
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง การทํางานวิจัยของทันตแพทยประจําบาน  พ.ศ. 2558 

โดยคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทยประจําบาน 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 
 

ขอ 1.  ประกาศนี้ ช่ือวา “ประกาศการทํางานวิจัยของทันตแพทยประจําบาน พ.ศ. 2558” 
ขอ 2.  ใหใชประกาศนี้สําหรับผูเร่ิมรับการฝกอบรม ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป 

ดังนั้นจึงมีผลใหงานวิจัยของทันตแพทยประจําบานท่ียื่นขอสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม ปการศึกษา 2561 เปนตนไป ตองปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ขอ 3.   ในประกาศนี้ 
อฝส. หมายถึง คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม  
อพว. หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทยประจําบาน โดยมี

องคคณะอยางนอย 3 คน ซ่ึงแตงต้ังโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของแตละสาขา และ ไดรับการ
อนุมัติจากคณะผูบริหารราชวิทยาลัย  

ว.ท. หมายถึง วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ออกใหโดยทันตแพทยสภา 

ทันตแพทยประจําบาน หมายถึง  ทันตแพทยประจําบานสังกัดสถาบันฝกอบรมทันตแพทย  
                               ประจําบาน  ท่ีทันตแพทยสภารับรอง รวมท้ังทันตแพทยท่ีปฏิบัติงานทางสาขา
นั้นๆ 

และมีสิทธ์ิยื่นขอสอบ เพื่อ ว.ท. สาขานั้นๆ 
งานวิจัย หมายถึง งานวิจัยของทันตแพทยประจําบาน ท่ีใชยื่นเพื่อประกอบสิทธ์ิการขอ

สอบเพื่อ ว.ท. สาขานั้นๆ 
หัวหนาสถาบัน หมายถึง ผูอํานวยการสถาบันท่ีทันตแพทยประจําบานสังกัดอยู หรือหัวหนา

ภาควิชาสาขานั้นๆ ผูอํานวยการกองสาขาน้ันๆ หัวหนาแผนกสาขานั้นๆ หรือ
ตําแหนงอ่ืนใดท่ีหมายถึงหัวหนาหนวยงานสาขานั้นๆ 

ผูแทนสถาบัน หมายถึง อนุกรรมการตัวแทนของสถาบันในอพว. ซ่ึงในการประชุม อพว.               
ได ตกลงใหอนุกรรมการผูนั้นเปนผูแทนสถาบัน 
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ปการศึกษา หมายถึง ปการฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน นับจากวันแรกท่ีเร่ิมเขาโปรแกรม
การฝกอบรมไปจนครบ 1 ป ซ่ึงปจจุบันนับจาก 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม ของป
ถัดไป 

ขอ 4.   ทันตแพทยประจําบานทุกคนตองทํางานวิจัย และเปนผูวิจัยหลัก อยางนอยคนละ 1 เร่ือง  
ขอ 5.   ทันตแพทยประจําบานผูทํางานวิจัย ตองลงทะเบียนทํางานวิจัยตอหัวหนาสถาบันท่ีตนรับ

การฝกอบรม และเม่ือทันตแพทยประจําบานเลือกเร่ืองท่ีจะทํางานวิจัย และไดแนวทางการศึกษาคนควาท่ี
แนนอนแลว ใหปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาในดานหัวขอเร่ือง แนวทางการศึกษาวิจัย และเลือก
อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย รวมท้ังนําเสนอแผนการวิจัย ตอคณะอนุกรรมการประเมินตามท่ีสถาบันกําหนด  

ขอ 6.  ทันตแพทยประจําบานตองดําเนินการจัดทําโครงรางงานวิจัย (research proposal) ภายใต
คําแนะนําของ อาจารย ท่ีปรึกษางานวิจัย  เพื่อ เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหนาสถาบัน  หรือ
คณะอนุกรรมการดานงานวิจัย  ของสถาบันฝกอบรมท่ีตนสังกัด  

ขอ 7. ในกรณีที่ทําวิจัยในคนหรือในสัตว ตองขออนุมัติทําการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยในคนหรือ
สัตว (research ethic committee) ของสถาบันนั้นๆกอนดําเนินการวิจัย 

ขอ 8. อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย เปนอาจารยประจํา (เต็มเวลา) ของภาควิชาสาขานั้นๆหรือสถาบันท่ี
ทันตแพทยประจําบานรับการฝกอบรม และไดรับ ว.ท.สาขานั้นๆหรือ อ.ท.สาขานั้นๆ มาแลวไมนอยกวา          
1 ป หรือ ปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย หรือเทียบเทา และ
ควบคุมงานวิจัยของทันตแพทยประจําบานจํานวนไมเกิน 3 คน ตอช้ันป 

