ประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง “ทุนอุดหนุนการจัดทาวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์”
ประจาปี ๒๕๖๕
--------------------------------ด้วย สำนักงำนกำรวิจัยแห่ งชำติ (วช.) มีนโยบำยในกำรพัฒนำวำรสำรวิชำกำร สำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ ให้เป็นมำตรฐำนสำกลในรูปแบบวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภำษำอังกฤษ เพื่อเผยแพร่
ผลงำนวิชำกำรของนักวิจัยและนักวิชำกำรให้กว้ำงไกลในระดับ นำนำชำติ นโยบำยดังกล่ำวได้ดำเนินกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมำ โดย วช. ได้ใช้รูปแบบควำมร่วมมือจัดทำวำรสำรเพื่อจัดพิมพ์
NRCT Official e-Journal ด้ำนสังคมศำสตร์ โดยกำรให้ทุนสนับสนุนกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำรทำงด้ำน
สังคมศำสตร์กับหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมทำงด้ำนวิชำกำรในกำรจัดทำวำรสำรที่มีมำตรฐำนสำกล โดยใช้ชื่อ
ว่ำ Social Science Asia เพื่อส่งเสริมวงกำรวิจัยและวงกำรวิชำกำรของไทยให้มีผลงำนเผยแพร่ไปในระดับ
นำนำชำติมีผลสัมฤทธิ์ เป็นที่ประจักษ์ ในลักษณะ e-Journal โดยสำมำรถเข้ำถึง และดำวน์โหลดบทควำม
วำรสำรได้ที่ www.socialscienceasia.nrct.go.th และปัจจุบัน วำรสำร Social Science Asia ได้ จัดอยู่ ใน
ฐำนข้อมูล TCI ในกลุ่ม ๒
จำกผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ดังกล่ำวข้ำงต้น ในปีงบประมำณ ๒๕๖๕ วช. จึงได้จัดสรรงบประมำณ
เพื่อเป็นทุนสนับสนุนกำรจัดทำ NRCT Official e-Journal ด้ำนสังคมศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง โดยสนับสนุน
งบประมำณทุนอุดหนุนฯ จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อจัดทำวำรสำร Social Science Asia
ปี ๒๐๒๓ มีรำยละเอียด ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนำวำรสำรวิชำกำร สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ให้เป็นมำตรฐำนสำกลในรูปแบบ
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภำษำอังกฤษ
๑.๒ เพื่อเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร ด้ำนสังคมศำสตร์ของนักวิจัย นักวิชำกำร
ทั้งในและต่ำงประเทศให้มีผลงำนเผยแพร่ไปในระดับนำนำชำติ
๒. คุณสมบัติของวารสาร
๒.๑ วำรสำร Social Science Asia เป็ น วำรสำรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ำ นสั ง คมศำสตร์ ซึ่ ง วช.
ต้องกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอดผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรในรูปแบบของวำรสำรวิชำกำรแบบดิจิทัลที่มี
กำรเผยแพร่ ให้ ผู้ ใช้ส ำมำรถเข้ำ ถึง แบบออนไลน์ ได้แ บบเสรี หรือ Open Access ที่ครอบคลุ มทุก สำขำ
ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ ได้แก่ สำขำรัฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ สังคมวิทยำ ประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ จิตวิทยำ
มำนุษยวิทยำ นิเทศศำสตร์ อำชญำวิทยำ คติชนวิทยำ ภำษำศำสตร์ นิติศำสตร์ และสำขำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ กำรนำเสนอบทควำมในวำรสำรให้ใช้ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น และต้องผ่ำนกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำ ก่อนนำผลงำนเผยแพร่สู่สำธำรณะ
/๒.๓ ต้องมี...

