
  ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนบัสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ  

และการน าเสนอบทความวิจัย จากวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 2 

ตามประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม เรื ่อง เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความใน
วารสารวิชาการ และการน าเสนอบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จากกองทุนการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นั้น  

บัดน้ี การพิจารณาสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการและการน าเสนอบทความ
วิจัยจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
วิทยาลัยนวัตกรรมจึงขอประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับทุน ดังนี้  

ทุนประเภทท่ี 1 บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ ์หรือตีพิมพแ์ล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(Scopus / ISI Web of Science) หรือระดับชาติ (TCI) หรือฐานข้อมูลอื ่นตามบัญชีวารสารวิชาการ 
ตามประกาศของ กพอ. จ านวน 3 รางวัล ดังนี้   

ท่ี ชื่อบทความ ฐาน 
ข้อมูล 

ชื่อผู้รับทุน รายละเอียดการ
ตีพิมพ์ 

จ านวนเงิน 
ท่ีได้รับ

สนับสนุนทุน 

1 ลักษณะของสื่อดิจิทัลบน 
เฟชบุ๊กที่มีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (Digital 
Media Characteristics 
on Facebook Affecting 
on Image Perceptions 
of The Royal Thai 
Police) 

TCI 
กลุ่มที่ 2 

นายกฤษณกันต์ เกรียงทวีชัย วารสารวิชาการสุทธิ
ปริทัศน์, มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์  
ปีที่ 34 ฉบับที่ 111 
(กรกฎาคม - กันยายน 
2563) 

3,000 บาท 

2 การศึกษาตัวแบบเชิงกล
ยุทธ์ส าหรับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กรณีศึกษางาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(Studying a Strategic 

TCI 
กลุ่มที่ 2 

นางสาวนลพรรณ แสงสุริยัน วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
ฉบับที่ 1  

3,000 บาท 
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ท่ี ชื่อบทความ ฐาน 
ข้อมูล 

ชื่อผู้รับทุน รายละเอียดการ
ตีพิมพ์ 

จ านวนเงิน 
ท่ีได้รับ

สนับสนุนทุน 

Model of the Creative 
Economy: A Case 
Study of Product 
Design) 

ประจ าปี 2563          
(มกราคม - มิถุนายน 
2563) 

3 เพศวิถีในหนังสือแบบเรียน 
(Sexuality in Textbook) 

TCI  
กลุ่มที่ 2 

นางสาวภัทริยา แรมวัลย์ วารสารวิชาการทีทัศน์
วัฒนธรรม, ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มิถุนายน 
2563) 

3,000 บาท 

 
 ทุนประเภทที่ 2 บทความที่ได้น าเสนอต่อที ่ประชุมวิชาการในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
ที่มีรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม (Proceeding) สนับสนุนตามจริงแต่ไม่เกินรางวัลละ 5,000 บาท  
(ห้าพันบาทถ้วน) จ านวน 5 รางวัล ดังนี ้

ท่ี ชื่อบทความ ชื่อผู้รับทุน รายละเอียดงานวิชาการ 
1 แนวทางในการก ากับดูแลธุรกิจการ

ให้บริการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
(Guidance to Regulate Identity 
Authentication Service Business) 

นายพีร์นิธิ  ฐานิวัฒนานนท์ 
 

The 5th National Conference on 
Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, 
Science and Technology (IAMBEST 
2020)  

วันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2563 

 

2 กรอบแนวคิดการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อ
ก ากับดูแลบิกดาตาด้านสุขภาพใน
โรงพยาบาล (Big Healthcare Data 
Governance Conceptual Framework 
for Hospital)  

 

นางสาวอรธิรา ธนกิจวรบูลย์ The 5th National Conference on 
Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, 
Science and Technology (IAMBEST 
2020) 

วันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2563 
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ท่ี ชื่อบทความ ชื่อผู้รับทุน รายละเอียดงานวิชาการ 
3 แนวทางการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ 

ส าหรับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
กรณีศึกษานิทรรศการ ชุด ถอดรหัสไทย 
ณ มิวเซียมสยาม (A Framework for 
Designing Interactive Media for 
History Museums: A Case Study of 
“Decoding Thainess” Exhibition At 
the Museum Siam) 

