กาหนดการกิจกรรมงานบริหารการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
กาหนดการรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เริ่มการฝึกอบรมประจาบีการฝึกอบรม ๒๕๖๐
๑๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แผนงานฝึกอบรมทุกแผน (T5***) บันทึกผลการเลื่อนชั้นปีและการเริ่มเข้ารับการ
ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๐ ของแพทย์ประจาบ้านและแพทย์
ปฏิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ ทุกคนทุกชั้นปีทุกสาขา ทาง website:
http://www.tmc.or.th/tcgme (กรณีซ้าชั้น ให้บันทึกเป็นชั้นปีเดิมและวันเริ่มฝึกอบรมของ
ปีก่อน แล้วลงช่องหมายเหตุท้ายว่า “ซ้าชั้น” พร้อมเหตุผลสั้นๆ)
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ราชวิทยาลัยเสนอหลักการและเหตุผลประกอบการจัดประเภทสาขาให้เป็นประเภทที่ ๑, ๑
พิเศษ, ๒, ๒พิเศษ สาหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาต่างๆ ในปีการฝึกอบรม
๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านพิจารณา
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดประเภทสาขาและ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจาบ้านสาขาประเภทต่างๆ ในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑
ภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
(1) แผนงานฝึกอบรม (T5***) ทุกแผน และสถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ /วุฒิ
บัตรฯ (T4***) ทุกแห่งดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ส่งหนังสือรายงานจานวนศักยภาพการฝึกอบรม รวมทั้งขอปรับเพิ่ม /ลดศักยภาพการฝึกอบรม
ทุกสาขา และจานวนแพทย์ประจาบ้าน (แผน ก) ที่จะขอรับในรอบที่ ๑ ประจาปีการฝึกอบรม
๒๕๖๑ ไปยังราชวิทยาลัยควบคุมดูแลสาขานั้น (ทั้งนี้เมื่อรวมทุกแผนแล้ว ต้องไม่เกินจานวน
ตาแหน่งการฝึกอบรมที่แผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานฯ สาขา
นั้นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภา)
2. บันทึกรายชื่อแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ (แผน ค)/วุฒิบัตรฯ (แผน ข) ที่จะเริ่ม
ปฏิบัติงานเฉพาะสาขาในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซท์ http://www.tmc.or.th/tcgme
(เริ่มเปิดให้บันทึกวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)
(2) แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ (แผน ค)/วุฒิบัตรฯ (แผน ข) ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานเฉพาะสาขาใน
ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ (ชั้นปี ๐) ทุกสาขา กรอกคาขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซท์
http://www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ยื่นพร้อมหลักฐานต่างๆ ณ สถานที่และระยะเวลาที่ราช
วิทยาลัยที่กากับดูแลสาขานั้นกาหนด
ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ อฝส. (T3***) ทุกสาขา และราชวิทยาลัย (T2***) ทุกแห่ง ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) รวบรวมรายชื่อแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ ทุกชั้นปี ทุกสถาบัน
ฝึกอบรม ทุกสาขาและอนุสาขาในความกากับดูแล ส่งเป็นหนังสือให้แพทยสภา
(2) วันสุดท้ายในการรับรองรายชื่อแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ (แผน ค)/วุฒิบัตรฯ (แผน ข) ทุกสาขา
ของสถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งที่อยู่ในการควบคุมดูแล ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานเฉพาะสาขา
ในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ ทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme
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(3) วันสุดท้ายในการส่งหนังสือรายงานการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจานวนศักยภาพการฝึกอบรม

รวมทั้งขอปรับเพิ่ม/ลดศักยภาพการฝึกอบรมทุกสาขา และจานวนแพทย์ประจาบ้าน (แผน ก) ที่จะขอรับ
ของสถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งที่อยู่ในการควบคุมดูแล ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑
รอบที่ ๑ ต่อแพทยสภา
- ทั้งนี้เมื่อรวมทุกแผนแล้ว ต้องไม่เกินศักยภาพการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมในสาขานั้นๆ
ภายในกันยายน ๒๕๖๐ เริ่มเปิดให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ตรวจสอบสถานะของตนเองประจาปีการฝึกอบรม
๒๕๖๐ ได้ทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme (ประกาศวันที่แน่นอนภายหลัง)
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ประชุมคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อ
(1) พิจารณารายชื่อแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ (แผน ค)/วุฒิบัตรฯ (แผน ข) ทุกสาขา
