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ประกาศ 
เรื่อง การให้เงินรางวลัแกผู่้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวชิาการระดับสากล 

  
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย  มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยของ

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มสู่ระดับสากล เพ่ือดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวและเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ
แก่สมาชิกสมาคมฯ จึงกําหนดระเบียบการให้รางวัลแก่ผู้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล ดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินรางวัล 
1.1.  เป็นอายุรแพทย์สาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม 
1.2.  เป็นสมาชิกของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยอย่างน้อย 2 ปี 
1.3.  เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก  (first author)  หรือ  ชื่อหลัก  (corresponding author)  ของผลงานท่ี   

ขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์ ในกรณีที่ผู้ขอรับรางวัลเป็น corresponding author การขอรับเงิน
รางวัลจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้นิพนธ์ชื่อแรก ตามแบบฟอร์ม
หนังสือยินยอม 

2. เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนรางวัลผลงานตีพิมพ์ 
2.1. เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในลักษณะ original article ในวารสารฉบับปกติ (ไม่รวมฉบับ

เสริม หรือ supplement) ไม่นับผลงานท่ีไม่ใช่งานวิจัย เช่น guideline, recommendation, 
review articles, editorial, news & view เป็นต้น 

2.2. เป็นผลงานวิจัยทางวิชาการที่เน้ือหาเก่ียวข้องโดยตรงกับโรคข้อและรูมาติสซั่ม 
2.3. เป็นผลงานที่ดําเนินการวิจัยในประเทศไทยทั้งหมด หรือ เป็นส่วนใหญ่ 
2.4.  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากลท่ีมี impact factor ตามที่ปรากฏใน Journal   

 Citation Report (JCR) Science Edition ฉบับล่าสุด 
2.5. ถ้าเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะ

เป็นทุนวิจัยประเภทที่ 1 (ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับแพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาโรคข้อ
และรูมาติสซั่ม) หรือทุนประเภทท่ี 2 (ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับอายุรแพทย์สาขาโรคข้อและ 

-2-/รูมาตสิซัม่... 
-2- 

 



รูมาติสซั่มที่เป็นอาจารย์กํากับดูแลโครงการวิจัยของแพทย์ประจําบ้านต่อยอด สาขาโรคข้อและ
รูมาติสซั่ม) หรือ ทุนประเภทท่ี 3 (ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับอายุรแพทย์สาขาโรคข้อและ 
รูมาติสซั่ม) ต้องมีการอ้างอิงว่าได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยที่สมาคมมอบให้    ในหัวข้อ  
Acknowledgement ดังน้ี “This study was (partly) funded by the Thai Rheumatism 
Association, grant number…………../……..….. ” 

2.6. การย่ืนขอรับเงินรางวัล ให้ย่ืนภายในระยะเวลา 1 ปี หลังการตีพิมพ์ผลงานวิจัยน้ัน ใน
วารสารวิชาการในรูปแบบฉบับพิมพ์ (hard copy) ที่มีเลขที่หน้าอย่างชัดเจน 

3. การพิจารณาเงินรางวัล 
3.1. คณะอนุกรรมการวิจัยของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาการตัดสิน 
3.2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิจัยฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
3.3.  พิจารณาตามค่า impact factor ของวารสารที่ปรากฏอยู่ใน Journal Citation Report (JCR)   

Science Edition ฉบับล่าสุดดังน้ี  
3.3.1. สําหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ไม่มีการสนับสนุนรางวัลในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากสถาบัน

ต้นสังกัด เงินรางวัลเท่ากับค่า impact factor คูณด้วย 10,000.00 บาท (หน่ึงหมื่น
บาทถ้วน) แต่สูงสุดไม่เกิน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ผลงานท่ีได้ลงใน
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (จพสท) 
จะได้รับเงินรางวัล 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

3.3.2. สําหรับสมาชิกสมาคมฯ ท่ีมีการสนับสนุนรางวัลในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากสถาบัน
ต้นสังกัดแล้ว เงินรางวัลเท่ากับค่า impact factor คูณด้วย 5,000.00 บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน) แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) ผลงานที่ได้ลงใน 
จพสท จะไม่ไดรั้บการพิจารณาให้เงินรางวัล 

4.   การขอรับเงินรางวัล 
4.1.  ผู้สนใจขอรับเงินรางวัลต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย 
   4.1.1.  บันทึกนําส่งขอรับเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ 
   4.1.2.  ใบสมัครขอรับเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ 

4.1.3.  แบบฟอร์มหนังสือยินยอมจากผู้นิพนธ์ชื่อแรก ในกรณีผู้ขอรับเงินรางวัลเป็นผู้นิพนธ์    
ชื่อหลัก 

4.1.4.  สําเนาบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร 1 ชุด 
4.2.  ผู้ขอรับรางวัลสามารถสมัครขอรับรางวัลได้มากกว่า 1 ผลงานวิจัยต่อปี แต่การพิจารณาให้ 
 รางวัลจะได้รับ 1 ผลงานต่อผู้ขอรับรางวัลต่อปีเท่าน้ัน 
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4.3.  สมาคมฯ เปิดรับสมัครขอรับเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ตลอดปี โดยจะพิจารณาปีละ 1 ครั้ง ใน 
  เดือน ก.พ.-มี.ค. ในปีถัดจากปีที่ผลงานน้ันได้รับการตีพิมพ์ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ 
 ภายในเดือนพฤษภาคม 

5.   การอนุมัติเงินรางวัลฯ 
นายกสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ จ่ายเงินรางวัล โดยประธาน 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยเป็นผู้เสนอความเห็นต่อนายกสมาคมฯ 
 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่   1 กรกฎาคม 2561   เป็นต้นไป 
 
       

     ลงชื่อ  
      (นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู) 
          นายกสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย 
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หนังสือยินยอม 
 

  ข้าพเจ้า...................................................................................ซึ่งเป็นผู้เขียนชื่อแรกในบทความ
เร่ือง “............................................................................................” ตีพิมพ์ในวารสาร.......................................น้ัน 
ขอยินยอมให้....................................................... ซึ่งเป็น corresponding author ในบทความดังกล่าว เป็นผู้ขอ 
รับการสนับสนุนค่าสมนาคุณตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากสมาคมรูมาติสซั่มแห่ง
ประเทศไทย โดยข้าพเจ้ารับรองว่าจะไม่นํามาขอรับการสนับสนุนค่าสมนาคุณอีก 
 
 
      

ลงชื่อ...........................................................ผู้ยินยอม      
            (..........................................................) 
       วันที่......................................... 

 
 
 
 


