คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุนผลงานตีพมิ พ์ของสมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ ออร์ โธปิ ดิกส์ แห่ งประเทศไทย
1. คุณสมบัติของผูข้ อสนับสนุน
a. ต้องเป็ นสมาชิกของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย
b. ต้องมีชื่อเป็ น First author หรื อ Corresponding author เท่านั้น
2. เกณฑ์การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์
a. ผลงานตีพิมพ์ตอ้ งได้รับการเผยแพร่ แล้วเป็ นรู ปเล่มปกติ หรื อเป็ นผลงานในรู ป article online และเผยแพร่ แล้ว
ไม่ เกิน 1ปี
b. กรณี ผลงานที่เป็ นเรื่ องเดียวกัน แต่มีสมาชิกที่คุณสมบัติครบตามข้อกาหนดมากกว่า 1 ราย ให้สมาชิกเป็ นผูต้ กลงกันเอง
เพื่อเสนอขอการสนับสนุนเพียง 1 ราย
3. การยืน่ เรื่ องขอการสนับสนุน เอกสารที่ตอ้ งยืน่ ประกอบด้วย
a. แบบฟอร์มขอการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยฯ
b. สาเนาผลงานตีพิมพ์ที่เผยแพร่ แล้ว 1 ชุด โดยต้องเป็ นรู ปแบบเดียวกันกับที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ
4. ลักษณะของผลงานตีพิมพ์ที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็ นผลงานที่เผยแพร่ ดงั นี้
a. ผลงาน Original article, Case report, Brief report, Review article หรื อ Letter to the editor ที่
- อยู่ในฐานข้ อมูลสากล
- มีค่า impact factor
เช่น JBJSA, JBJSB, CORR เป็ นต้น
b. ผลงาน Original article, Case report หรื อ Brief report ที่
- อยู่ในฐานข้ อมูลสากล
- ไม่ มีค่า impact factor แต่ เผยแพร่ ใน PubMed (Medline)
เช่น J Orthop Surg (Hong Kong), J Med Assoc Thai เป็ นต้น
c. ผลงาน Original article ที่
- อยู่ในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ
- ไม่ มีค่า impact factor
และสื บหาไม่ ได้ จากฐานข้ อมูล PubMed (Medline) แต่ ราชวิทยาลัยให้ การสนับสนุน
ได้แก่ J ASEAN Orthop Surg และ J Thai Orthop Surg
d. ผลงานที่ Original article, Case report หรื อ Brief report ที่ตีพิมพ์แบบ Open access (วารสารเรี ยกเก็บเงินค่าตีพิมพ์
บทความ) ที่ขอรับการสนับสนุนได้ตอ้ งมีค่า impact factor หรื อเผยแพร่ ในฐานข้อมูล PubMed (Medline) เท่านั้น
e. ผลงานที่ตีพิมพ์เป็ นบทในตารา หรื อหนังสื อระดับนานาชาติ ต้องเป็ นตารา หรื อหนังสื อที่มีบรรณาธิการที่เป็ นผูม้ ี
ชื่อเสี ยงระดับนานาชาติ เป็ นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ และต้องมีผรู ้ ่ วมนิพนธ์ในตารา หรื อหนังสื อตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป
5. ลักษณะของผลงานตีพิมพ์ที่ไม่ สามารถนามาขอการสนับสนุนได้ ได้แก่
a. ผลงานที่ตีพิมพ์ในเอกสารประเภท Proceeding ทุกชนิด
b. ผลงานที่ตีพิมพ์ใน J Med Assoc Thai ฉบับ Supplement
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6. การพิจารณาการสนับสนุ นในแต่ละรอบปี เริ่ มจากวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน จนถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม ของทุกปี
7. อัตราการสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ที่เป็ น Original article
a. ผลงานตามข้อ 4a. สนับสนุนเป็ นเงิน 10,000 บาท + (10,000×ค่า impact factor ของปี ที่แล้วหรื อปี เดียวกัน)
ทั้งนี้ จากัดยอด
สนับสนุนเป็ นเงิน
ไม่เกิน 20,000 บาท
b. ผลงานตามข้อ 4b.
สนับสนุนเป็ นเงิน
10,000 บาท
c. ผลงานตามข้อ 4c.
สนับสนุนเป็ นเงิน
7,000 บาท
d. ผลงานตามข้อ 4d. สนับสนุนตามข้อ 4a.
e. ผลงานตามข้อ 4e. ผูร้ ่ วมนิพนธ์ 5-10 ท่าน
สนับสนุนเป็ นเงิน
10,000 บาท
ผูร้ ่ วมนิพนธ์ 10-20 ท่าน
สนับสนุนเป็ นเงิน
15,000 บาท
ผูร้ ่ วมนิพนธ์มากกว่า 20 ท่าน
สนับสนุนเป็ นเงิน
20,000 บาท
8. อัตราการสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ที่เป็ น Case report, Brief report, Review article หรื อ Letter to the editor
ให้คิดอัตรา 50% ของจานวนเงินที่สนับสนุนผลงานตีพิมพ์ที่เป็ น Original article ในข้อ 7a., 7b. และ 7d.
9. การให้การสนับสนุนแก่วารสารแบบ Open access ขอให้คณะกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยฯ พิจารณาเป็ นกรณี ไป

10. ระเบียบนีใ้ ห้ ถือปฏิบัติต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561
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