทะเบียนแบบฟอรมทาง website: 

medinfo2.psu.ac.th/pg และแนบแบบประเมินความคิดเหน็และขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานดวย (แบบ

ประเมิน ใหติดตอฝายธุรการหนวยตจวทิยา สาขาวิชาอายรุศาสตร 074-451-452)  

4.3 ในกรณีทีท่านเลือกสถาบันฝกอบรมสถาบันโรคผิวหนัง ตองไปสอบขอเขียนที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 16 

สถาบันสุขภาพเด็กฯ ในวันที่ 22 พฤศจกิายน 2562 เวลา 9.00 น. ดวย 

สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย 
DERMATOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND 
สํานักงาน: เลขที่  2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป  ช้ัน  9 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

Office:    2 Royal Golden Jubilee Building, 9th Floor,  Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand                                            

             โทร/Tel. 0-2716-6857, 0-2716-5256, 0-2716-6661-3ตอ/Ext. 9012; โทรสาร/Fax 0-2716-6857  

             website: www.dst.or.th;  email: contact@dst.or.th    

     

 

 

http://www.tmc.or.th/tcgme/
https://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in
http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html
http://lc.nida.ac.th/main/th/
http://www.britishcouncil.or.th/exam/ielts/dates-fees-locations
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/MUTest
http://medinfo2.psu.ac.th/pg


5. ใหทานทําสําเนาเอกสารขางตน (หากสงไมครบตามจํานวน ทางสถาบันมีสิทธไิมเรียกสัมภาษณ) 

5.1 เลือก 1 อันดับ เตรียมเอกสารทัง้หมด 4 ชุด (แพทยสภา/ราชวิทยาลัย 1 ชุด/สมาคม/อันดับ 1) 

5.2 เลือก 2 อันดับ เตรียมเอกสารทัง้หมด 6 ชุด (แพทยสภา/ราชวิทยาลัย 2 ชุด/สมาคม/อันดับ 1/อันดับ 2) 

5.3 เลือก 3 อันดับ เตรียมเอกสารทัง้หมด 8 ชุด (แพทยสภา/ราชวทิยาลัย 3 ชุด/สมาคม/อันดับ 1/อันดับ 2/

อันดับ 3) 

6. ใสซองปดผนึกเฉพาะใบคําขอเพื่อขึน้ทะเบยีน ตามจํานวนขางตน 

 (ลําดับการสมัครสถาบันในใบคําขอเพื่อขึ้นทะเบียน ถือเปนความลับ จะเปดผนึกภายใน 31 ตุลาคม 2562 หลัง 

เวลา 14:00 น เทานั้น) 

7. เอกสารตัวจรงิทัง้หมด ใหนําตดิตัวมาแสดงวนัทีไ่ปสัมภาษณดวย 

ทางสมาคมแพทย์ผวิหนัง จะส่งใบสมัครตามแบบทีส่มาคมแพทย์ผวิหนังกาํหนดไปยงัสถาบนัทีส่มัครทุกแห่ง  

  8. เงินคาสมัคร 1400 บาท โดยผูสมัครโอนเขาบญัชี “สมาคมแพทยผิวหนงัแหงประเทศไทย”  

           ธนาคารไทยพาณิชย สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขทีบ่ัญชี 051-238933-0  

 

ขั้นตอนการ matching program 

1. ผูสมัครกรอกใบคําขอเพือ่ขึน้ทะเบียนดวยตนเองทาง website : www.tmc.or.th/tcgme   พมิพลงในกระดาษเพื่อลง

นาม โดยระบุสถาบันที่ตองการเลือก 1-3 สถาบัน สงมายังสมาคมแพทยผิวหนังฯ  ตั้งแตวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 

หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2562  ภายในเวลาทําการ 14:00 น. (หากสงใบสมัครทางไปรษณียลงทะเบียนดวน 

จะตองสงภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562  โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ) 