ขอ 9. ในกรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ไมไดสังกัดท่ีสถาบัน หรือภาควิชาท่ีทันตแพทยประจํา
บานรับการฝกอบรม และมีคุณสมบัติครบตามขอ 8 หัวหนาสถาบันจะตองมีหนังสือขออนุมัติผูบังคับบัญชา
ของอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ทานนั้น พรอมท้ังหนังสือเชิญไปยังอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ทานนั้นดวย 

ขอ 10. คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ท่ี อพว. รับรอง คือ 
อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย 1 ทาน และผูประเมินงานวิจัยอีก 2 ทาน โดยอยางนอย 1 ใน 2 ทานนี้ ตองอยูนอก
สถาบันท่ีทันตแพทยประจําบานนั้นสังกัดอยู  

ขอ 11. ผูประเมินงานวิจัย ตองได ว.ท. หรือ อ.ท.หรือวุฒิอ่ืน หรือ ท่ีเทียบเทา ว.ท.สาขานั้นๆหรือ
สาขาท่ีเกี่ยวของมาแลวอยางนอย 2 ป หรือ ปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารอง
ศาสตราจารย หรือเทียบเทา  

ขอ 12.  อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย หรือหัวหนาสถาบัน มีหนาท่ีทาบทามผูประเมินงานวิจัย ท้ังใน
และนอกสถาบัน ท้ังนี้ควรทาบทามใหเสร็จส้ิน และสงแบบตอบรับเปนผูประเมินงานวิจัย (มีหลักฐานการ
เซ็นยินยอม) ใหเลขานุการ อพว. กอนการประชุมพิจารณารับรอง ถาหาผูประเมินงานวิจัยไมไดหรือไมแจง 
อพว.จะกําหนดผูประเมินท่ีเหมาะสมให 

ขอ 13. ในกรณีท่ีคุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ไมเปนไปตาม ขอ 8 หรือผูประเมิน
งานวิจัย ไมเปนไปตาม ขอ 11 และ 12 ใหผูแทนสถาบัน หรือหัวหนาสถาบันทําเร่ืองเสนอผาน เลขานุการ 
อพว. เพื่อนําเขาท่ีประชุม อพว. อนุมัติเปนราย ๆ ไป 
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ขอ 14. งานวิจัย แบงออกเปน 
    14.1    ประเภทงานวิจัย 
 14.1.1 การวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน 
 14.1.2 การวิจัยทางคลินิก 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 เร่ืองท่ีเกี่ยวกับ hospital accreditation เปนตน 
 14.1.6 การวิจัยทางดานทันตแพทยศาสตรศึกษา 
    14.2  ประเภทรายงานผูปวย ไดแก case report, case series ตองมีการทบทวนวรรณกรรม 

(literature review) เกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ ท้ังนี้ข้ึนกับขอประกาศงานวิจัยของแตละสาขา 
ขอ 15.  ทันตแพทยประจําบานตองแจง 

 15.1 ช่ือ นามสกุล ของทันตแพทยประจําบานผูทํางานวิจัย 
 15.2 ช่ือเร่ืองงานวิจัย ภาษาไทย 
 15.3 ช่ือเร่ืองงานวิจัย ภาษาอังกฤษ 
 15.4 ช่ือผูควบคุมงานวิจัย 
 15.5 ช่ือผูประเมินงานวิจัยอีก 2 ทาน 

ให อพว. ทราบโดยผานทางผูแทนสถาบัน หรือหัวหนาสถาบัน ภายในวันท่ี 31 มกราคม ของป
การศึกษาท่ีทันตแพทยประจําบานจะยื่นสมัครสอบ ว.ท.สาขานั้นๆ 

ขอ 16. หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เกี่ยวกับช่ือเร่ืองงานวิจัย อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย หรือผูประเมิน
งานวิจัย หลังจากท่ีไดรับอนุมัติจาก อพว. แลว ทันตแพทยประจําบานจะตองยื่นคํารองตอหัวหนาสถาบันท่ี
รับการฝกอบรม โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย เพื่อขออนุมัติการเปล่ียนแปลง  สงให
เลขานุการ อพว. นําเขาท่ีประชุม อพว. พิจารณาอนุมัติตอไป 

ขอ 17.  ทันตแพทยประจําบานตองสงรายงานวิจัยฉบับรางท่ีไดรับการตรวจแกไขจากผูควบคุม
งานวิจัย จํานวน 3 ฉบับ ใหผูแทนสถาบันท่ีฝกอบรม (หามสงโดยตรงไปยังผูประเมินงานวิจัย) ภายในวันท่ี 
28 กุมภาพันธ ของปการศึกษาท่ีจะยื่นสมัครสอบ ว.ท.สาขานั้นๆ 

ขอ18. ในกรณีท่ีผูประเมินใหมีการแกไข และจะพิจารณาใหมหลังการแกไข ใหทันตแพทยประจํา
บานจัดการแกไข พรอมกับสําเนาใบประเมินใหเลขานุการ อกก. ทพว. ทราบโดยเร็ว จากนั้นทันตแพทย
ประจําบานติดตอกับผูประเมิน เพื่อขอรับใบประเมินผลคร้ังใหม ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม ของปท่ีสอบ 

