
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม 
เรื่อง  เปิดรับพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ  

และการนำเสนอบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
กองทุนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 

--------------------------------------- 
 ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการและการน าเสนอบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ของวิทยาลัยนวัตกรรม  
  

 วิทยาลัยนวัตกรรม จึงประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 
ในวารสารวิชาการและการน าเสนอบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 
2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับรางวัล 
 1.1 เป็นผู ้ที ่มีสถานะเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (นับถึงวันที่นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนที่วิทยาลัย) และศึกษาแผนท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)  
หรือการค้นคว้าอิสระ (แผน ข.) 
 1.2 ไม่เคยได้รับรางวัล และ/หรือทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการน าเสนอบทความวิจัย  
หรือทุนอื่นที่มีลักษณะเดียวกันจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์หรือหน่วยงานอื่นมาก่อน 

 
2. เงื่อนไขการขอรับรางวัล 
 2.1  การเสนอขอรับรางวัลตอ้งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา   
 2.2 บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ต้องได้รับการตอบรับตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้วใน
วารสารวิชาการหรือเป็นบทความที่ได้รับการตอบรับจากที่ประชุมวิชาการและได้รับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์รวม
เล่มในรายงานการสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) แล้ว โดยการประชุมวิชาการนั้นต้องเป็นการประชุม
ที่มีความน่าเช่ือถือ มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)  
 2.3 บทความต้องมีการน าเสนอผลการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ 



- 2 - 
 

 

 2.4 กรณีผู้เสนอขอรับรางวัลเสนอบทความมากกว่า 1 บทความ จะได้รับการพิจารณาจัดสรรรางวัลให้
เพียง 1 รางวัล 
 2.5 บทความต้องเป็นผลงานของนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 51 โดยต้องมีหนังสือรับรองแสดงสัดส่วน
การมีส่วนร่วมในงานวิจัยที่มีการลงนามของผู้วิจัยร่วมทั้งหมด 
 
3. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความทางวิชาการ 
ประเภทที่ 1 รางวัลการตีพิมพบ์ทความในวารสารวิชาการ  
 บทความที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus/ISI 
Web of Science) หรือระดับชาติ (TCI) มีดังนี ้

1) บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล Scopus/ISI Web of Science หรือฐานข้อมูลอื่นในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ 
ตามประกาศของ กพอ. จ านวน 2 รางวัล สนับสนุนรางวัลละ 10,000 บาท  

2) บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1 (TCI 1) จ านวน 10 รางวัล สนับสนุนรางวัลละ 5,000 บาท  

3) บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 2 (TCI 2) จ านวน 10 รางวัล สนับสนุนรางวัลละ 3,000 บาท  

 

ประเภทที่ 2 รางวัลการน าเสนอบทความต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 บทความที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่มีรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) จ านวน 20 รางวัลต่อปีการศึกษา สนับสนุนตามจริง แต่ไม่เกินรางวัลละ  
5,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ ประกอบด้วย 
 (1) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ (เบิกจ่ายตามจริง)  
 (2) ค่าที่พัก (เบิกจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
      ของวิทยาลัยนวัตกรรม พ.ศ.2563 ข้อ 30 (1) (1.2))  
 (3) ค่าเดินทาง ไป-กลับ (เบิกจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
      การจ่ายเงินของวิทยาลัยนวัตกรรม พ.ศ.2563 ข้อ 11 หรือ ข้อ 30 (3)) 

 
4. ระยะเวลาการส่งเอกสารและพิจารณารางวัล 
 4.1 นักศึกษาสามารถส่งแบบเสนอขอรับรางวัลฯ พร้อมเอกสารแนบเพื ่อประกอบการพิจารณา  
ได้ที่ งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 3  
ชั้น 4  หรือ E-mail : rujirat@citu.tu.ac.th / fuji_toon@yahoo.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 085-689-
9875 

mailto:rujirat@citu.tu.ac.th
mailto:fuji_toon@yahoo.com
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 4.2 วิทยาลัยเปิดรับพิจารณารางวัลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยจะ
ประกาศผลการพิจารณาตามก าหนดระยะเวลาดังนี้  
  ครั้งที่ 1 ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการสนับสนุนรางวัล ภายในเดือน มกราคม 2565 
  ครั้งที่ 2 ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการสนับสนุนรางวัล ภายในเดือน เมษายน 2565 
  ครั้งที่ 3 ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการสนับสนุนรางวัล ภายในเดือน กรกฎาคม 2565 
 4.3 ในกรณีเสนอขอรับรางวัล ประเภทที่ 2 นักศึกษาจะต้องส่งแบบเสนอขอรับรางวัลพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาภายใน 15 วัน นับถัดจากวนัที่ได้รับหนังสือตอบรับจากที่ประชุมวิชาการ 
 4.4 วิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาเอกสาร ในกรณีที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน  
   
