คุณสมบัตขิ องผู้รับการสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ ของสมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ ออร์ โธปิ ดิกส์ แห่ งประเทศไทย
1.

2.

คุณสมบัตขิ องผู้ขอสนับสนุน
a.

ต้ องเป็ นสมาชิกของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย

b.

ต้ องมีช่ือเป็ น first author หรือ corresponding author เท่ านัน้

เกณท์การสนับสนุนผลงานตีพมิ พ์
a.

ผลงานตีพมิ พ์ต้องได้ รับการเผยแพร่แล้ วเป็ นรูปเล่มปกติแล้ ว หรื อเป็ นผลงานในรูป article online
และเผยแพร่แล้ วไม่เกิน 1ปี

b.

กรณีผลงานที่เป็ นเรื่ องเดียวกัน แต่มีสมาชิกที่คณ
ุ สมบัติครบตามข้ อกําหนดมากกว่า 1 ราย ให้ สมาชิก
เป็ นผู้ตกลงกันเองเพือ่ เสนอขอการสนับสนุนเพียง 1ราย

3.

4.

การยืน่ เรื่ องขอการสนับสนุน เอกสารทีต่ ้ องยืน่ ประกอบด้ วย
a.

แบบฟอร์ มขอการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยฯ

b.

สําเนาผลงานตีพิมพ์ทเี่ ผยแพร่แล้ ว 1 ชุด โดยต้ องเป็ นรูปแบบเดียวกันกับที่เผยแพร่ตอ่ สาธารณะ

ลักษณะของผลงานตีพมิ พ์ทข่ี อรับการสนับสนุนต้ องเป็ นผลงานทีเ่ ผยแพร่ดงั นี ้
a.

ผลงาน Original article, Case report, Brief report, Review article หรื อ Letter to the
editor ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้ อมูลสากล และมีค่า impact factor เช่น JBJSA, JBJSB, CORR เป็ นต้ น

b.

ผลงาน Original article, Case report หรื อ Brief report ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้ อมูลสากล ไม่ มีค่า
impact factor แต่ เผยแพร่ ในฐานข้ อมูล PubMed (Medline) เช่น J Orthop Surg (Hong
Kong), J Med Assoc Thai เป็ นต้ น

c.

ผลงาน Original article ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ ไม่ มี ค่า impact factor และสืบหา
ไม่ ได้ จากฐานข้ อมูล PubMed (Medline) แต่ ราชวิทยาลัยให้ การสนับสนุน ได้ แก่

J ASEAN

Orthop Surg และ J Thai Orthop Surg
d.

ผลงานที่ Original article, Case report หรื อ Brief report ที่ตีพิมพ์ แบบ open access
(วารสารเรี ยกเก็บเงินค่าตีพิมพ์บทความ) ทีข่ อรับการสนับสนุนได้ ต้องมีค่า impact factor หรื อ

เผยแพร่ ในฐานข้ อมูล PubMed (Medline) เท่ านัน้
e.

ผลงานที่ตีพิมพ์เป็ นบทในตํารา หรือหนังสือระดับนานาชาติ ต้ องเป็ นตํารา หรื อหนังสือทีม่ ี
บรรณาธิการทีเ่ ป็ นผู้มชี ่ือเสียงระดับนานาชาติ เป็ นทีย่ อมรับในวงการวิชาชีพ และต้ องมีผ้ รู ่วมนิพนธ์ใน
ตํารา หรื อหนังสือตังแต่
้ 5ท่านขึ ้นไป

5.

ลักษณะของผลงานตีพมิ พ์ทไ่ี ม่ สามารถนํามาขอการสนับสนุนได้ ได้ แก่
a.

ผลงานทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประเภท Proceeding ทุกชนิด

b.

ผลงานที่ตีพิมพ์ใน

J Med Assoc Thai ฉบับ supplement

6.

การพิจารณาการสนับสนุนในแต่ละรอบปี เริ่ มจากวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน จนถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม ของทุก
ปี

7.

อัตราการสนับสนุนผลงานตีพมิ พ์ทเ่ี ป็ น Original article
a.

ผลงานตามข้ อ 4a. สนับสนุนเป็ นเงิน

10,000 บาท + (10,000×ค่า impact factor ของปี ที่แล้ วหรื อ

้ ้ จํากัดยอดเงินสนับสนุมไม่เกิน 20,000 บาท
ปี เดียวกัน) ทังนี
b.

ผลงานตามข้ อ 4b. สนับสนุนเป็ นเงิน

10,000 บาท

c.

ผลงานตามข้ อ 4c. สนับสนุนเป็ นเงิน

7,000 บาท

d.

ผลงานตามข้ อ 4d. สนับสนุนตามข้ อ 7a. หรื อ 7b.

e.

ผลงานตามข้ อ 4e. ผู้ร่วมนิพนธ์ 5-10 ท่าน สนับสนุนเป็ นเงิน
สนับสนุนเป็ นเงิน

8.

10,000 บาท, ผู้ร่วมนิพนธ์ 10-20 ท่าน

15,000 บาท และผู้ร่วมนิพนธ์ มากกว่า 20 ท่าน สนับสนุนเป็ นเงิน 20,000 บาท

อัตราการสนับสนุนผลงานตีพมิ พ์ทเ่ี ป็ น Case report, Brief report, Review article หรือ Letter to the
่ นับสนุนผลงานตีพมิ พ์ทเ่ี ป็ น Original article ในข้ อ 7a., 7b. และ
editor ให้ คิดอัตรา 50% ของจํานวนเงินทีส
7d.

9.

การให้ การสนับสนุนแก่วารสารแบบ open access ขอให้ คณะกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยฯพิจารณาเป็ นกรณี
ไป

10.

ระเบียบนี ้ให้ ถือปฏิบตั ติ งแต่
ั ้ 15 กุมภาพันธ์ 2556

