ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เรื่อง “ทุนอุดหนุนการจัดทําวารสารวิชาการด"านสังคมศาสตร#”
ประจําป% ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
--------------------------------ดวย สํา นักงานคณะกรรมการวิ จัย แหงชาติ (วช.) มีนโยบายในการพั ฒนาวารสารสํ านักงาน
คณะกรรมการวิ จั ย แหงชาติ ใหเป' น มาตรฐานสากลในรู ป แบบวารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส. (e-Journal)
ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการใหกวางไกลในระดับโลก นโยบาย
ดั ง กลาวเริ่ ม ดํ า เนิ น การอยางเป' น รู ป ธรรม ในป@ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดวยความรวมมื อ ระหวาง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กับ สมาคมวิทยาศาสตร.แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ. จัดพิมพ.
NRCT Official e-Journal ดานวิทยาศาสตร. โดยใชชื่อวา ScienceAsia ตอมา ในป@ พ.ศ.๒๕๕๗ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดใชรูปแบบความรวมมือในการจัดทําวารสารเพื่อจัดพิมพ. NRCT Official
e-Journal ดานสังคมศาสตร. โดยการใหทุนสนับสนุนการจัดทําวารสารวิชาการทางดานสังคมศาสตร. กับ
หนวยงานที่มีความพรอมในการจัดทําวารสารที่มีมาตรฐานสากล โดยใชชื่อวา Social Science Asia ความ
รวมมือรู ปแบบใหมระหวางสํ า นักงานคณะกรรมการวิ จัย แหงชาติ (วช.) และหนวยงานที่ มีความพรอม
ทางดานวิชาการในการจัดทํา NRCT Official e-Journal ใหไดมาตรฐานสากล ทั้งดานวิทยาศาสตร.และดาน
สั ง คมศาสตร. เพื่ อ สงเสริ ม วงการวิ จั ย และวงการวิ ช าการของไทยใหมี ผ ลงานเผยแพรไปในระดั บ โลก
มีผลสัมฤทธิ์เป'นที่ประจักษ.โดยสามารถเขาถึงไดที่ URL: http://www.e-journal.nrct.go.th
จากผลสัมฤทธิ์เป'นที่ประจักษ.ดังกลาวขางตน ป@ ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) ไดจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป'นทุนสนับสนุนการจัดทํา NRCT Official e-Journal ดานสังคมศาสตร.
อยางตอเนื่ อง โดยสนั บสนุน งบประมาณทุนอุด หนุน จํานวน ๔ ทุน ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดทํ า
วารสาร Social Science Asia ป@ที่ ๓ (ป@ ๒๐๑๗) ซึ่งในการประกาศรับทุนครั้งที่ ๑ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ.
ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีผูผานการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย วช.จึงไดมีการประกาศทุน ครั้งที่ ๒ เพื่อ
คัดเลือกผูที่จะรับทุนสนับสนุน จํานวน ๒ ราย ในการจัดทําวารสารฯ ฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม และฉบับที่
๔ เดือนตุลาคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. วัตถุประสงค#
๑.๑ เพื่อพัฒนาวารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ใหเป'นมาตรฐานสากลในรูปแบบ
วารสารอิเล็กทรอนิกส. (e-Journal) ภาษาอังกฤษ
๑.๒ เพื่อเป'นชองทางในการเผยแพรผลงานวิชาการ ดานสังคมศาสตร.ของนักวิจัย นักวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศใหมีผลงานเผยแพรไปในระดับโลก มีผลสัมฤทธิ์เป'นที่ประจักษ.