5. เอกสารการสมัครขอรับรางวัล 
 ประเภทที่ 1 บทความที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ นักศึกษา
จะต้องส่งเอกสาร โดยเรียงรายการดังนี ้
 1.1 แบบเสนอขอรับรางวัล จ านวน 1 ชุด 
 1.2 ส าเนาบัตรนักศึกษา และส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษา พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
       จ านวน 1 ชุด 
 1.3 หนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการวารสาร จ านวน 1 ฉบับ 
 1.4 หลักฐานที่แสดงฐานข้อมูลของวารสาร จ านวน 1 ฉบับ 
 1.5 บทความของนักศึกษาที่ส่งไปยังวารสารวิชาการและได้รับการตอบรับ จ านวน 1 ชุด 
 1.6 หนังสือรับรองสัดส่วนการท าวิจัยที่มีการลงนามของผู้ประพันธ์ทั้งหมด (กรณีที่มีผู้วิจัยร่วมมากกว่า 
      1 คน) โดยต้องเป็นผลงานของนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 51 จ านวน 1 ฉบับ  
 

 ประเภทที่ 2 บทความที่ได้น าเสนอบทความต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
นักศึกษาจะต้องส่งเอกสาร โดยเรียงรายการดังนี้ 
 2.1 แบบเสนอขอรับรางวัล จ านวน 1 ชุด 
 2.2 ส าเนาบัตรนักศึกษา และส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษา พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
       จ านวน 1 ชุด 
 2.3 ใบตอบรับการน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการจากหน่วยงานผู้จัดงาน จ านวน 1 ฉบับ 
 2.4 รายละเอียด ก าหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จ านวน 1 ชุด  
 2.5 บทความของนักศึกษาที่ส่งไปยังที่ประชุมวิชาการและได้รับการตอบรับ จ านวน 1 ชุด 
 2.6 หนังสือรับรองสัดส่วนการท าวิจัยที่มีการลงนามของผู้ประพันธ์ทั้งหมด (กรณีที่มีผู้วิจัยร่วมมากกว่า  
      1 คน)  โดยต้องเป็นผลงานของนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 51 จ านวน 1 ฉบับ 
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ประกาศ ณ วันที่       สิงหาคม พ.ศ.2564 

(อาจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท)์ 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 

6. ผลการพิจารณารางวัล
ผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการและการน าเสนอ

บทความต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) จากวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ จากคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม ถือเป็นที่สิ้นสุด 

7. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
เมื่อวิทยาลัยประกาศผลการพิจารณาแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนรางวัลให้ส่งเอกสารเพื่อประกอบการ

เบิกจ่าย ดังนี้ 
ประเภทที่ 1 บทความที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ ให้นักศึกษาส่ง

เอกสาร ดังนี้  
1.1 ส าเนาบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ รวมหน้าปก รายชื่อกอง

บรรณาธิการ สารบัญ และบทความของนักศึกษา จ านวน 1 ชุด 
1.2 ใบค าร้องทั่วไป พร้อมเอกสารหลักฐานแนบ (กรณี มีการแก้ไขชื่อบทความ เปลี่ยนแปลงวารสารหรือ

การแก้ไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

ประเภทที่ 2 บทความที่ได้น าเสนอบทความต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
ให้นักศึกษาส่งเอกสาร ดังน้ี 

2.1 ส าเนาบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings) รวมหน้าปก รายชื่อกองบรรณาธิการ รายชื่อคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ 
สารบัญ บทความของนักศึกษาที่ปรากฎใน Proceedings และเกียรติบัตรในกรณีได้รับรางวัล Best Paper/ 
Best Presentation Award (หากมี) จ านวน 1 ชุด 

2.2 ก าหนดการประชุมที่แสดงชื่อนักศึกษาและเวลาการน าเสนอผลงาน 
2.3 ใบค าร้องทั่วไป พร้อมเอกสารหลักฐานแนบ (กรณี มีการแก้ไขชื่อบทความ เปลี่ยนแปลงงานวิชาการ 

หรือการแก้ไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)  
2.4 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียน ค่าที ่พัก และค่าเดินทาง (เบิกจ่ายตามข้อ 3) โดย

ใบเสร็จรับเงินทุกประเภทให้ออกในนาม “ชื่อนักศึกษา” ที่อยู่ “วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์) อาคารอเนกประสงค์ 3 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง 
กรุงเทพฯ 10200      
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