
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

เร่ือง การทํางานวิจัยของทันตแพทยประจําบาน  พ.ศ. 2558 

โดยคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทยประจําบาน 

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 
 

ขอ 1.  ประกาศน้ี ชื่อวา “ประกาศการทํางานวิจัยของทันตแพทยประจําบาน พ.ศ. 2557” 

ขอ 2.  ใหใชประกาศน้ีสําหรับผูเร่ิมรับการฝกอบรม ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป 

ดังน้ันจึงมีผลใหงานวิจัยของทันตแพทยประจําบานที่ยื่นขอสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพทันตกรรม ปการศึกษา 2561 เปนตนไป ตองปฏิบัติตามประกาศน้ี 

ขอ 3.   ในประกาศน้ี 

อฝส. หมายถึง คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม  

อพว. หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทยประจําบาน โดยมี

องคคณะอยางนอย 3 คน ซึ่งแตงต้ังโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของแตละสาขา และ ไดรับการ

อนุมัติจากคณะผูบริหารราชวิทยาลัย  

ว.ท. หมายถึง วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ออกใหโดยทันตแพทยสภา 

ทันตแพทยประจําบาน หมายถึง  ทันตแพทยประจําบานสังกัดสถาบันฝกอบรมทันตแพทย  

                               ประจําบาน  ที่ทันตแพทยสภารับรอง รวมทั้งทันตแพทยที่ปฏิบัติงานทางสาขา

น้ันๆ 

และมีสิทธิ์ยื่นขอสอบ เพื่อ ว.ท. สาขาน้ันๆ 

งานวิจัย หมายถึง งานวิจัยของทันตแพทยประจําบาน ที่ใชยื่นเพื่อประกอบสิทธิ์การขอ

สอบเพื่อ ว.ท. สาขาน้ันๆ 

หัวหนาสถาบัน หมายถึง ผูอํานวยการสถาบันที่ทันตแพทยประจําบานสังกัดอยู หรือหัวหนา

ภาควิชาสาขาน้ันๆ ผูอํานวยการกองสาขาน้ันๆ หัวหนาแผนกสาขาน้ันๆ หรือ

ตําแหนงอ่ืนใดที่หมายถึงหัวหนาหนวยงานสาขาน้ันๆ 

ผูแทนสถาบัน หมายถึง อนุกรรมการตัวแทนของสถาบันในอพว. ซึ่งในการประชุม อพว. ไดตก

ลงใหอนุกรรมการผูน้ันเปนผูแทนสถาบัน 
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ปการศึกษา หมายถึง ปการฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน นับจากวันแรกที่เร่ิมเขาโปรแกรม

การฝกอบรมไปจนครบ 1 ป ซึ่งปจจุบันนับจาก 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม ของป

ถัดไป 

ขอ 4.   ทันตแพทยประจําบานทุกคนตองทํางานวิจัย และเปนผูวิจัยหลัก อยางนอยคนละ 1 เร่ือง  

ขอ 5.   ทันตแพทยประจําบานผูทํางานวิจัย ตองลงทะเบียนทํางานวิจัยตอหัวหนาสถาบันที่ตนรับ

การฝกอบรม และเมื่อทันตแพทยประจําบานเลือกเร่ืองที่จะทํางานวิจัย และไดแนวทางการศึกษาคนควาที่

แนนอนแลว ใหปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาในดานหัวขอเร่ือง แนวทางการศึกษา วิจัย และเลือก

อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย รวมทั้งนําเสนอแผนการวิจัย ตอคณะอนุกรรมการประเมินตามที่สถาบันกําหนด  

ขอ 6.  ทันตแพทยประจําบานตองดําเนินการจัดทําโครงรางงานวิจัย (research proposal) ภายใต

คําแนะนําของ อาจารยที่ป รึกษางานวิ จัย  เพื่อ เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหนาสถาบัน หรือ

คณะอนุกรรมการดานงานวิจัย  ของสถาบันฝกอบรมที่ตนสงักัด  

ขอ 7. ในกรณีที่ทําวิจัยในคนหรือในสัตว ตองขออนุมัติทําการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยในคนหรือ

สัตว (research ethic committee) ของสถาบันน้ันๆกอนดําเนินการวิจัย 

ขอ 8. อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย เปนอาจารยประจํา (เต็มเวลา) ของภาควิชาสาขาน้ันๆหรือสถาบันที่

ทันตแพทยประจําบานรับการฝกอบรม และไดรับ ว.ท.สาขาน้ันๆหรือ อ.ท.สาขาน้ันๆ มาแลวไมนอยกวา 1 

ป หรือ ปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย หรือเทียบเทา และ

ควบคุมงานวิจัยของทันตแพทยประจําบานจํานวนไมเกิน 3 คน ตอชัน้ป 

ขอ 9. ในกรณีที่อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ไมไดสังกัดที่สถาบัน หรือภาควิชาที่ทันตแพทยประจํา