/๒. คุณสมบัติ…

๒

๒. คุณสมบัติของวารสาร
๒.๑ วารสาร Social Science Asia เป'นวารสารอิเล็กทรอนิกส.ดานสังคมศาสตร. ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ตองการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ในรูปแบบของ
วารสารวิ ช าการแบบดิ จิ ทัล ที่ มีการเผยแพรใหผู ใชสามารถเขาถึ งแบบออนไลน. ไดแบบเสรี หรื อ Open
Access ที่ครอบคลุมทุกสาขาทางดานสังคมศาสตร. ไดแก สาขารัฐศาสตร. เศรษฐศาสตร. สังคมวิทยา
ประวัติศาสตร. ภูมิศาสตร. จิตวิทยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร. อาชญาวิทยา คติชนวิทยา ภาษาศาสตร.
นิติศาสตร. และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๒.๒ การนําเสนอบทความในวารสารใหใชภาษาอังกฤษเทานั้น และตองผานการตรวจสอบความ
ถูกตองจากผูเชี่ยวชาญดานภาษา กอนนําผลงานเผยแพรทางสาธารณะ
๒.๓ ตองมีกองบรรณาธิการ / คณะบรรณาธิการที่ประกอบดวย
- ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นตํ า แหนงผู ชวยศาสตราจารย. และ
รองศาสตราจารย. ที่มีผลงานอยางตอเนื่องในสาขาวิชา
- บุคคลภายนอกสถาบันฯ ที่จัดพิมพ.วารสารนั้น หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป'นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งดํารงตําแหนงศาสตราจารย. ทั้งในประเทศและตางประเทศ
- วช. อาจพิจารณาผูทรงคุณวุฒิ ผูชี่ยวชาญทางดานสังคมศาสตร.ที่ วช. เห็นสมควรเขารวม
เป'น Editorial Committee ในกองบรรณาธิการดวย ทั้งนี้เพื่อใหแนะนํา และชี้แนะแนวทางการจัดทํา
วารสารใหเป'นไปในทิศทางที่สอดรับกับ Social Science Asia
๒.๔ กองบรรณาธิการจะตองมีศักยภาพในดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน ดานการ
ประสานงาน ดานการบริการ มีความรูความสามารถและประสบการณ. เป'นอยางดี ในดานการจัดทํ า
วารสารวิชาการ ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะเป'นผูรับผิดชอบพิจารณาบทความในวารสารทั้งหมด
๒.๕ กองบรรณาธิการสามารถกําหนดหลักเกณฑ.มาตรฐาน รูปแบบการพิมพ. และบรรณานุกรม
ของบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณเพื่อเป'นแนวทางในการพิจารณา
การรับลงตีพิมพ.ไดเอง
๒.๖ ผูเขียนบทความที่ตีพิมพ.ในวารสาร ไมนอยกวา ๕๐% ของจํานวนบทความทั้งหมดควรมา
จากสถาบันอื่นที่ไมใชสถาบันที่จัดทําวารสารนั้น
๒.๗ บทความตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ อยางนอย ๒ ทาน โดยผูประเมินบทความ
ตองเป'นผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ทํางานวิจัยและมีผลงานการวิจัยอยางตอเนื่อง
๒.๘ บทความที่ตีพิมพ.ในวารสารควรประกอบดวยบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความ
ปริทัศน. บทความเรื่องสั้น บทแนะนําหนังสือและควรตองมีบทวิจารณ.หนังสือ (book review) และอาจมี
บทความที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิของ วช. ตีพิมพ.ดวย
๒.๙ บทความตาง ๆ จะตองไมเคยตีพิมพ.ที่ใดมากอน
๓. หลักเกณฑ#และวิธีให"การสนับสนุน
๓.๑ การตั ด สิ น ใหทุ น จะผานผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ วช. แตงตั้ ง ใหพิ จ ารณา และความเห็ น ของ
ผูทรงคุณวุฒิ ถือเป'นขอสิ้นสุด โดยพิจารณาจาก
๓.๑.๑ คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผลงานที่ผานมา
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๓.๑.๒ รายละเอียดของวารสารที่จะจัดทําเพื่อเสนอขอรับทุน
- ผูขอรับทุนสามารถเสนอรายละเอียดตามรูปแบบ และความเหมาะสมของวารสาร
ที่ขอรับทุน เนื่องจากวารสารในแตละสาขามีเอกลักษณ.ที่แตกตางกัน ทาง วช. จึงไมไดกําหนดรูปแบบ และ
แบบฟอร.ม คณะกรรมการจะพิจารณาจากความนาสนใจของวารสาร องค.ประกอบของบทความ ความ
เหมาะสมในการจัดวางเนื้อหาสวนตางๆ ทั้งนี้ ขอใหระบุรายชื่อบทความที่คาดวาจะนํามาเผยแพรในวารสาร
ที่ไดรับทุนมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
๓.๑.๓ ผลงานที่ผานมา
๓.๒ วช. กําหนดใหทุนสนับสนุนการดําเนินการจัดทําวารสารทุนละ ๒๐๐,๐๐๐บาท จํานวน ๔ ทุน
๓.๓ ระยะเวลาสงมอบวารสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันทําสัญญารับทุน
๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับทุน
ผูสนใจสามารถสมัครขอรับทุน โดยจัดทําเอกสารจํานวน ๑ ชุด โดยระบุฉบับที่ตองการจัดทํา
เพื่ อ ขอรั บ ทุ น (สามารถระบุ ไ ดมากกวา ๑ ฉบั บ ) สงมาที่ ฝv า ยบริ ห ารจั ด การตั ว ระบุ วั ต ถุ ดิ จิ ทั ล
ศู น ย. ส ารสนเทศการวิ จั ย สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แหงชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิ น แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ตอ ๗๐๕, ๗๐๖, ๗๐๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๖๓๘๒
ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ.เลิศ)
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