(2) สรุปจานวนตาแหน่งแพทย์ประจาบ้านประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ ที่จะประกาศรับในรอบที่ ๑
(3) พิจารณาร่างประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน ประจาปีการ
ฝึกอบรม ๒๕๖๑ พร้อมจานวนตาแหน่งการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑
รอบที่ ๑
๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณา
(1) อนุมัติรายชื่อแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ (แผน ค)/วุฒิบัตรฯ (แผน ข) ทุกสาขา
(2) พิจารณาประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน ประจาปี
การฝึกอบรม ๒๕๖๑ พร้อมจานวนตาแหน่งการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านประจาปีการฝึกอบรม
๒๕๖๑ รอบที่ ๑
ภายใน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ บันทึกผลการคัดเลือกแพทย์รับ
ต้นสังกัด เพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ ทาง website:
http://www.tmc.or.th/tcgme
๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาต่างๆ ประจาปีการ
ฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme
แล้วพิมพ์ยื่นพร้อมหลักฐานต่างๆ ณ สถานที่ที่ราชวิทยาลัยที่กากับดูแลสาขานั้นกาหนด
ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ราชวิทยาลัยดาเนินการดังนี้
(1) ประกาศกาหนดกระบวนการและกาหนดการคัดเลือกผู้สมัครทาง website ของแต่ละราชวิทยาลัย
โดยให้ราชวิทยาลัยแต่ละแห่งจัดกาหนดการดาเนินงานได้เองตามความเหมาะสม
(2) รับใบสมัครแพทย์ประจาบ้าน (แผน ก) พร้อมหลักฐานต่างๆ ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๑
(3) ตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียนของ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ (แผน ข) ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงาน
เฉพาะสาขาในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ ทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme และจัดการ
ให้ขอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไม่สมบูรณ์
ภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ราชวิทยาลัย (T๒***) ที่ควบคุมดูแลสาขาต่างๆ ทุกแห่ง ดาเนินการดังนี้
(1) บันทึกผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme ตามที่
สถาบันฝึกอบรมส่งการแจ้งรับแพทย์แพทย์ประจาบ้านมาเป็นหนังสือตามแบบ
(2) ส่งหนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน พร้อมแนบหนังสือแจ้งการรับแพทย์ประจาบ้าน
ของสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจา
บ้านให้แพทยสภา
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก ตรวจสอบเอกสารการขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจาบ้านประจาปีการ
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ฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme
(ไม่ต้องพิมพ์และส่งหลักฐานใดเพิ่มอีก เนื่องจากให้ราชวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการแล้ว )
กรณีหลักฐานไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนให้ราชวิทยาลัยส่งเอกสารเพิ่มภายใน ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่งร่างประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจาปี
การฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ให้ราชวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบ
๗ มีนาคม ๒๕๖๑1

ประชุมคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน พิจารณาผลการคัดเลือกแพทย์
ประจาบ้านประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ และสรุปจานวนตาแหน่งแพทย์ประจา
บ้านประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ ที่จะประกาศรับในรอบที่ ๒

๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านประจาปีการ
ฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ และประกาศรับสมัครและจานวนตาแหน่งการฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้านประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ แพทยสภาดาเนินการดังนี้
(1) ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรประจาปีการฝึกอบรม
๒๕๖๑ รอบที่ ๑
(2) ประกาศรับสมัครและจานวนตาแหน่งการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร
ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาต่างๆ
ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website:
http://www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ยื่นพร้อมหลักฐานต่างๆ ณ สถานที่ที่ราชวิทยาลัยที่กากับ
ดูแลสาขานั้นกาหนด
ภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ราชวิทยาลัย (T๒***) ที่ควบคุมดูแลสาขาต่างๆ ทุกแห่ง ดาเนินการดังนี้
