
 
 
 
        

     ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ  

และการน าเสนอบทความวิจัย จากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)  
 

 ตามประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม เรื่อง เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความใน
วารสารวิชาการ และการน าเสนอบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จากกองทุนการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรม ประจ าปีการศึกษา 2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 นั้น  
 

 บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา (วิทยาลัยนวัตกรรม) ได้พิจารณาการจัดสรรทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการและการน าเสนอบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) จากเงินกองทุนการศึกษา (วิทยาลัยนวัตกรรม) ให้กับ
นักศึกษา โดยจัดสรรให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้  
 

 ทุนประเภทท่ี 1 บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(Scopus / ISI Web of Science) หรือระดับชาติ  (TCI) หรือฐานข้อมูล อ่ืนตามบัญชีวารสารวิชาการ  
ตามประกาศของ กพอ. จ านวน 1 รางวัล ดังนี้ 

ที่ ชื่อบทความ 
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Analysis of Factors 
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Behavior) 
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 กลุ่มที่ 2 
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ขอให้ผู้ได้รับทุนสนับสนุนด าเนินการจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ได้ที่ 
ง านวิ จั ย และ พัฒนาคุณภาพการศึ กษา  วิ ทย าลั ยนวั ตกร รม  อาคาร อ เนกประสงค์  3  ชั้ น  4 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ทั้งนี้ การพิจารณาทุนสนับสนุนตามประกาศนี้ให้ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่        มกราคม พ.ศ.2566 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์) 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ   
 

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ และการน าเสนอ
บทความวิจัย จากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2565  

 

1. หลักฐานส าหรับการเบิกจ่ายเงนิสนับสนนุทุนแตล่ะประเภท 
 

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 (Proceedings) หรือหนังสือ วารสารวิชาการที่สืบเนื่องจากที่ประชุมวิชาการ ให้ได้รับเงินสนับสนุน
ตามจริง แต่ไม่เกินทุนละ 5,000 บาท โดยให้ส่งเอกสารดังนี้ 

 1.1 ส าเนาบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มในที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) หนังสือ หรือวารสารวิชาการที่สืบเนื่องจากที่ประชุมวิชาการ รวมหน้าปก รายชื่อ
กองบรรณาธิการ รายชื่อคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ สารบัญ บทความของนักศึกษาที่ปรากฎในรายงานการ
ประชุม หนังสือ หรือวารสารวิชาการที่สืบเนื่องจากที่ประชุมวิชาการ นวน 1 ชุด  

 1.2 ตารางการน าเสนอผลงานทางวิชาการ (Detail Schedule or Program) จ านวน 1 ชุด 
 1.3 เกียรติบัตรในกรณีได้รับรางวัล Best Paper/Best Presentation Award (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด  
 1.4 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  
และต่างประเทศโดยเบิกจ่ายในอัตราไม่เกินอัตราค่าที่พักของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรม 
ระดับปฏิบัติการ) 
 

2. ระยะเวลาการส่งเอกสารเพื่อขอเบิกจ่าย  
ประเภทที่ 1  ให้ส่งเอกสารภายใน 60 วัน นับจากวารสารตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
ประเภทที่ 2  ให้ส่งเอกสารภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของการประชุมวิชาการ  