นายชรรร ลันสุชีพ The 7th NEU National and 
International Conference 2020 
(NEUNIC 2020)  

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2563 

4 แนวทางการออกแบบโมบายแอปพลิเคชัน
ทางการเงินท่ีมุ่งเน้นการบริหารกับ
ผู้บริโภค (Guidance Designing of 
Application Mobile Financial for 
Consumer Behavior in Service) 

นายกิตติธัช นพคุณ The 5th National Conference on 
Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, 
Science and Technology (IAMBEST 
2020) 

วันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2563 

5 การพัฒนาตัวชี้วัดส าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจอัจฉริยะในเมืองอัจฉริยะ 
(Development of Indicators for 
Smart Economy in Smart City) 

นางสาวพรสุดา ม่ิงขวัญ The 5th National Conference on 
Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, 
Science and Technology (IAMBEST 
2020) 

วันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2563 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาฐานข้อมูล เป็นไปตามประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมลู 
TCI พ.ศ. 2563 – 2567 ประกาศ ณ วันที ่ 10 มกราคม 2563 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
และผลการพิจารณาทุนสนับสนุนตามประกาศนี้ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

ประกาศ ณ วันที่  8  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

(อาจารย์ ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท์) 
  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนบัสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ และการน าเสนอ
บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 2 

1. หลักฐานส าหรับการเบิกจา่ยเงินสนับสนุนทุนแต่ละประเภท

ประเภทที่ 1 บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ(Scopus
/ ISI Web of Science) หรือระดับชาติ (TCI) โดยให้ส่งเอกสาร ดังน้ี 

• ส าเนาบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ (รวมหน้าปก
รายชื่อกองบรรณาธิการ สารบัญ และบทความ) จ านวน 1 ชุด

• ไฟล์บทความฉบับเต็ม (Full Paper) 1 ไฟล์

• หลักฐานบทความปรากฎในฐานข้อมูล จ านวน 1 ชุด

ประเภทที่ 2 บทความที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่มีรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุม (Proceeding) โดยให้ส่งเอกสารดังน้ี 

1.1 ส าเนาบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มในที่ประชุมวิชาการที่ มี
รายงานการประชุม (Proceeding) รวมหน้าปก รายชื่อกองบรรณาธิการ รายชื่อคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ 
สารบัญ บทความของนักศึกษาที่ปรากฎใน Proceeding) จ านวน 1 ชุด  

1.2 หลักฐานการน าเสนอผลงานรูปแบบออนไลน์ 
1.3 ตารางการน าเสนอผลงานทางวิชาการ (Detail Schedule or Program) จ านวน 1 ชุด 
1.4 เกียรติบัตรในกรณีได้รับรางวัล Best Paper/Best Presentation Award (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
1.5 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินโดยเป็นค่าใช้จ่ายที่วิทยาลัย เบิกจ่ายตามอัตราจริง ดังน้ี  

• ค่าลงทะเบียน จ านวน 1 ชุด

• ค่าที่พัก  จ านวน 1 ชุด  (เฉพาะกรณีน าเสนอผลงานในต่างจังหวัด และต่างประเทศโดย
เบิกจ่ายในอัตราไม่เกินอัตราค่าที่พักของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ)

• ค่าเดินทาง ไป-กลับ จ านวน 1 ชุด (เฉพาะกรณีน าเสนอผลงานในต่างจังหวัด และ
ต่างประเทศโดยเบิกจ่ายในอัตราไม่เกินอัตราค่าที ่พักของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรม
ระดับปฏิบัติการ)

2. ระยะเวลาการส่งเอกสารเพื่อขอเบิกจ่าย
ประเภทที่ 1  ให้ส่งเอกสารภายใน 60 วัน นับจากวันทีว่ารสารตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
ประเภทที่ 2  ให้ส่งเอกสารภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของการประชุมวิชาการ
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3. การจัดส่งเอกสาร
ส่งเอกสารได้ที่ งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 4 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 085 137 8603 หรือ e-mail : Fuji_toon@yahoo.com  

mailto:Fuji_toon@yahoo.com

