ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
โครงการสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม และวิจัยระดับนานาชาติในเขตทวีปเอเชีย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ 2562
(ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ 2562)
หลักการและเหตุผล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ในการเป็นสถาบันชั้นนาทางวิชาการ
และวิจัยระดับอาเซียน และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ โดยมีหนึ่งในพันธกิจหลักในการสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานของคณะฯ สอดคล้องเป็นไปตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจดังกล่าว จึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ให้มโี อกาสเข้าร่วมการนาเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ โดยเน้น ประเทศในเขตทวีปเอเชีย อันจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ของ
อาจารย์และบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะฯ
ในระดับนานาชาติ
ดังนั้น ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ จึงจัดให้มีโครงการสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิชาการ
นวัตกรรมและวิจั ย ระดั บ นานาชาติ ในเขตทวีป เอเชี ย ส าหรับ อาจารย์ และบุ ค ลากร คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการนาเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม และวิจัยระดับนานาชาติ โดยเน้นการสนับสนุนการนาเสนอผลงานใน
งาน ป ระชุ ม International Association for Dental Research Asia Pacific Region or Southeast Asia
Division (IADR/APR/SEA) และ South East Asia Association for Dental Education (SEAADE)
2. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ที่ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนวิทยากร
3. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ต้องเดินทางไปคุมการนาเสนอ
ผลงานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ า ประกวดผลงานวิ จั ย ในระดั บ นานาชาติ ในงานประชุ ม
International Association for Dental Research Asia Pacific Region or Southeast Asia Division
(IADR/APR/SEA) และ South East Asia Association for Dental Education (SEAADE)
4. เพื่อสนับ สนุนกิจกรรมด้านวิจัยในการส่งเสริมการตีพิมพ์ บทความวิชาการและวิจัย ระดับนานาชาติ
เช่น ค่าตอบแทนการปรับปรุงภาษาอังกฤษของบทความทางวิชาการและวิจัย ค่าตอบแทนการให้คาปรึกษาทาง
สถิติขั้นสูง
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
ลักษณะโครงการ
1. ให้ทุนสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ
นาเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม และวิจัยระดับนานาชาติ เฉพาะในเขตทวีปเอเชีย
2. ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ต้องเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัย
ร่วมกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในงานประชุม IADR/APR/SEA และ
การประชุม SEAADE
3. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนวิทยากร
แนวทางการปฏิบัติ
1. ผู้พิจารณาทุน ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนรายได้จากการชดใช้เงินของ
ผู้ผิดสัญญาฯ เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
2. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน
(1) เป็นอาจารย์ ทันตแพทย์ หรือบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) เป็นเจ้าของผลงาน หรือมีส่วนร่วมในการผลิตผลงาน ที่ได้รับหนังสือตอบรับเป็นทางการจากผู้จัด
ประชุมให้เป็นผู้นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ
(3) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือลาศึกษาต่อ
ลาฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ
(4) ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
(5) การนาเสนอผลงานในครั้งนี้ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนเงินรายได้จากการชดใช้เงินของ
ผู้ผิดสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
(6) การนาเสนอผลงานในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ในวงเงินที่ต่ากว่าวงเงินที่ได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการนาเสนอผลงานระดับนานาชาติในเขตทวีปเอเชีย
(7) ในกรณีที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากประเทศเพื่อนบ้านที่กาหนดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ต้องแสดงหนังสือเชิญจากหน่วยงานดังกล่าว
3. หลักเกณฑ์การสนับสนุน