ขอ19.  ในกรณีท่ีผูประเมินใหผานโดยแกไขตามคําแนะนํา และไมขอพิจารณาซํ้าหลังแกไข ใหเปน
หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ในการควบคุมดูแลใหทันตแพทยประจําบานแกไขรายงานใหเรียบรอย 

ขอ 20. การประเมินใหงานวิจัยผาน ใหมีมติเปนเอกฉันท ในกรณีท่ีความเห็นของผูประเมินขัดแยง
กัน ใหถือเสียงขางมาก (2 ใน 3) เปนเกณฑตัดสิน 



4 
 

ขอ 21. ทันตแพทยประจําบานตองสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีแกไขเรียบรอยแลว และพิมพตาม
รูปแบบท่ีกําหนด จํานวน 1 ชุด พรอมท้ังแผนบันทึกขอมูล ท่ีมีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 1 แผน ใหแกผูแทน
สถาบัน (หรือหัวหนาสถาบันแลวแตกรณี) เพื่อสงมอบใหแกเลขานุการ อพว.  ภายในวันท่ี 31 สิงหาคมของ
ปท่ีสอบ โดยในชุดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีสงตองระบุ รหัสงานวิจัย ช่ือเร่ือง ช่ือทันตแพทยผูทํา ติดท่ีสัน
ปก ซ่ึงอาจจะเขียนหรือพิมพสติกเกอร ติดก็ได 

ขอ 22. การเรียงลําดับช่ือผูประเมินงานวิจัย ใหเรียงดังนี้ สําดับท่ี 1 คือประธานผูประเมินงานวิจัย ซ่ึง
หมายถึงผูประเมินในสถาบันและไมใชผูควบคุมงานวิจัย 

ขอ 23.  ในรายงานวิจัยตามขอ 21 ตองมีลายเซ็นของทันตแพทยประจําบานผูทํางานวิจัย และอาจารย
ท่ีปรึกษางานวิจัย เซ็นเพื่อรับรองวาทันตแพทยประจําบานไดแกไขรายงานตามท่ีผูประเมินแนะนําเรียบรอย
แลว พรอมลายเซ็นของผูประเมินภายในและหัวหนาสถาบัน หลังจากนั้น ใหทันตแพทยประจําบานสงใบ
เซ็นช่ือแกผูประเมินภายนอกโดยผานทางผูแทนสถาบันของตน 

ขอ 24. ในกรณีท่ีทันตแพทยประจําบานทํางานวิจัยเสร็จ และตองการสงกอนเวลาท่ีกําหนด ให          
ทันตแพทยประจําบานแจงผูแทนสถาบันหรือหัวหนาสถาบันท่ีฝกอบรม เพื่อใหเลขานุการ อพว. ทราบและ
ดําเนินการตอไป ถาผลงานเสร็จกอนกําหนด 1 ป ทันตแพทยประจําบานจะมีสิทธ์ิสงรายงานวิจัยเพื่อขอรับ
การประเมินพรอมกับผูมีสิทธ์ิสอบในปนั้น 

ขอ 25. ในกรณีท่ีทันตแพทยประจําบานตองการนําผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารท่ี อพว. รับรอง โดย
ผูควบคุมงานวิจัยเห็นชอบ ทันตแพทยประจําบานสามารถเขียนเปนบทความทางวิชาการลงในวารสาร
เหลานั้นไดโดยเปนผูนิพนธช่ือแรก และมีอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย เปน corresponding author ท้ังนี้          
ทันตแพทยประจําบานตองสงหนังสือตอบรับการตีพิมพจากวารสาร พรอมกับใบประเมินงานวิจัยของผู
ควบคุม ท่ีแสดงวางานวิจัยไดผานการประเมิน ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคมและสง reprint พรอมท้ังแผน
บันทึกขอมูล ซ่ึงบันทึกบทความท่ีตีพิมพใหแกเลขานุการ    อพว. ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ของปท่ีสอบ 

ขอ 26. ในกรณีท่ีทันตแพทยประจําบานไมสามารถสงหนังสือตอบรับการตีพิมพตามขอ 25 ภายใน
วันท่ี 15 พฤษภาคม ใหทันตแพทยประจําบานสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณภายในวันท่ี 15 มิถุนายน ของปท่ี
สอบ จึงจะมีสิทธสมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตรในปนั้นได 

ขอ 27. ใหประธาน อพว. กํากับใหมีการปฏิบัติตามประกาศนี้ และ ในกรณีท่ีมีขอสงสัย หรือขอ
ขัดแยงกับประกาศฉบับบนี้ ใหนําเขาท่ีประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

           
ประกาศ   ณ   วันท่ี   20 กุมภาพันธ   พ.ศ.2558 

        
        
 

                    (ผูชวยศาสตราจารย(พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกิจ) 
                      ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


