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     ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตพีิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ  

และการน าเสนอบทความวจิัย จากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 
 

 ตามประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการและการน าเสนอบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
จากกองทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม ประจ าปกีารศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 น้ัน  
 

 บัดนี้ การพิจารณาสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการและการน าเสนอบทความ
วิจัยจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ กองทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562  
ครั้งที่ 3 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยนวัตกรรมจึงขอประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับทุน ดังนี้  
 

 ทุนประเภทที่ 1 บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(Scopus / ISI Web of Science) หรือระดับชาติ (TCI) หรือฐานข้อม ูลอ ื ่นตามบัญชีวารสารว ิชาการ  
ตามประกาศของ กพอ. จ านวน 3 รางวัล ดังน้ี    

ท่ี ชื่อบทความ ฐาน 
ข้อมูล 

ชื่อผู้รับทุน รายละเอียดการตีพิมพ์ จ านวนเงิน 
ที่ได้รับ

สนับสนุน
ทุน 

1 สติกเกอร์ท้ายรถ: 
วรรณกรรมของกลุ่มคน
รถและกลุ่มเด็กแว้นกับ
การต่อสู้ทางสังคม 

TCI 
กลุ่มที่ 

2 

นายเอกกมล จิระกุลชา วารสารวิชาการนวัตกรรม, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 (15), 
(ม.ค. - มิ.ย. 2563), หน้า 22-33 

3,000 บาท 

2 แนวโน้มการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตนเองใน
ประเทศญี่ปุ่นของ
ประชากรกลุ่ม 
Millennial 

TCI 
กลุ่มที ่

2 

นางสาววรัญญา วิไลรัศมี วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, 
(ม.ค. - มิ.ย. 2563),  
หน้า 111 - 124 

3,000 บาท 

3 การพัฒนาการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

TCI  
กลุ่มที่ 

2 

นางสาวศุภากร สุรดินทร์กูร วารสารสถาบันวัฒนธรรม 
และศิลปะ, มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 22,  
ฉบับที่ 1, เล่มที่ 43,  
(ก.ค. - ธ.ค. 2563) 

3,000 บาท 

 



2 

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

ประกาศ ณ วันที่       กันยายน พ.ศ. 2563 

(อาจารย์ ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท์) 
  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 

28



3 

 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศ   

 

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตพีิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ และการน าเสนอ
บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งที ่3 

 

1. หลักฐานส าหรับการเบกิจ่ายเงนิสนับสนุนทุนแต่ละประเภท 
 

ประเภทที่ 1 บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus 
/ ISI Web of Science) หรือระดับชาติ (TCI) โดยให้ส่งเอกสาร ดังนี้  

• 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 ที่มีรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceeding) โดยให้ส่งเอกสารดังนี้ 

 1.1 ส าเนาบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มในที่ประชุมวิชาการที่มี
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 ดังนี้  

• 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
ต่างประเทศโดยเบิกจ่ายในอัตราไม่เกินอัตราค่าที่พักของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรม 
ระดับปฏิบัติการ) 
 

2. ระยะเวลาการส่งเอกสารเพื่อขอเบิกจ่าย  
ประเภทที่ 1  ให้ส่งเอกสารภายใน 60 วัน นับจากวันที่วารสารตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
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