2. สมาคมแพทยผิวหนังฯ ประกาศรายชื่อผูสงใบสมัครรอบที่ 1 ที่  www.dst.or.th ภายในวันที ่1 พฤศจกิายน 2562  

แตละสถาบันจะเรียกสัมภาษณผูสมัครตามรายชื่อที่ประกาศไวเทานั้น 

3. สถาบันสอบสัมภาษณ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 

- แตละสถาบันสอบสัมภาษณผูสมคัรอนัดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พรอมกนัในวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2562 

- แตละสถาบันสอบสัมภาษณผูสมคัรอนัดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พรอมกนัในวนัที่ 27 พฤศจกิายน 2562 

- แตละสถาบันสอบสัมภาษณผูสมคัรอนัดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พรอมกนัในวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2562 

โดยแตละสถาบันสงผลผูไดรับการคัดเลือกมายงัสมาคมเพื่อประกาศบน website: www.dst.or.th ภายในวันที่

สอบสัมภาษณนั้น หากผูสมัครรายใดที่ไดรับคัดเลือกแลวไมตองไปสอบสัมภาษณในอันดับตอไป สถาบันมีสิทธิทีจ่ะ

ไมดําเนินการสัมภาษณผูสมัครอนัดับที่ 2-3 ถาไดรับผูสมัครในอันดับที่ 1 ครบตามตําแหนงแลว  เมื่อทราบผลสอบ

สัมภาษณแลว ใหผูไดรับการคัดเลือกไปยื่นใบสมัครแพทยประจําบานอยางเปนทางการที่แพทยสภา 

4. สมาคมแพทยผิวหนังฯ ประกาศผล และประกาศตําแหนงที่ยงัวางอยู วาสถาบนัใดยงัมีตําแหนงวางเทาไร ภายในวันที ่

29 พฤศจิกายน 2562 ในกรณทีี่รอบแรกเต็มแลว จะไมมีการเปดสอบสัมภาษณรอบที่ 1 ครั้งที่ 2    

5. ผูสมัครกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณรอบที่ 1 ครั้งที ่ 2 ระบุสถาบันที่ตองการเลือก 1-3 สถาบัน สงมาที่สมาคมแพทย

ผิวหนังฯ  ตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562  หมดเขตวันที ่6 ธันวาคม 2562 ภายในเวลาทําการ 

14:00 น. 

6. สมาคมแพทยผิวหนังฯ ประกาศรายชื่อผูสงใบสมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่  www.dst.or.th  วนัที่ 9 ธันวาคม 2562 

7. สถาบันสอบสัมภาษณ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 

- แตละสถาบันสอบสัมภาษณผูสมคัรอนัดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พรอมกนัในวนัที ่16 ธนัวาคม 2562 

- แตละสถาบันสอบสัมภาษณผูสมคัรอนัดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พรอมกนัในวนัที่ 18 ธนัวาคม 2562 

- แตละสถาบันสอบสัมภาษณผูสมคัรอนัดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พรอมกนัในวนัที่ 19 ธนัวาคม 2562 

http://www.tmc.or.th/tcgme
http://www.dst.or.th/
http://www.dst.or.th/


โดยแตละสถาบนัแจงใหผูสมัครสอบทราบวาไดรับคัดเลือกหรอืไมในวันสอบสัมภาษณแตละวนั  เพื่อที่ผูสมัครจะไดไม

ตองไปสอบสัมภาษณในอันดับตอไปถาไดรับเลือกแลว   

8. สมาคมแพทยผิวหนังฯ จะรวบรวมผลสงใหราชวทิยาลัย ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อรวบรวมแจงแพทย

สภา 

9. ผูไดรับการคัดเลือก ตรวจสอบเอกสารการขอขึ้นทะเบียนเปนแพทยประจําบานประจําปการฝกอบรม 2563 รอบที่ 1 

ทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 (ไมตองพิมพและสงหลักฐานใด

เพิ่มอีก เนื่องจากใหราชวทิยาลัยเปนผูดําเนนิการแลว) กรณีหลักฐานไมถกูตอง/ครบถวนใหราชวิทยาลัยสงเอกสาร

