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เรื่อง “ทุนอุดหนุนการจัดทําวารสารวิชาการดานสังคมศาสตร”
ประจําป ๒๕๕๙
--------------------------------ดวย สํ านัก งานคณะกรรมการวิจัย แห ง ชาติ (วช.) มี นโยบายในการพั ฒ นาวารสารสํานั ก งาน
คณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ ให เ ป น มาตรฐานสากลในรู ป แบบวารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Journal)
ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการใหกวางไกลในระดับโลก นโยบาย
ดั ง กล าวเริ่ ม ดํ า เนิ น การอย างเป น รู ป ธรรม ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ด ว ยความร ว มมื อ ระหว าง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กับ สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 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
รวมมือ รูป แบบใหม ร ะหว างสํ านั กงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และหนวยงานที่มีความพรอ ม
ทางดานวิชาการในการจัดทํา NRCT Official e-Journal ใหไดมาตรฐานสากล ทั้งดานวิทยาศาสตรและดาน
สัง คมศาสตร เพื่ อ ส ง เสริ ม วงการวิจั ยและวงการวิชาการของไทยใหมีผ ลงานเผยแพรไปในระดับ โลก มี
ผลสัมฤทธิเ์ ปนที่ประจักษโดยสามารถเขาถึงไดที่ URL: http://www.e-journal.nrct.go.th และ http://ejournal.nrct.go.th
จากผลสัมฤทธิ์เปนที่ประจักษดังกลาวขางตน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จึงได
จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนสนับ สนุนการจัดทํา NRCT Official e-Journal ดานสังคมศาสตร อยาง
ตอเนื่อง ในป ๒๕๕๙ นี้ วช. ไดสนับ สนุนงบประมาณทุนอุดหนุน จํานวน ๔ ทุน ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดทําวารสาร Social Science Asia ปที่ ๓ (ป ๒๐๑๗) จํานวน ๔ ฉบับ (ฉบับ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
ไดแก ฉบับ ที่ ๑ เดือ นมกราคม ฉบับที่ ๒ เดือ นเมษายน ฉบับ ที่ ๓ เดือนกรกฎาคม และฉบับที่ ๔ เดือ น
ตุลาคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อพัฒนาวารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ใหเปนมาตรฐานสากลในรูปแบบ
วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journal) ภาษาอังกฤษ
๑.๒ เพื่อเปนชองทางในการเผยแพรผลงานวิชาการ ดานสังคมศาสตรของนักวิจัย นักวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศใหมีผลงานเผยแพรไปในระดับโลก มีผลสัมฤทธิ์เปนที่ประจักษ

๒
๒. คุณสมบัติของวารสาร
๒.๑ วารสาร Social Science Asia เปนวารสารอิเล็กทรอนิกสดานสังคมศาสตร ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ตองการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ในรูปแบบของ
วารสารวิชาการแบบดิจิทั ลที่ มีก ารเผยแพรให ผูใชส ามารถเขาถึง แบบออนไลนไดแบบเสรี หรือ Open
Access ที่ครอบคลุม ทุก สาขาทางดานสังคมศาสตร ไดแก สาขารัฐ ศาสตร เศรษฐศาสตร สัง คมวิท ยา
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิท ยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร อาชญาวิท ยา คติชนวิทยา ภาษาศาสตร
นิติศาสตร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๒.๒ การนําเสนอบทความในวารสารใหใชภาษาอังกฤษเทานั้น และตองผานการตรวจสอบความ
ถูกตองจากผูเชี่ยวชาญดานภาษา กอนนําผลงานเผยแพรทางสาธารณะ
