ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3
------------------------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิ ชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ประกาศให้ส่งบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และฝ่ายวิจัย
ได้ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 และ 2
รวม 62 บทความ แล้วนั้น
บัดนี้ การพิจารณาทุน สนั บสนุ นการตีพิมพ์ผลงานวิ ชาการ ประจาปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3
ได้ดาเนิ น การเสร็จสิ้น แล้ว ฝ่ายวิจัยจึงขอประกาศรายชื่อ บทความวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการ จานวน 41 บทความ ตามรายชื่อบทความที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยทุน
สนับสนุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทที่ 1 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล Scopus และ/หรือ ISI Web of Science ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความละ 10,000 บาท
จานวน 3 บทความ
2. ประเภทที่ 2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ให้ได้รับ
เงินสนับสนุนบทความละ 5,000 บาท จานวน 38 บทความ
ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยจักได้ดาเนินการโอนเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการให้แก่ผู้รับทุน ผ่านทาง
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของผู้รับทุนต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลงนาม

ประมวญ เทพชัยศรี
(ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

เอกสารแนบท้าย
1. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประเภทที่ 1 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus และ/หรือ ISI Web of Science ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความละ 10,000 บาท จานวน
3 บทความ ดังนี้
ที่
ชื่อบทความวิชาการ
ผู้รับทุน
หน่วยงาน
รายละเอียดการตีพิมพ์
บทความ
1. Co-existing ovarian mucinous รศ.นท.นพ.คมสันติ์
คณะแพทยศาสตร์ Journal of The

cystadenocarcinoma with
สุวรรณฤกษ์
mature cystic teratoma: a rare
case report

2. Donor Specific Anti-HLA

อ.พญ.ปิยนุช คงทิม

Antibody and Risk of Graft
Failure in Haploidentical
Stem Cell Transplantation
3. Allogeneic Hematopoietic
อ.พญ.ปิยนุช คงทิม
Stem-Cell Transplantation in
Myelofibrosis: Key Messages
for Clinical Practice in the Era
of Janus Kinase 1/2 Inhibitors

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

Medical Association
of Thailand Volume
99, No 7 (July), 2016
(suppl. 4): pp s281 s286
Advances in
Hematology
Volume 2016, Article
ID 4025073, 10 pages
Journal of Oncology
Practice
Volume 12, Issue 7,
July 2016, Pages
633-634

2. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประเภทที่ 2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ให้ได้รับเงิน
สนับสนุนบทความละ 5,000 บาท จานวน 38 บทความดังนี้
ที่
ชื่อบทความวิชาการ
ผู้รับทุน
หน่วยงาน
รายละเอียดการตีพิมพ์
บทความ
1. วาทกรรมแนววิพากษ์และ
ผศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ วารสารสานักบัณฑิต

การศึกษาการพัฒนาในสังคมไทย

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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อาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน
ก.ค.-ธ.ค. ปี 2559 หน้า
161-293

ที่

ชื่อบทความวิชาการ

2. ความสามารถในการมีงานทา:

พันธสัญญาใหม่ของการจ้างงาน
ระยะสั้น (Employability: The
New Deal of Short-Term
Employment)
3. Infective Endocarditis as a
Cause of Acute Ischemic
Stroke: Case Series and
Review Literature
4. Role of Biomarkers in
Screening and Diagnosis of
Ovarian Cancer

ผู้รับทุน

อ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

หน่วยงาน

รายละเอียดการตีพิมพ์
บทความ

คณะรัฐศาสตร์

NIDA Development
Journal ปีที่ 56 เล่มที่
2 เดือน April-June ปี
2016 เลขหน้า 1-17

ศ.พญ.พรภัทร ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร์

รศ.พญ.เย็นฤดี ภูมิถาวร คณะแพทยศาสตร์

5. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รศ.พญ.นงลักษณ์

คณะแพทยศาสตร์

คณิตทรัพย์
6. พยาธิวิทยาของมะเร็งลาไส้ใหญ่

ผศ.นพ.วรภพ
สุทธิวาทนฤพุฒิ

คณะแพทยศาสตร์

ผศ.นพ.ณัฐพล
วงษ์คาช้าง

คณะแพทยศาสตร์

8. โรคเส้นเลือดจอตาผิดปกติ

ผศ.นพ.ณวพล
กาญจนารัณย์

คณะแพทยศาสตร์

9. Phakomatoses

ผศ.นพ.กิตติชัย
อัครพิพัฒน์กุล

คณะแพทยศาสตร์

และไส้ตรงชนิดที่ถือกาเนิดจาก
เซลล์เยื่อบุ
7. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น