บานรับการฝกอบรม และมีคุณสมบัติครบตามขอ 8 หัวหนาสถาบันจะตองมีหนังสือขออนุมัติผูบังคับบัญชา

ของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ทานน้ัน พรอมทั้งหนังสือเชิญไปยังอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ทานน้ันดวย 

ขอ 10. คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ที่ อพว. รับรอง คือ 

อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย 1 ทาน และผูประเมินงานวิจัยอีก 2 ทาน โดยอยางนอย 1 ใน 2 ทานน้ี ตองอยูนอก

สถาบันที่ทันตแพทยประจําบานน้ันสังกัดอยู  

ขอ 11. ผูประเมินงานวิจัย ตองได ว.ท. หรือ อ.ท.หรือวุฒิอ่ืน หรือ ที่เทียบเทา ว.ท.สาขาน้ันๆหรือ

สาขาที่เกี่ยวของมาแลวอยางนอย 2 ป หรือ ปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารอง

ศาสตราจารย หรือเทียบเทา  

ขอ 12.  อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย หรือหัวหนาสถาบัน มีหนาที่ทาบทามผูประเมินงานวิจัย ทั้งใน

และนอกสถาบัน ทั้งน้ีควรทาบทามใหเสร็จสิ้น และสงแบบตอบรับเปนผูประเมินงานวิจัย (มีหลักฐานการ

เซ็นยินยอม) ใหเลขานุการ อพว. กอนการประชุมพิจารณารับรอง ถาหาผูประเมินงานวิจัยไมไดหรือไมแจง 

อพว.จะกําหนดผูประเมินที่เหมาะสมให 

ขอ 13. ในกรณีที่คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ไมเปนไปตาม ขอ 8 หรือผูประเมิน

งานวิจัย ไมเปนไปตาม ขอ 11 และ 12 ใหผูแทนสถาบัน หรือหัวหนาสถาบันทําเร่ืองเสนอผาน เลขานุการ 

อพว. เพื่อนําเขาที่ประชุม อพว. อนุมัติเปนราย ๆ ไป 
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ขอ 14. งานวิจัย แบงออกเปน 

    14.1    ประเภทงานวิจัย 

 14.1.1 การวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน 

 14.1.2 การวิจัยทางคลนิิก เชน clinical trial, cohort studies, case-control studies เปนตน 

   14.1.3 การวิจัยเอกสารเชิงประจักษ ไดแก การทํา systematic review และ meta-analysis 

 1.4.1.4 การวิจัยดานสาธารณสุข  

 14.1.5 การวิจัยดานการบริการทางการแพทย เชน เร่ืองที่เกี่ยวกับ hospital accreditation เปนตน 

 14.1.6 การวิจัยทางดานทันตแพทยศาสตรศึกษา 

    14.2  ประเภทรายงานผูปวย ไดแก case report, case series ตองมีการทบทวนวรรณกรรม 

(literature review) เกี่ยวกับเร่ืองน้ันๆ ทั้งน้ีขึ้นกับขอประกาศงานวิจัยของแตละสาขา 

ขอ 15.  ทันตแพทยประจําบานตองแจง 

 15.1 ชื่อ นามสกุล ของทันตแพทยประจําบานผูทํางานวิจัย 

 15.2 ชื่อเร่ืองงานวิจัย ภาษาไทย 

 15.3 ชื่อเร่ืองงานวิจัย ภาษาอังกฤษ 

 15.4 ชื่อผูควบคุมงานวิจัย 

 15.5 ชื่อผูประเมินงานวิจัยอีก 2 ทาน 

ให อพว. ทราบโดยผานทางผูแทนสถาบัน หรือหัวหนาสถาบัน ภายในวันที่ 31 มกราคม ของป

การศึกษาที่ทันตแพทยประจําบานจะยื่นสมัครสอบ ว.ท.สาขาน้ันๆ 

ขอ 16. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับชื่อเร่ืองงานวิจัย อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย หรือผูประเมิน

งานวิจัย หลังจากที่ไดรับอนุมัติจาก อพว. แลว ทันตแพทยประจําบานจะตองยื่นคํารองตอหัวหนาสถาบันที่

รับการฝกอบรม โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง  สงให

เลขานุการ อพว. นําเขาทีป่ระชุม อพว. พิจารณาอนุมัติตอไป 

ขอ 17.  ทันตแพทยประจําบานตองสงรายงานวิจัยฉบับรางที่ไดรับการตรวจแกไขจากผูควบคุม

งานวิจัย จํานวน 3 ฉบับ ใหผูแทนสถาบันที่ฝกอบรม (หามสงโดยตรงไปยังผูประเมินงานวิจัย) ภายในวันที่ 

28 กุมภาพันธ ของปการศึกษาที่จะยื่นสมัครสอบ ว.ท.สาขาน้ันๆ 

ขอ18. ในกรณีที่ผูประเมินใหมีการแกไข และจะพิจารณาใหมหลังการแกไข ใหทันตแพทยประจํา

บานจัดการแกไข พรอมกับสําเนาใบประเมินใหเลขานุการ อกก. ทพว. ทราบโดยเร็ว จากน้ันทันตแพทย