เพิ่มภายใน 20 กุมภาพันธ 2563 

10. วันที่ 16 มีนาคม 2563 แพทยสภาประกาศผลการขึ้นทะเบียนแพทยประจําบานสาขาตจวทิยา ประจําปการฝกอบรม 

2563 รอบที่ 1 

11. ในกรณีที่ผูสมัครทีไ่ดรบัคัดเลือกแลวพบวาขาดคุณสมบัต ิ  จะถูกตัดสิทธ ิและจะมกีารคัดเลือกใหมรอบ 2 ตามประกาศ

ของแพทยสภาตอไป 

12. ผูสมัครทุกคนตองรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองใหถกูตอง ครบถวน ตามจํานวนที่

ระบุ หากตรวจพบในภายหลังวาไมถกูตองหรือไมครบถวน จะถือวาการสมัครนั้นเปนโมฆะ แมไดประกาศผลการ

คัดเลือกแลวก็ตาม โดยสมาคมแพทยผิวหนงัแหงประเทศไทย จะไมคืนเงินคาสมัครและไมรับผิดชอบความเสียหาย

ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
 



ปการศึกษา 2563 มีตําแหนงแพทยประจําบานตจวิทยา แบงตามสถาบันไดดังน้ี 

รหัส สถาบัน ตําแหนง 

(1) คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 7 

(2) คณะแพทยศาสตรจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 4 

(3) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี 5 

(4) สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย 6 

(5) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 3 

(6) คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 2 

(7) คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลัยเชียงใหม 1 

(8) คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 1 

หมายเหตุ 1)  หากผูสมัครทานใดไปสอบสัมภาษณที่สถาบนัใดสถาบันหนึง่กอนวันสัมภาษณดงักลาว จะถูกตดัสิทธิใ์น

การเขารวม matching program 

 2)  การเลือกลงลําดับใหเลือกลงตามรหัส พรอมชื่อสถาบันตามลําดับ  เชน 

อันดับ 1 ( 1 ) คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

อันดับ 2 ( 2 ) คณะแพทยศาสตรจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อันดับ 3 ( 4 ) สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย 

 

สถานที่สอบสัมภาษณผูสมัครอนัดับที ่1 ของแตละสถาบัน สําหรับวันที่ 25 พฤศจกิายน 2562 

สถาบัน เวลา สถานทีส่อบสัมภาษณ 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 13:00 น. ภาควิชาตจวิทยา ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 รพ.ศิริราช 

คณะแพทยศาสตรจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 13:00 น. หองประชุมสาขาวิชาตจวทิยา ชั้น 5 โซน C อาคารภูมิสิริฯ 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี 08:30 น. สํานักงานหนวยโรคผิวหนัง ชั้น 2 อาคาร 1 รพ.รามาธิบด ี

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย 09:00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 20 สถาบันสุขภาพเด็กฯ 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 08:30 น. แผนกผิวหนัง ชัน้ 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎฯ 

คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 13:00 น. หองประชุมโดม 4 อาคารคุณากร ชั้น 2 ม.ธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต 

คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลัยเชียงใหม 13:00 น. หนวยโรคผิวหนงั ชั้น 5 ภาควิชาอายุรศาสตร ม.เชียงใหม 

คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
13:00 น. หองประชุม 4 ชั้น 12 สาขาวิชาอายุรศาสตร ม.สงขลานครินทร 

 



ภาคผนวก เกณฑพิจารณารับแพทยประจําบาน ของแตสะสถาบัน 

 

ภาควิชาผิวหนัง คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล  

ธรุการภาควิชาผิวหนงั โทร. 02-419-4337 website: sirirajderm.com พิจารณาจาก 

1. ผลงานที่ผานมา 

2. การมีตนสังกัดและโอกาสสรางความกาวหนาใหตนสังกัด 

3. ความสามารถพิเศษ 

4. คะแนนเจตคติ 

5. คะแนนบุคลิกภาพ 

 