-2-

วารสารสมาคมโรคหลอด
เลือดสมองไทย ปีที่ 15
ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.
2559 หน้า 131 - 138
Thai Journal of
Obstetrics and
Gynaecology
October 2016, Vol.
24, pp. 226-230
ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่
16 ฉบับผนวก ปี 2559
หน้า S218-S223
ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่
16 ฉบับผนวก ปี 2559
หน้า S134-S144
ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่
16 ฉบับผนวก ปี 2559
หน้า S80-S84
วารสารจักษุธรรมศาสตร์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม
2559) หน้า 115-132
วารสารจักษุธรรมศาสตร์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน
2559) หน้า 63-88

ที่

ชื่อบทความวิชาการ

ผู้รับทุน

หน่วยงาน

10. เครื่องมือวินิจฉัยคอรอยด์

ผศ.นพ.กิตติชัย
อัครพิพัฒน์กุล

คณะแพทยศาสตร์

11. ป้องกันภาวะตาบอดจาก

ผศ.นพ.กิตติชัย
อัครพิพัฒน์กุล

คณะแพทยศาสตร์

อ.พญ.เพชรรัตน์
บุนนาค

คณะแพทยศาสตร์

อ.ดร.กมลทิพย์
ราศรี โคลเซ็น

คณะแพทยศาสตร์

ศ. พิเศษ พลตรีหญิง
ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

คณะสหเวชศาสตร์

"เบาหวานขึ้นจอตา" ได้อย่างไร
12. การจมน้าในเด็กก่อนวัยเรียนและ

วัยรุ่น: ปัจจัยเสี่ยง การช่วยเหลือ
เบื้องต้นและการป้องกัน
13. Kisspeptin signalling in the

control of the gonadotropic
axis
14. Platelet Antigens: Detection

and Role in Transfusion

15. A Review of Wearable Sensor อ.หิรัญญา ศรีธาตุ

คณะสหเวชศาสตร์

for Stroke Patients

16. เครื่องมือประเมินผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง
(Stroke assessment tools)

อ.ดร.ผกามาศ พิริยะ
ประสาธน์
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คณะสหเวชศาสตร์

รายละเอียดการตีพิมพ์
บทความ

วารสารจักษุธรรมศาสตร์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม
2559) หน้า 133-149
ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่
16 ฉบับผนวก ปี 2559
หน้า S73-S79
วารสารกุมารเวชศาสตร์
ปีที่ 55 เล่มที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน
2559) หน้า 216-220
ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่
16 ฉบับที่ 4 เดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2559
หน้า 650 - 662
วารสารโลหิตวิทยาและ
เวชศาสตร์บริการโลหิต
ปีที่ 26 เล่มที่ 2 เดือน
เมษายน-มิถุนายน ปี
2559 เลขหน้า 85-90
International Journal
of Applied
Biomedical
Engineering (IJ ABME)
ปีที่ 2016/Vol.9 เล่มที่
1 เดือน - ปี 2016 เลข
หน้า 27-32
วารสารกายภาพบาบัด
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 เล่มที่
- เดือน - ปี 2559 เลข
หน้า 128-139

ที่

ชื่อบทความวิชาการ

17. ยีน Salmonella enterotoxin

ผู้รับทุน

อ.ณัฐมน นิยมเดชา

หน่วยงาน

รายละเอียดการตีพิมพ์
บทความ

คณะสหเวชศาสตร์

วารสารเทคนิค
การแพทย์ ปีที่ 44 เล่ม
ที่ 3 เดือนธันวาคม ปี
2559 เลขหน้า 57455758

คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์

วารสารคุณภาพชีวิตกับ
กฎหมาย ปีที่ 12 ฉบับที่
2 กรกฎาคม-ธันวาคม
2559 เลขหน้า 17-31

