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ประกาศ สมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทย (เฉพาะกาล)
เรื่อง การขยายเวลาการขอรับเงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการและการทําวิจัยที่มีคุณภาพ
ดวย สมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทย มีนโยบายที่จะสงเสริมใหทันตแพทยจัดฟน ผลิตผลงานทางวิชาการ
ตาง ๆ ไดแก บทความวิจัย (original article) รายงานผูปวย (case report) และ บทความปริทัศน (review article) เพื่อลง
เผยแพรในวิทยาสารของสมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานของวิทยาสารของ
สมาคมฯ ให เขาสู การเปน วารสารวิชาการที่สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ คณะกรรมการสมาคม
ทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทยวาระป พ.ศ. 2561 – 2563 โดยอางถึงการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบใหจัดสรรเงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการและเงินสนับสนุนการดําเนิน
งานวิจัย เพื่อใหเกิดการเผยแพรวิชาการสาขาทันตกรรมจัดฟนแกสมาชิกและผูสนใจ โดยมีรายละเอียดการขอรับเงินสนับสนุนดังนี้
1. เงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
1.1 หลักเกณฑ รายละเอียด และคุณลักษณะของผูมสี ิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
1.1.1 ผูขอรับเงินสนับสนุนฯ ตองสงผลงานทางวิชาการตอสาราณียกรสมาคมทันตแพทยจัดฟน
แหงประเทศไทย และผานขั้นตอนการพิจารณาแกไขจากผูทรงคุณวุฒิตามที่สาราณียกรกําหนด
จนไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวิทยาสารสมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทย
1.1.2 ผูเสนอขอรับเงินสนับสนุนฯ ตองมีชื่ออยูใ นผลงานทางวิชาการที่สงเผยแพรในวิทยาสารสมาคมฯ
และเปนสมาชิกสามัญของสมาคมฯ
1.1.3 ผลงานที่ขอรับเงินสนับสนุนฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมเขียนบทความนั้นทุกคน
1.1.4 ผลงานที่ขอรับเงินสนับสนุน ตองไมอยูในระหวางการพิจารณาเพื่อลงเผยแพรในวารสารอื่น ๆ และ
ตองไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
1.1.5 ผลงานที่ขอรับเงินสนับสนุนการเผยแพร จะไดรับการพิจารณาเพียง 1 ครั้ง
1.1.6 สาราณียกร และคณะกรรมการของสมาคมทันตแพทยจดั ฟนแหงประเทศไทย สงวนสิทธิ์ดลุ ยพินิจ
ในการพิจารณาใหเงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และผลการตัดสินถือเปนที่สิ้นสุด
1.1.7 ระยะเวลาการใหเงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการ นับแตประกาศนี้ จนถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
1.2 จํานวนเงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการในวิทยาสารสมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทย
จําแนกตามประเภทของบทความ ดังนี้
1.2.1 ประเภทบทความวิจัย (original article) สนับสนุน เรื่องละ 50,000 บาท
1.2.2 ประเภทรายงานผูปวย (case report) สนับสนุน เรื่องละ 35,000 บาท
1.2.3 ประเภทบทความปริทัศน (review article) สนับสนุน เรื่องละ 20,000 บาท
1.2.4 ประเภทบทความปกิณกะ (miscellany article) สนับสนุน เรื่องละ 10,000 บาท
1.3 การสมัครขอรับเงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ใหผูขอรับเงินสนับสนุนฯ สงแบบฟอรมใบสมัครการขอรับเงิน ตามแบบฟอรม 1 พรอมสงสําเนาบทความ ที่
ไดรับการอนุมัติใหเผยแพร ในวิทยาสารสมาคมทันตแพทยจดั ฟนแหงประเทศไทย จํานวน 2 ชุด พรอมไฟล
บันทึกขอมูล ไปยัง
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สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน ภาควิชาทันตกรรมปองกัน
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2. เงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
2.1 หลักเกณฑ รายละเอียด และคุณลักษณะของผูม ีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
2.1.1 เปนโครงการวิจัยสาขาทันตกรรมจัดฟน หรือสาขาทีเ่ กี่ยวของที่กอใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาองคความรู หรือสรางองคความรู หรือ สรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอวงการ
ทันตกรรมจัดฟน ตอสังคม หรือ ตอประเทศ
2.1.2 เปนโครงการวิจัยเดี่ยวที่ทําเสร็จสิน้ ภายใน 1 ป
2.1.3 ผูขอรับเงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ตองเปนสมาชิกสามัญของสมาคมฯ
2.1.4 โครงรางวิจัยทีส่ ง ตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมโครงการวิจัยทุกคน
2.1.5 การพิจารณาใหเงินสนับสนุนขั้นตน ทําโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินสนับสนุนการดําเนิน
งานวิจัย และผานมติของคณะกรรมการสมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทย สมาคมฯ
สงวนสิทธิ์ดุลยพินิจในการพิจารณาใหเงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย และผลการตัดสิน
ถือเปนที่สิ้นสุด
2.1.6 ผูขอรับเงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ตองนําเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการประจําป
ของสมาคมฯ ในระหวางการรับเงินสนับสนุนการดําเนินการวิจัย หรือ เมื่อโครงการวิจยั สิ้นสุดลงแลว
2.1.7 เมื่องานวิจัยสิ้นสุดลง ผูขอรับเงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ตองสงผลงานวิจัยในรูปแบบบทความ
เพื่อขอเผยแพรในวิทยาสารของสมาคมฯ ตอสาราณียกรสมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทย
และตองผานขั้นตอนการพิจารณาแกไขจากผูทรงคุณวุฒิตามที่สาราณียกรกําหนด จนไดรับการ
ตอบรับใหเผยแพรวิทยาสารสมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทย
2.1.8 ในกรณีที่งานวิจัยไมเสร็จสิ้น ผูรบั เงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยตองชี้แจงถึงเหตุผล ความจําเปน
และตองคืนเงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยทั้งหมด หรือตามสัดสวนตามมติของคณะกรรมการ
สมาคมจัดฟนแหงประเทศไทย
2.1.9 ระยะเวลาการสมัครขอรับเงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย นับแตประกาศนี้ จนถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันสิ้นสุดจะนับวันที่สงบทความเพื่อตีพิมพ)
2.2 จํานวนเงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
2.2.1 สนับสนุนโครงการวิจยั เดีย่ ว โครงการละไมเกิน 100,000 บาท
2.2.2 การรับเงินสนับสนุนฯ จะแบงเปน 3 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 จํานวน 50% เมื่อเซ็นสัญญารับเงินสนับสนุนการวิจัย
- งวดที่ 2 จํานวน 25% เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย
- งวดที่ 3 จํานวน 25% เมื่อบทความวิจัยไดรับการเผยแพรในวิทยาสารของสมาคมฯ
และผูขอรับเงินสนับสนุนฯ ไดนําเสนอผลงานวิจยั ตอที่ประชุมวิชาการสมาคมฯ แลว
2.3 การสมัครขอรับเงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
ใหผูสมัครขอรับเงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย สงใบสมัครตามแบบฟอรม 2 ของสมาคมทันตแพทยจัดฟน
แหงประเทศไทย และสงโครงรางงานวิจัยตามแบบฟอรม ว-1ด ของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
(ดาวนโหลดแบบฟอรม ว-1ด) พรอมสําเนารวม 3 ชุด และไฟลบันทึกขอมูล มายัง
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
สมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทย
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ทพ. ธานัน จารุประกร)
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