สาขาโรคผิวหนงั คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ธุรการสาขาโรคผิวหนัง โทร. 02-256-4253 พิจารณาจาก 

1. คะแนน GPAX ระดับ แพทยศาสตรบัณฑิต  

2. Personality/Attitude  

3. การมีตนสังกัด/โอกาสการเปนอาจารยแพทย  

4. Academic interest  

5. การเขารวมประชุมวิชาการ  

6. งานวิจัย / case report 

 

หนวยผิวหนัง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  

ธุรการหนวยผิวหนัง โทร. 02-201-1141 website: ramalaser.mahidol.ac.th พิจารณาจาก 

1. คะแนนสอบสัมภาษณ (พิจารณาจากเจตคติ บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ ความสามารถพิเศษ และ GPA) 

2. ประสบการณในการทํางาน/ผลงานการทําวิจัยที่ผานมา 

3. หนังสือรับรอง/แนะนําผูสมัคร 

4. การมีตนสังกัด 

 

 

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย  

ธุรการสถาบันโรคผิวหนัง โทร. 095-372-8294 พิจารณาจาก 

1. ผลการสอบขอเขียนของสถาบันโรคผิวหนัง 

2. คะแนนสอบสัมภาษณ (พิจารณาจากเจตคติ บุคลิกภาพ ไหวพริบ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ความสามารถพิเศษ และ GPA) 

3. การมีตนสังกัดและโอกาสการสรางประโยชนใหแกการบริการสาธารณสุขภาครัฐดานโรคผิวหนัง 

4. ประสบการณการมีสวนรวมในงานวิจัยดานวิชาการ 

5. หนังสือแนะนําตัว 

 

แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา  

ธุรการแผนกตจวิทยา โทร. 02-354-0374 พิจารณาจาก 

1. คะแนนสอบขอเขียน 

2. คะแนนการนําเสนอ ขอมูลทางวิชาการตามที่กําหนด แจงในวันสอบขอเขียน 

3. คะแนนสอบสัมภาษณ 

4. คะแนนตนสังกัด 

5. คะแนน GPA ระดับอุดมศึกษา 

 

https://med.mahidol.ac.th/ramalaser/


สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ธุรการสาขาตจวิทยา โทร. 02-926-9435 พิจารณาจาก 

1. เคยมาดูงานที่แผนกผิวหนัง รพ. ธรรมศาสตร 

2. ตนสังกัดของผูสมัคร 

3. บุคลิกภาพ 

4. คะแนน GPA ระดับอุดมศึกษา 

5. เจตคติ 

6. ใบแนะนํา 

7. ความรูทางภาษา 

8. ไหวพริบในการสัมภาษณ 

9. ความสามารถพิเศษ 

10. ประสบการณการมีสวนรวมในการทํางานวิจัย หรืองานวิชาการ  

11. ประสบการณในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

 

สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ฝายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร โทร. 053-936-970 พิจารณาจาก 

1.เจตคติ  

2.บุคลิกภาพ  

3.ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และความสามารถพิเศษ  

4. คะแนน GPA  

5. การมีตนสังกัด  

6. ประสบการณในการทํางาน  

7. หนังสือแนะนําตัว 

 

หนวยตจวิทยา คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ธุรการหนวยตจวิทยา โทร. 074-451-452 พิจารณาจาก 

1. คะแนนสอบสัมภาษณ (บุคลิกภาพ/เจตคติ) 

2. คะแนน GPA ระดับอุดมศึกษา เกรดรายวิชาอายุรศาสตรและตจวิทยา  

3. ประสบการณการมีสวนรวมในการทํางานวิจัย / case report 

4. หนังสือรับรอง/แนะนํา และแบบประเมินความคิดเห็นและขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  

5. การมีตนสังกัด/โอกาสการเปนอาจารยแพทย 

6. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และความสามารถพิเศษ 

7. เคยปฏิบัติงานที่หนวยตจวิทยา สาขาวิชาอายุรศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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