(stn): เป้าหมายที่จาเพาะในการ
ตรวจหา Salmonella ด้วยวิธี
PCR และ real-time PCR
(Salmonella enterotoxin gene
(stn): a specific target gene
for Salmonella detection by
PCR and Real-Time PCR
assay)
18. การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ อ.ดร.อัจฉรา

ปรับสภาพภูมิทัศน์ริมน้าเพื่อขจัด ชลายนนาวิน
ปัญหาโศกนาฏกรรมสาธารณ
สมบัติ และความไม่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมชุมชน
19. ความสมเหตุสมผลเหตุผลเชิงวิพาษ์ อ.ดร.อัจฉรา
ทางรอดของสังคมไทยยุคหลัง
ชลายนนาวิน
สมัยใหม่

20. เทคนิคการสัมภาษณ์ : การบัญชี

สืบสวน

21. Understanding Intercultural

Communication (Book
Review)

วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย ปี
ที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2559
เลขหน้า 119-135
อ.ดร.ชาญชัย
คณะพาณิชยศาสตร์ วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่
ตั้งเรือนรัตน์
และการบัญชี
12
ฉบับที่ 36 เดือนธันวาคม
ปี 2559 หน้า 93-99
รศ.ดร.สุชารัช ริมกีรติกุล สถาบันภาษา
วารสาร Language
Education and
Acquisition Research
Network (LEARN)
Journal ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
หน้า 145-146
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คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์

ที่

ชื่อบทความวิชาการ

22. การสร้างความสุขด้วยจิตวิทยาเชิง

บวก
(Creating Happiness with
Positive Psychology)
23. ปัจจัยด้านสภาวะและการ
เคลื่อนย้ายของสารในสิ่งแวดล้อม
ต่อการประเมินการได้รับสัมผัส
สารเคมี
24. ความท้าทายของคุณภาพการ
ควบคุมภายในและรายงานทางการ
เงิน (CHALLENGES IN THE
QUALITY OF INTERNAL
CONTROLS AND FINANCIAL
REPORTS)
25. ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของคิลเลอร์อิมมูโนโกลบูลินไลค์รี
เซพเตอร์และความสัมพันธ์กับโรค

ผู้รับทุน

อ.เกสร มุ้ยจีน

คณะพยาบาล
ศาสตร์

ผศ.ดร.นันทิกา
สุนทรไชยกุล

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

รศ.ดร.จารุณี
วงศ์ลิมปิยะรัตน์

วิทยาลัยนวัตกรรม

อ.ดร.สุวิทย์ ชัยศรี

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์

26. บริหารจัดการ SMEs ด้วยบัญชี

ผศ.ดร.ศิลปพร
ศรีจั่นเพชร

27. การบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามข

ผศ.ดร.ศิลปพร
ศรีจั่นเพชร

อกาหนดใน IFRS 9

หน่วยงาน
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รายละเอียดการตีพิมพ์
บทความ

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับ
ที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปี
2559 หน้า 673-681
วารสารความปลอดภัย
และสุขภาพ / ปีที่ 9 /
ฉบับที่ 33 / เดือน ก.ค.ก.ย.2559 / หน้า 44-48
วารสารพัฒนาสังคม
(Journal of Social
Development) ปีที่
18 ฉบับที่ 1 ปี 2559
เลขหน้า 143 - 159

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่
16 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.มี.ค. ปี 2559 หน้า 92100
คณะพาณิชยศาสตร์ วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่
และการบัญชี
12
ฉบับที่ 36 เดือนธันวาคม
ปี 2559 หน้า 85-92
คณะพาณิชยศาสตร์ วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่
และการบัญชี
12
ฉบับที่ 34 เดือน
มิถุนายน ปี 2559 หน้า
110-123

ที่

ชื่อบทความวิชาการ

ผู้รับทุน

28. ผู้สอบบัญชีกับการตรวจสอบมูลค่า ผศ.ดร.ศิลปพร

29.

30.

31.

32.

33.

หน่วยงาน

รายละเอียดการตีพิมพ์
บทความ

คณะพาณิชยศาสตร์ วารสารวิชาการ
ยุติธรรม
ศรีจั่นเพชร
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