๒.๓ ตองมีกองบรรณาธิการ / คณะบรรณาธิการที่ประกอบดวย
- ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริญ ญาเอก ผูท รงคุณ วุฒิ ในตําแหน งผู ชวยศาสตราจารย และ
รองศาสตราจารย ที่มีผลงานอยางตอเนื่องในสาขาวิชา
- บุคคลภายนอกสถาบันฯ ที่จัดพิมพวารสารนั้น หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งดํารงตําแหนงศาสตราจารย ทั้งในประเทศและตางประเทศ
- วช. อาจพิจารณาผูทรงคุณวุฒิ ผูชี่ยวชาญทางดานสังคมศาสตรที่ วช. เห็นสมควรเขารวม
เปน Editorial Committee ในกองบรรณาธิก ารดวย ทั้งนี้เพื่อ ใหแนะนํา และชี้แนะแนวทางการจัดทํา
วารสารใหเปนไปในทิศทางที่สอดรับกับ Social Science Asia
๒.๔ กองบรรณาธิก ารจะต อ งมีศัก ยภาพในดานการปฏิบัติก าร ดานการวางแผน ดานการ
ประสานงาน ดานการบริก าร มีค วามรูความสามารถและประสบการณ เป นอย างดีในดานการจัดทํ า
วารสารวิชาการ ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะเปนผูรับผิดชอบพิจารณาบทความในวารสารทั้งหมด
๒.๕ กองบรรณาธิการสามารถกําหนดหลักเกณฑมาตรฐาน รูปแบบการพิมพ และบรรณานุกรม
ของบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา
การรับลงตีพิมพไดเอง
๒.๖ ผูเขียนบทความที่ตีพิมพในวารสาร ไมนอยกวา ๕๐% ของจํานวนบทความทั้งหมดควรมา
จากสถาบันอื่นที่ไมใชสถาบันที่จัดทําวารสารนั้น
๒.๗ บทความตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ อยางนอย ๒ ทาน โดยผูประเมินบทความ
ตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ทํางานวิจัยและมีผลงานการวิจัยอยางตอเนื่อง
๒.๘ บทความที่ตีพิมพในวารสารควรประกอบดวยบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความ
ปริทัศน บทความเรื่องสั้น บทแนะนําหนังสือและควรตองมีบทวิจารณหนังสือ (book review) และอาจมี
บทความที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิของ วช. ตีพิมพดวย
๒.๙ บทความตาง ๆ จะตองไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน
๓. หลักเกณฑและวิธีใหการสนับสนุน
๓.๑ การตั ด สิ น ให ทุ น จะผ า นผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ วช. แต ง ตั้ ง ให พิ จ ารณา และความเห็ น ของ
ผูทรงคุณวุฒิ ถือเปนขอสิ้นสุด โดยพิจารณาจาก
๓.๑.๑ คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผลงานที่ผานมา
๓.๑.๒ รายละเอียดของวารสารทีจ่ ะจัดทําเพือ่ เสนอขอรับทุน

๓
- ผูขอรับทุนสามารถเสนอรายละเอียดตามรูปแบบ และความเหมาะสมของวารสาร
ที่ขอรับทุน เนื่องจากวารสารในแตละสาขามีเอกลักษณที่แตกตางกัน ทาง วช. จึงไมไดกําหนดรูปแบบ และ
แบบฟอรม คณะกรรมการจะพิจารณาจากความนาสนใจของวารสาร องคประกอบของบทความ ความ
เหมาะสมในการจัดวางเนื้อหาสวนตางๆ ทั้งนี้ ขอใหระบุรายชื่อบทความที่คาดวาจะนํามาเผยแพรในวารสาร
ที่ไดรับทุนมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
๓.๑.๓ ผลงานทีผ่ านมา
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 ด ม ากกว า ๑ ฉบั บ ) ส ง มาที่ ฝ า ยบริ ห ารจั ด การตั ว ระบุ วั ต ถุ ดิ จิ ทั ล
ศูนย ส ารสนเทศการวิจัย สํานั ก งานคณะกรรมการวิจั ยแห ง ชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ตอ ๕๗๐, ๕๐๗, ๓๕๓ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๖๓๘๒
ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่
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