เป็นเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม และวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในเขตทวีปเอเชีย หรือได้เชิญเป็นวิทยากรจากหน่วยงานในประเทศเพื่อน
บ้านตามทีก่ าหนด โดยให้จัดเรียงลาดับความสาคัญการพิจารณาให้ทุนฯ ดังนี้
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1. เพื่อสนับสนุนการนาเสนอผลงานในการประชุม IADR/APR/SEA หรือการประชุม SEAADE
วงเงินไม่เกิน 35,000.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อปี ทั้งนี้ โดยให้ผู้ขอรับการสนับสนุน ที่ไปนาเสนอ
ผลงานในการประชุม IADR-SEA/APR หรือ SEAADE ในประเทศเขตทวีปเอเชีย สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน
การไปนาเสนอผลงานได้รวมเป็น 2 ครั้งต่อคนต่อปี
ทั้งนี้ ในกรณีของงานประชุม IADR จะให้การสนับสนุนการเข้าร่วมงานประชุมที่จัดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียแปซิฟิก (IADR/APR/SEA) เท่านั้น
2. เพื่ อสนั บ สนุ น การน าเสนอผลงานในการประชุมวิช าการระดับ นานาชาติ ขององค์ก รหรือ
สมาคมวิช าชีพ สาขาใดสาขาหนึ่ งทางทั น ตแพทยศาสตร์ ในเขตทวีป เอเชีย โดยให้ การสนั บ สนุ น วงเงิน ไม่ เกิ น
25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อปี ยกเว้นผู้ขอรับทุนที่แนบหลักฐานร่างบทความ (manuscript)
ฉบับภาษาอังกฤษ ให้การสนับสนุนวงเงินไม่เกิน 35,000.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยให้การสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ให้สนับสนุนตามอัตราต่าสุดที่ผู้จัดการประชุมกาหนด หากผู้ขอทุน
เลือกจ่ายค่าลงทะเบียนสูงกว่าอัตราปกติเนื่องจากการสมัครล่าช้า ผู้ขอทุนต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนส่วนที่
เพิ่มขึ้น
(2) ค่าที่พัก เบิกได้ตามจานวนวันที่ประชุมจริงหรือจานวนวันที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร แต่ไม่เกิน
ระเบียบการเดินทางไปราชการ
(3) ค่าพาหนะเดินทางชั้นประหยัด (economy class) จากจังหวัดขอนแก่น ถึงสถานที่จัดประชุม/
หน่วยงานที่เชิญ
4. เกณฑ์การพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
(1) การนาเสนอผลงานใน International Association for Dental Research (IADR/APR/SEA)
และ South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) จะได้รับการพิจารณาเป็นลาดับแรก
(2) การนาเสนอผลงานในเขตภูมิภาคอาเซียน จะได้รับการพิจารณาก่อน
(3) ผู้ที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนตามโครงการนี้ จะได้รับการพิจารณาก่อน
(4) กรณีที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในประเทศเพื่อนบ้านที่กาหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นลาดับ
สุดท้าย
5. กาหนดการยื่นเอกสารสมัครและการพิจารณาจัดสรรทุน แบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4

ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
สาหรับกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561
ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562
สาหรับกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2562
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
สาหรับกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
สาหรับกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
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6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
(1) แบบคาขอรับการสนับสนุน ตามที่ฝ่ายวิจัยฯ กาหนด
(2) หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการจัดประชุมให้เป็นผู้เสนอผลงาน
ในที่ประชุม
(3) สาเนาบทคัดย่อของผลงานที่จะนาเสนอในที่ประชุม
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
(5) กาหนดการประชุมที่ปรากฏชื่อของผู้สมัครเป็นผู้เสนอผลงาน (ถ้ามี)
(6) หนังสือเชิญเป็นวิทยากรจากหน่วยงานในกรณีที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
7. ขั้นตอนการสมัคร และพิจารณา
(1) ผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 6 ต่อฝ่ายวิจัยฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามข้อ 5
(2) คณะกรรมการเงินกองทุนเงินรายได้จากการชดใช้เงินของผู้ผิดสัญญาฯ พิจารณาและ
นาผลการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจาคณะเพื่อขอความเห็นชอบ
(3) คณบดีพิจารณาอนุมัติ เมื่อคณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบแล้ว
งบประมาณ
งบประมาณเงิน รายได้ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น ประจาปี งบประมาณ 2562
จานวน 580,000-บาท (ห้าแสนแปดหมืน่ บาทถ้วน)
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