(1) ตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียนของ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ (แผน ข) ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงาน
เฉพาะสาขาในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ ทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme และจัดการ
ให้ขอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไม่สมบูรณ์
(2) กาหนดกระบวนการและกาหนดการคัดเลือกผู้สมัครแพทย์ประจาบ้าน รอบที่ ๒
(3) รับใบสมัครแพทย์ประจาบ้าน (แผน ก) พร้อมหลักฐานต่างๆ ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
(4) บันทึกผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านตามที่สถาบันฝึกอบรมรับรองทาง website:
http://www.tmc.or.th/tcgme
(5) ส่งหนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน พร้อมแนบหนังสือแจ้งการรับแพทย์ประจาบ้าน
ของสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจา
บ้านให้แพทยสภา
ทั้งนี้ให้ราชวิทยาลัยแต่ละแห่งจัดกาหนดการดาเนินงานดังกล่าวได้เองตามความเหมาะสม แต่ให้แล้ว
เสร็จตามกาหนดการดังกล่าว
ภายใน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก ตรวจสอบเอกสารการขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจาบ้าน
ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme
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ขอเลื่อนการประชุมเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ ๑ เพื่อนาผลเข้าที่ประชุมแพทยสภาในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
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(ไม่ต้องพิมพ์และส่งหลักฐานใดเพิ่มอีก เนื่องจากให้ราชวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการแล้ว )
กรณีหลักฐานไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนให้ราชวิทยาลัยส่งเอกสารเพิ่มภายใน ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่งร่างประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจาปี
การฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ให้ราชวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบ
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน พิจารณาผลการคัดเลือกแพทย์
ประจาบ้านประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ และสรุปจานวนตาแหน่งแพทย์ประจา
บ้านประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ ที่จะรับได้หลังรอบที่ ๒ เป็นกรณีพิเศษ
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านประจาปีการ
ฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ แพทยสภาประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร
ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน พิจารณาผลการคัดเลือกแพทย์
ประจาบ้านประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ หลังรอบที่ ๒ เป็นกรณีพิเศษ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านประจาปีการ
ฝึกอบรม ๒๕๖๑ หลังรอบที่ ๒ เป็นกรณีพิเศษ
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แพทยสภาประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ หลังรอบที่
๒ เป็นกรณีพิเศษ โดยให้มีผลตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กาหนดการสมัครและสอบหนังสืออนุมัติ /วุฒิบัตรฯ (สาเร็จการฝึกอบรม)
ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
สถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ /วุฒิบัตรฯ ส่ง
รายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ /วุฒิบัตรฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปยังราชวิทยาลัยที่
กากับดูแลการฝึกอบรมสาขานั้นๆ
๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ตามข้อ ๑ กรอกข้อมูลในแบบคา
ขอสมัครสอบที่ website: www.tmc.or.th/tcgme แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ
ณ สถานที่หรือตามที่ราชวิทยาลัยซึ่งกากับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขาต่างๆ
กาหนด (ทั้งนี้ให้ราชวิทยาลัยประสานแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบกรณีหนังสืออนุมัติและผู้สอบซ้า
ทราบด้วย)
ภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
อฝส. (T3**) และราชวิทยาลัย (T2**) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเพื่อหนังสือ
อนุมัติและวุฒิบัตรฯ และอนุมัติให้เข้าสอบ
๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อฝส. จัดและดาเนินการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ
๑๐ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ อฝส. (T3**) บันทึกผล และราชวิทยาลัย (T2**) รับรองผลการสอบเพื่อ
หนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ และส่งหนังสือรายงานแพทยสภา
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