
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง การท างานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้าน พ.ศ. 2560 

 

เพ่ือให้การท างานวิจัยตามเงื่อนไขการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญสาขาต่าง ๆ 

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตร 

หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามมาตรฐาน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งปประเทศไทย จึงออก

ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ ชื่อว่า “การท างานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้าน พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ให้ใช้แนวปฏิบัติตามประกาศนี้ ส าหรับทันตแพทย์ประจ าบ้านที่เริ่มรับการฝึกอบรม ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 

เรื่อง “ประกาศการท างานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้าน พ.ศ. 2558” 

 ข้อ 4  ในประกาศนี้ 

  อพว. หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้านประจ าสาขา

ต่างๆ ซ่ึงแต่งต้ังโดยค าสั่งของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

  ว.ท.  หมายถึง วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม           

ซึ่งออกให้โดยทันตแพทยสภา ตามที่ก าหนดในข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ

อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 

  อ.ท.  หมายถึง อนุมัติบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ซึ่งออกให้โดยทันตแพทยสภา ตามที่ก าหนดในข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ

อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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  ทันตแพทย์ประจ าบ้าน  หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร ตามที่ก าหนดใน

ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในสถาบันฝึกอบรมที่ทันตแพทย

สภารับรอง 

  งานวิจัย  หมายถึง งานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรด าเนินการระหว่างการ

ฝึกอบรม แลเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร สาขานั้นๆ 

  หัวหน้าสถาบัน  หมายถึง คณบดี หรือผู้อ านวยการสถาบันฝึกอบรมหรือต าแหน่งอ่ืนใดที่เป็น

หัวหน้าหน่วยงานในระดับกองขึ้นไปในสถาบันฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรที่ทันตแพทยสภารับรอง ตามที่ก าหนดใน

ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ปีการศึกษา  หมายถึง ปีการฝึกอบรมของทันตแพทย์ประจ าบ้าน นับจากวันแรกท่ีเริ่มเข้ารับ

การฝึกอบรมไปจนครบ 1 ปี หากสถาบันฝึกอบรมไม่ได้ก าหนดปีการศึกษาของสถาบันอย่างเป็นทางการ ให้นับ

จาก 1 สิงหาคมของปีนั้น ถึง 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป 

ข้อ 5   ทันตแพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องท างานวิจัย ตามเงื่อนไขการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร โดยเป็น

ผู้วิจัยหลัก อย่างน้อย 1 เรื่อง  

โดยงานวิจัยนั้นต้องมีขอบเขต ดังนี้ 

5.1 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 

5.2 การวิจัยทางคลินิก  

5.3 การวิจัยเอกสารเชิงประจักษ์ ได้แก่ การท า systematic review และ meta-analysis 

5.4 การวิจัยด้านสาธารณสุข  

5.5 การวิจัยด้านระบบบริการทางการแพทย์ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับ hospital accreditation 

เป็นต้น 

5.6 การวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา 

ข้อ 6.  ให้หัวหน้าสถาบันแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลักของทันตแพทย์ประจ าบ้าน จาก

บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาในสถาบันฝึกอบรมหรือจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอ่ืน จากผู้ที่มี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ก. กรณีเป็นบุคลากรประจ าของสถาบันฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืน

ที่ อพว. เห็นชอบ 
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 2. ไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลักของทันตแพทย์ประจ าบ้านอ่ืนอยู่แล้วเกินกว่า 

4 คน 

 3.  มีคุณสมบัติอย่างน้อยข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ได้รับหนังสือ วท. หรือ อท. ในสาขาที่ทันตแพทย์ประจ าบ้านเข้ารับการ

ฝึกอบรม 

  3.2 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า 

  3.3 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

 ข.  กรณีเป็นบุคลากรภายนอกสถาบันฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืน

ที่ อพว. เห็นชอบ 

  2. ได้รับค าอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชา  

  3. ไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลักของทันตแพทย์ประจ าบ้านอ่ืนอยู่แล้วเกินกว่า 

4 คน 

  4. มีคุณสมบัติอย่างน้อยข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   4.1 ได้รับหนังสือ วท. หรือ อท. ในสาขาที่ทันตแพทย์ประจ าบ้านเข้ารับการ

ฝึกอบรม 

   4.2 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า 

   4.3 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

 หัวหน้าสถาบันอาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยร่วมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมก็ได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร หัวหน้าสถาบันอาจขอยกเว้นคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

งานวิจัยหลัก เพื่อให้รับทันตแพทย์ประจ าบ้านเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ก และ ข ก็ได้ โดยให้ยื่นเรื่องต่อ อพว. 

เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเป็นรายกรณ ี 

 ข้อ 7 ทันตแพทย์ประจ าบ้านผู้ท างานวิจัยต้องลงทะเบียนท างานวิจัยต่อผู้อ านวยการหลักสูตรที่ตน

เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังจากสถาบันมีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษา

งานวิจัยร่วม รวมทั้งเลือกหัวข้อเรื่องท่ีจะท างานวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

ให้ผู้อ านวยการหลักสูตรส่งหลักฐานการลงทะเบียนงานวิจัยตามวรรคแรก ซึ่งได้ตรวจสอบ

ความถูกต้องแล้ว ต่อ อพว. ตามวิธีการที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

ข้อ 8  ทันตแพทย์ประจ าบ้านจะเริ่มด าเนินการวิจัยได้ หลังจากจัดท าโครงร่างงานวิจัย (research 

proposal) ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก และสอบโครงร่างงานวิจัยผ่านแล้ว ทั้งนี้ โดย

ความเห็นชอบของหัวหน้าสถาบัน  
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ในกรณีที่โครงร่างงานวิจัย เป็นการวิจัยในมนุษย์หรือในสัตว์ทดลอง ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ (research ethic committee) ของสถาบัน ก่อนเริ่ม

ด าเนินการวิจัยด้วย 

ข้อ 9 ในการสอบโครงร่างการวิจัยตามข้อ 8 ให้หัวหน้าสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่าง

การวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้าน อย่างน้อย 3 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกสถาบันฝึกอบรม 

ซึ่งมีคุณสมบัตอิย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

1. ได้รับหนังสือ ว.ท. หรือ อ.ท. สาขาใดสาขาหนึ่ง 

2. ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า 

3. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

4. มีคุณวุฒิหรือต าแหน่งวิชาการอ่ืนนอกเหนือจาก 1-3 ซึ่ง อพว.และ คณะผู้บริหาร              

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี 

ข้อ 11 ทันตแพทย์ประจ าบ้านที่สอบโครงร่างการวิจัยผ่าน และลงทะเบียนงานวิจัยนั้นแล้ว ต้องส่ง

แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยผ่านหัวหน้าสถาบัน เพ่ือให้ อพว. รับรอง  

หัวหน้าสถาบันอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือ

กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย และให้ความเห็นชอบโครงร่างงานวิจัย ก่อนเสนอให้ อพว. รับรองก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย หรือกรรมการสอบ

งานวิจัย หลังจากที่ อพว. รับรองแล้ว ทันตแพทย์ประจ าบ้านผู้ด าเนินการวิจัยต้องยื่นค าร้องผ่ านหัวหน้า

สถาบัน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยต่อ อพว. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 12 การสอบงานวิจัยที่ทันตแพทย์ประจ าบ้านด าเนินการวิจัยสิ้นสุดโครงการแล้ว ให้ด าเนินการ

ตามข้ันตอนดังนี ้

1. หัวหน้าสถาบัน หรืออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก ทาบทามกรรมการสอบงานวิจัย       

ทั้งในและนอกสถาบัน  

2. เมื่อกรรมการสอบงานวิจัยตอบรับการทาบทามแล้ว ให้ทันตแพทย์ประจ าบ้านเสนอชื่อ

คณะกรรมการสอบงานวิจัยตามแบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบงานวิจัยผ่านหัวหน้าสถาบัน เพ่ือให้ อพว. 