ประจําบานติดตอกับผูประเมิน เพื่อขอรับใบประเมินผลคร้ังใหม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ของปที่สอบ 

ขอ19.  ในกรณีที่ผูประเมินใหผานโดยแกไขตามคําแนะนํา และไมขอพิจารณาซ้ําหลังแกไข ใหเปน

หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ในการควบคุมดูแลใหทันตแพทยประจําบานแกไขรายงานใหเรียบรอย 

ขอ 20. การประเมินใหงานวิจัยผาน ใหมีมติเปนเอกฉันท ในกรณีที่ความเห็นของผูประเมินขัดแยง

กัน ใหถือเสียงขางมาก (2 ใน 3) เปนเกณฑตัดสิน 
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ขอ 21. ทันตแพทยประจําบานตองสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณที่แกไขเรียบรอยแลว และพิมพตาม

รูปแบบที่กําหนด จํานวน 1 ชุด พรอมทั้งแผนบันทึกขอมูล ที่มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 1 แผน ใหแกผูแทน

สถาบัน (หรือหัวหนาสถาบันแลวแตกรณี) เพื่อสงมอบใหแกเลขานุการ อพว.  ภายในวันที่ 31 สิงหาคมของ

ปที่สอบ โดยในชุดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณที่สงตองระบุ รหัสงานวิจัย ชื่อเร่ือง ชื่อทันตแพทยผูทํา ติดที่สัน

ปก ซึ่งอาจจะเขียนหรือพิมพสติกเกอร ติดก็ได 

ขอ 22. การเรียงลําดับชื่อผูประเมินงานวิจัย ใหเรียงดังน้ี สําดับที่ 1 คือประธานผูประเมินงานวิจัย ซึ่ง

หมายถึงผูประเมินในสถาบนัและไมใชผูควบคุมงานวิจัย 

ขอ 23.  ในรายงานวิจัยตามขอ 21 ตองมีลายเซ็นของทันตแพทยประจําบานผูทํางานวิจัย และอาจารย

ที่ปรึกษางานวิจัย เซ็นเพื่อรับรองวาทันตแพทยประจําบานไดแกไขรายงานตามที่ผูประเมินแนะนําเรียบรอย

แลว พรอมลายเซ็นของผูประเมินภายในและหัวหนาสถาบัน หลังจากน้ัน ใหทันตแพทยประจําบานสงใบ

เซ็นชื่อแกผูประเมินภายนอกโดยผานทางผูแทนสถาบันของตน 

ขอ 24. ในกรณีที่ทันตแพทยประจําบานทํางานวิจัยเสร็จ และตองการสงกอนเวลาที่กําหนด ใหทันต

แพทยประจําบานแจงผูแทนสถาบันหรือหัวหนาสถาบันที่ฝกอบรม เพื่อใหเลขานุการ อพว. ทราบและ

ดําเนินการตอไป ถาผลงานเสร็จกอนกําหนด 1 ป ทันตแพทยประจําบานจะมีสิทธิ์สงรายงานวิจัยเพื่อขอรับ

การประเมินพรอมกับผูมีสิทธิ์สอบในปน้ัน 

ขอ 25. ในกรณีที่ทันตแพทยประจําบานตองการนําผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารที่ อพว. รับรอง โดย

ผูควบคุมงานวิจัยเห็นชอบ ทันตแพทยประจําบานสามารถเขียนเปนบทความทางวิชาการลงในวารสาร

เหลาน้ันไดโดยเปนผูนิพนธชื่อแรก และมีอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย เปน corresponding author ทั้งน้ี ทันต

แพทยประจําบานตองสงหนังสอืตอบรับการตีพิมพจากวารสาร พรอมกบัใบประเมินงานวิจัยของผูควบคุม ที่

แสดงวางานวิจัยไดผานการประเมิน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมและสง reprint พรอมทั้งแผนบันทึกขอมูล ซึ่ง

บันทึกบทความที่ตีพิมพใหแกเลขานุการ    อพว. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปที่สอบ 

ขอ 26. ในกรณีที่ทันตแพทยประจําบานไมสามารถสงหนังสือตอบรับการตีพิมพตามขอ 25 ภายใน

วันที่ 15 พฤษภาคม ใหทันตแพทยประจําบานสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณภายในวันที่ 15 มิถุนายน ของปที่

สอบ จึงจะมีสิทธสมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตรในปน้ันได 

ขอ 27. ใหประธาน อพว. กํากับใหมีการปฏิบัติตามประกาศน้ี และ ในกรณีที่มีขอสงสัย หรือขอ

ขัดแยงกับประกาศฉบับบน้ี ใหนําเขาที่ประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

           

ประกาศ   ณ   วันที่   20 กุมภาพันธ   พ.ศ.2558 

        

        

 

                    (ผูชวยศาสตราจารย(พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกิจ) 

                      ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


	ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

