
 
 
        
 

     ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ  

และการน าเสนอบทความวจิัย จากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที ่1 
 

 ตามประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม เรื่อง เปิดรับพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความใน
วารสารวิชาการ และการน าเสนอบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ กองทุนการศึกษา 
วิทยาลัยนวัตกรรม ประจ าปกีารศึกษา 2563 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 น้ัน  
 

 บัดนี้ การพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการและการน าเสนอ
บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ กองทุนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2563 ครั้งที่ 1 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยจึงขอประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนฯ ดังนี ้ 
 

      ประเภทที่ 1 รางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ 
หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus/ISI Web of Science) หรือระดับชาติ (TCI) 
จ านวน 2 รางวัล ดังน้ี     

ท่ี ชื่อบทความ 
ฐาน 

ข้อมูล 
ชื่อผู้รับทุน 

รายละเอียดวารสาร/ 
งานประชุมวิชาการ 

จ านวนเงิน
ที่ได้รับ

สนับสนุน 

1 แบบแผนความเชื่อใน
วัฒนธรรมย่อยของกลุ่ม
เด็กแว้นชนชั้นกลางที่อยู่
ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

TCI 
กลุ่มที่ 

2 

นายพิชคุณ เรืองรอง 
 

วารสารศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
Vol.24, No. 2 (2020):  
July-December 2020,  
p.65-78 

3,000 บาท 

2 กลยุทธ์การสื่อสารและ
ผลกระทบของผู้ทรง
อิทธิพลทางด้าน
ความคิดเกี่ยวกับสุขภาพ
บนสื่อสังคมออนไลน์ 

TCI 
กลุ่มที่ 

2 

นางสาววทิตา หิรัญบูรณะ 
 

วารสารอินทนิลทักษิณสาร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, Vol.15, 
No. 2 (2020):  
July-December 2020,  
p.93-107 

3,000 บาท 

 
 

   
ทั้งนี/้… 
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ทั้งนี้ ผลการพิจารณาฐานข้อมูล เป็นไปตามประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2563 – 2567 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และผลการพิจารณารางวัล
สนับสนุนตามประกาศนี้ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 
 

ประกาศ ณ วันที่      มกราคม พ.ศ.2564 

(อาจารย์ ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท์) 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ   
 

เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ  
และการน าเสนอบทความวจิัย จากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 

 

1. หลักฐานส าหรับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนแต่ละประเภท 
 ประเภทที่ 1 รางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ หรือ
ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus/ISI Web of Science) หรือระดับชาติ (TCI) 
ประกอบด้วย 

• ไฟล์ส าเนาบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ (รวมหน้าปก 
รายช่ือกองบรรณาธิการ สารบัญ และบทความ) จ านวน 1 ชุด  

• ไฟล์ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จ านวน 1 ชุด 

• ไพล์หลักฐานแสดงวารสารอยู่ในฐานข้อมูล จ านวน 1 ชุด 
 

 ประเภทที่ 2 รางวัลการน าเสนอบทความต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
บทความที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceeding) ประกอบด้วย  

• ไฟล์ส าเนาบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารหรือหนังสือที่
รวบรวมบทความวิจัย (Proceeding) หลังการประชุมวิชาการ  (รวมหน้าปก รายชื่อกอง
บรรณาธิการ สารบัญ และบทความ) จ านวน 1 ชุด 

• ไฟล์ก าหนดการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (Detail Schedule or Program) 
จ านวน 1 ชุด 

• ไฟลส์ าเนาเกียรติบัตรในกรณีผลงานได้รับรางวัลจากที่ประชุมวิชาการ Best Paper/Best 
Presentation Award (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด  

• ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ส าหรับค่าใช้จ่ายที่วิทยาลัยสนับสนุนในการร่วมประชุมวิชาการ 
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าพัก จ านวน 1 ชุด  

 
2. ระยะเวลาการส่งเอกสารส าหรับการเบิกจ่าย  
 ประเภทที่ 1 : ภายใน 60 วัน นับจากวันทีบ่ทความได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
 ประเภทที่ 2 : ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของการประชุมวิชาการ 
 
3. การจัดส่งเอกสาร 
 ส่งเอกสารได้ที่ งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 4 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 และ 
e-mail : Fuji_toon@yahoo.com สอบถามเพ่ิมเติมที่เบอร์ 02 623 5055 ต่อ 4139  
 

mailto:Fuji_toon@yahoo.com%20ติดต่อ