๒
๒.๓ ต้องมีกองบรรณำธิกำร / คณะบรรณำธิกำรที่ประกอบด้วย
- ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญำเอก ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นต ำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ และ
รองศำสตรำจำรย์ ที่มีผลงำนอย่ำงต่อเนื่องในสำขำวิชำ
- บุคคลภำยนอกสถำบันฯ ที่จัดพิมพ์วำรสำรนั้น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับ
ในสำขำวิชำนั้นๆ ซึ่งดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
- วช. อำจพิจำรณำผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชี่ยวชำญทำงด้ำนสังคมศำสตร์ที่ วช. เห็นสมควรเข้ำร่วม
เป็ น Editorial Committee ในกองบรรณำธิกำรด้ว ย ทั้งนี้เพื่อให้ แ นะนำ และชี้แนะแนวทำงกำรจัดทำ
วำรสำรให้เป็นไปในทิศทำงที่สอดรับกับ Social Science Asia
๒.๔ กองบรรณำธิก ำรจะต้ องมีศั ก ยภำพในด้ ำนกำรปฏิบั ติก ำร ด้ำนกำรวำงแผน ด้ำนกำร
ประสำนงำน ด้ำนกำรบริ กำร มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดีในด้ำนกำรจั ด ท ำ
วำรสำรวิชำกำร ทัง้ นี้ กองบรรณำธิกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำบทควำมในวำรสำรทั้งหมด
๒.๕ กองบรรณำธิกำรสำมำรถกำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำน รูปแบบกำรพิมพ์ และบรรณำนุกรม
ของบทควำมวิชำกำรและบทควำมวิจัยทั้งในเชิงคุณภำพ และเชิงปริมำณเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำ
กำรรับลงตีพิมพ์ได้เอง
๒.๖ ผู้เขียนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำร ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนบทควำมทั้งหมด
ควรมำจำกสถำบันอื่นที่ไม่ใช่สถำบันที่จัดทำวำรสำรนั้น
๒.๗ บทควำมต้องผ่ำนกำรประเมินจำกผู้ทรงคุณวุฒิ อย่ำงน้อย ๒ ท่ำน (จำกหน่วยงำนภำยนอก
อย่ำงน้อย ๑ ท่ำน) ในลักษณะผู้พิจำรณำไม่ทรำบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทรำบชื่อผู้พิจำรณำ (Double-blind
peer review) โดยผู้ประเมินบทควำมต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้น ทำงำนวิจัย และมีผลงำนกำรวิจัย
อย่ำงต่อเนื่อง
๒.๘ บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรสำมำรถประกอบด้วยบทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำร บทควำม
ปริ ทั ศ น์ บทควำมเรื่ อ งสั้ น จ ำนวนทั้ ง สิ้ น ๕- ๖ บทควำม และต้ อ งมี บ ทวิ จ ำรณ์ ห นั ง สื อ book review
๑ บทควำม
๒.๙ บทควำมต่ำง ๆ จะต้องไม่มีกำรลอกเลียน และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมำก่อน
๓. หลักเกณฑ์และวิธีให้การสนับสนุน
๓.๑ กำรตั ด สิ น ให้ ทุ น จะผ่ ำ นผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ วช. แต่ ง ตั้ ง ให้ พิ จ ำรณำ และควำมเห็ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถือเป็นข้อสิ้นสุด โดยพิจำรณำจำก
๓.๑.๑ คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน บรรณำธิกำร กองบรรณำธิกำร และผลงำนที่ผ่ำนมำ
๓.๑.๒ รำยละเอียดของวำรสำรที่จะจัดทำเพื่อเสนอขอรับทุน
๓.๑.๓ บทควำมที่จะเผยแพร่ในวำรสำร

/- ผู้ขอรับทุน...

๓
- ผู้ขอรับทุนสำมำรถเสนอรำยละเอียดตำมรูปแบบ และควำมเหมำะสมของวำรสำร
ที่ขอรับทุน เนื่องจำกวำรสำรในแต่ละสำขำมีเอกลักษณ์ที่แตกต่ำงกัน ทำง วช. จึงไม่ได้กำหนดรูปแบบ และ
แบบฟอร์ม คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจำกควำมน่ำสนใจของวำรสำร องค์ประกอบของบทควำม ควำม
เหมำะสมในกำรจัดวำงเนื้อหำส่วนต่ำง ๆ ทั้งนี้ ขอให้ระบุรำยชื่อบทควำมที่คำดว่ำจะนำมำเผยแพร่ ใน
วำรสำรที่ได้รับทุนมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย
๓.๒ วช. กำหนดให้ทุนสนับสนุนกำรดำเนินกำรจัดทำวำรสำรทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บำท จำนวน ๔ ทุน
๓.๓ ระยะเวลำส่งมอบวำรสำร ๖ เดือน โดยผู้รับทุนต้องส่งมอบวำรสำร Social Science Asia ใน
รูปแบบ MS.word และ PDF ไฟล์ และหลักฐำนกำรประเมินบทควำมจำกผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับนำส่ง TCI ใน
กำรประเมินคุณภำพวำรสำร (บทควำมละ ๒ ท่ำน)
๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับทุน
ผู้สนใจสำมำรถขอรับทุน โดยจัดทำข้อเสนอขอรับทุน จำนวน ๑ ชุด ส่งมำที่ ฝ่ำยดัชนีและ
ประเมินสถำนภำพกำรวิจัยและนวัตกรรม กองระบบและบริหำรข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ส ำนั กงำนกำรวิจั ย แห่ งชำติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพ
๑๐๙๐๐ โทร ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๗๑๙, ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕

ประกำศ ณ วันที่

มีนำคม ๒๕๖๕

(นำงสำววิภำรัตน์ ดีอ่อง)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