รับรอง ในกรณีไม่สามารถจัดหากรรมการสอบงานวิจัยได้ อพว. จะก าหนดกรรมการสอบงานวิจัยที่เหมาะสม

ให้ 

3.  หัวหน้าสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบงานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้านตาม

รายชื่อที่ อพว. รับรอง 

4. ทันตแพทย์ประจ าบ้านจะต้องส่งแบบประเมินงานวิจัยให้กรรมการสอบงานวิจัย เพื่อขอ

สอบงานวิจัย พร้อมเอกสารงานวิจัยต่อไปนี้  
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 4.1 บทนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) หรือ 

 4.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full report) ที่ได้รับการตรวจแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา

งานวิจัยแล้ว 

5. เมื่อสอบงานวิจัยผ่านแล้ว ประธานกรรมการสอบต้องส่งใบรายงานผลการสอบงานวิจัย 

พร้อมลายมือชื่อคณะกรรมการสอบงานวิจัยผ่านหัวหน้าสถาบัน ให้ อพว. พร้อมทั้งเอกสารดังต่อไปนี้อย่างใด

อย่างหนึ่ง  

 5.1 เอกสารการตีพิมพ์ (Reprint) หรือ 

 5.2 บ ท นิ พ น ธ์ ต้ น ฉ บั บ  (Manuscript) พ ร้ อม ห นั งสื อ ต อบ รับ ให้ ตี พิ ม พ์ ใน

วารสารวิชาการ หรือ 

 5.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full report) ที่ได้รับการตรวจแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และ

พิมพ์ตามรูปแบบที่ก าหนด โดยต้องระบุชื่อเรื่อง ชื่อและรหัสประจ าตัวของทันตแพทย์ประจ าบ้าน ติดที่สันปก

ด้วย 

ข้อ 13 คณะกรรมการสอบงานวิจัยตามข้อ 12 ต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบงานวิจัยต้องไม่เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และต้องมีกรรมการสอบงานวิจัยซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อย่างน้อยคน

หนึ่ง 

คณะกรรมการสอบงานวิจัยต้องมีคุณวุฒิหรือคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

1. ได้รับหนังสือ ว.ท. หรือ อ.ท. สาขาใดสาขาหนึ่ง 

2. ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า 

3. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

4. มีคุณวุฒิอื่นนอกเหนือจาก 1-3 ซ่ึง อพว. โดยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง

ประเทศไทยให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี 

ข้อ 14 ในการตัดสินผลการสอบงานวิจัยของคณะกรรมการสอบงานวิจัย ให้ใช้เสียงข้างมากเป็น

เกณฑ ์

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบงานวิจัยตัดสินผลการสอบให้ผ่านโดยให้แก้ไขตามค าแนะน า 

และไม่พิจารณาซ้ าหลังแก้ไข ให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลักควบคุมดูแลให้ทันตแพทย์ประจ าบ้านแก้ไข

รายงานการวิจัยให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสอบงานวิจัย 

ข้อ 15 ผลงานวิจัย หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้านต้องได้รับการตีพิมพ์   

ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  โดยผลงานวิจัยนั้นต้องมี

ชื่อของทันตแพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก 

ในการขอส าเร็จการฝึกอบรม ทันตแพทย์ประจ าบ้านต้องส่งเอกสารการตีพิมพ์ หรือบทนิพนธ์

ต้นฉบับพร้อมหนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากวารสาร ต่อ อพว. และเมื่อผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้ว ให้

ทันตแพทย์ประจ าบ้านส่ง reprint พร้อมไฟล์บทคัดย่อ ให้ อพว. เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลงานวิจัยต่อไป 

ข้อ 16 ให้ประธาน อพว. ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ หรือมี

แนวปฏิบัติที่ไม่ได้ก าหนดในระเบียบนี้ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัยนั้นถือเป็น

ที่สุด 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 17  ส าหรับทันตแพทย์ประจ าบ้านที่เข้าฝึกอบรมในปีการศึกษา 2558 และ 2559 และอาจารย์ที่

ปรึกษางานวิจัยหลักของทันตแพทย์ประจ าบ้านที่เข้าฝึกอบรมในปีการศึกษา 2558 และ 2559 อาจขอยกเว้น

การด าเนินการตามประกาศนี้ ในประเด็นต่อไปนี้ก็ได้ 

1. การขอให้งานประเภทรายงานผู้ป่วย ได้แก่ case report, case series ที่มีการทบทวน

วรรณกรรม (literature review) เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เป็นงานวิจัยตามความหมายของประกาศฉบับนี้ 

2. การขอให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลักควบคุมการท างานวิจัยของทันตแพทย์ประจ า

บ้านเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 

โดยให้หัวหน้าสถาบันยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อ อพว. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ

ฉบับนี้ 

การวินิจฉัยค าร้องดังกล่าวของ อพว. โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยถือ

เป็นที่สุด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 

 

     (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์) 
   ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


