
ประจําป�งบประมาณ 2564
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ได้รบัรางวัลทั�งสิ�น 19 รางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จํานวน 2 ทา่น ดังนี�  

1. ศาสตราจารย ์ดร. เกศรา ณ บางชา้ง1. ศาสตราจารย ์ดร. เกศรา ณ บางชา้ง1. ศาสตราจารย ์ดร. เกศรา ณ บางชา้ง         
            วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ์วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ์วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ์   
            (สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเภสัช)(สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเภสัช)(สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเภสัช)

2. ศาสตราจารย ์ดร. วชัระ งามจติรเจรญิ2. ศาสตราจารย ์ดร. วชัระ งามจติรเจรญิ2. ศาสตราจารย ์ดร. วชัระ งามจติรเจรญิ
            คณะศิลปศาสตร ์(สาขาปรชัญา)คณะศิลปศาสตร ์(สาขาปรชัญา)คณะศิลปศาสตร ์(สาขาปรชัญา)



รางวัลผลงานวิจัย 
จาํนวน 7 รางวัล ดังนี�

  1. ผลงานวิจัยเรื�อง “การพัฒนายาสมุนไพรรกัษาโรคเรื�อรงัจากสารสกัดเบญจกลู”1. ผลงานวิจัยเรื�อง “การพัฒนายาสมุนไพรรกัษาโรคเรื�อรงัจากสารสกัดเบญจกลู”
        โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณพร อิฐรตัน์ คณะแพทยศาสตร์โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณพร อิฐรตัน์ คณะแพทยศาสตร์

6. ผลงานวิจัยเรื�อง “การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษา6. ผลงานวิจัยเรื�อง “การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
        พยาบาลชั�นป�สุดท้ายเพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับการประกอบวิชาชพีในกลุ่มพยาบาลชั�นป�สุดท้ายเพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับการประกอบวิชาชพีในกลุ่ม
        ประเทศอาเซียน”ประเทศอาเซียน”
        โดย ดร.กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์โดย ดร.กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์

  ผลงานวิจัยเรื�อง “การศึกษามุ่งเป�าสารโรโดไมรโทนจากสมุนไพรผลงานวิจัยเรื�อง “การศึกษามุ่งเป�าสารโรโดไมรโทนจากสมุนไพร11..
  ใบกระท ุ(วงศ์ชมพู่) เป�นยาปฏิชวีนะกลุ่มใหม่และการใชเ้ทคโนโลยี ต่อยอดเป�นใบกระท ุ(วงศ์ชมพู่) เป�นยาปฏิชวีนะกลุ่มใหม่และการใชเ้ทคโนโลยี ต่อยอดเป�น
  นวัตกรรมสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์”นวัตกรรมสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์”

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. พจนีย์ ศรมีาโนชญ์ คณะสหเวชศาสตร ์(ผูร้ว่มวิจัย)โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. พจนีย์ ศรมีาโนชญ์ คณะสหเวชศาสตร ์(ผูร้ว่มวิจัย)

2. ผลงานวิจัยเรื�อง “พลวัตทางการเมืองเรื�องการเลือกตั�งและประชาธิปไตยในอาเซียน:2. ผลงานวิจัยเรื�อง “พลวัตทางการเมืองเรื�องการเลือกตั�งและประชาธิปไตยในอาเซียน:
        ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟ�ลิปป�นส์”ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟ�ลิปป�นส์”
        โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์

3. ผลงานวิจัยเรื�อง “การกระจายตัวของการส่งออก โครงสร้างการกระจายตัว3. ผลงานวิจัยเรื�อง “การกระจายตัวของการส่งออก โครงสร้างการกระจายตัว  
        และการเจริญเติบโต ทางและการเจริญเติบโต ทาง    เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมไทย”เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมไทย”
        โดย รองศาตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์โดย รองศาตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์

4. ผลงานวิจัยเรื�อง “อยู่กับบาดแผล : เสียงจากสามัญชน ที�ตกเป�นเหยื�อของ4. ผลงานวิจัยเรื�อง “อยู่กับบาดแผล : เสียงจากสามัญชน ที�ตกเป�นเหยื�อของ
        ความรุนแรงทางการเมือง (2553-2557)”ความรุนแรงทางการเมือง (2553-2557)”
        โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาโดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

5. ผลงานวิจัยเรื�อง “การย้ายถิ�นของแรงงานทักษะสูงในไทย: บทสํารวจเบื�องต้น”5. ผลงานวิจัยเรื�อง “การย้ายถิ�นของแรงงานทักษะสูงในไทย: บทสํารวจเบื�องต้น”
        โดย 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. จันทนี เจริญศรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาโดย 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. จันทนี เจริญศรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
                    2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รางวัลระดับดีมาก 1 รางวัลรางวัลระดับดีมาก 1 รางวัลรางวัลระดับดีมาก 1 รางวัล

รางวัลระดับดี 6 รางวัลรางวัลระดับดี 6 รางวัลรางวัลระดับดี 6 รางวัล



รางวัลวิทยานิพนธ์ 
จํานวน 5 รางวัล ดังนี�

    4.4.          วิทยานิพนธเ์รื�อง “การควบคุมการเข้าวิทยานิพนธเ์รื�อง “การควบคุมการเข้า
ถึงข้อมูลที�ใชท้ํางานรว่มกันโดยสามารถถึงข้อมูลที�ใชท้ํางานรว่มกันโดยสามารถ
กําหนดนโยบายการควบคุม การเข้าถึงข้อมูลกําหนดนโยบายการควบคุม การเข้าถึงข้อมูล
ได้ชดัเจน สามารถรองรบัการใชง้านได้ไม่ได้ชดัเจน สามารถรองรบัการใชง้านได้ไม่
จํากัด และมีประสิทธภิาพการเพิกถอนสิทธิ�จํากัด และมีประสิทธภิาพการเพิกถอนสิทธิ�
การเข้าถึงข้อมูลในคลาวด์ที�มีผูอ้อกแอททริการเข้าถึงข้อมูลในคลาวด์ที�มีผูอ้อกแอททริ
บิ�วต์หลายราย”บิ�วต์หลายราย”

          โดย ดร.สมชาติ ฟ�กเขียวโดย ดร.สมชาติ ฟ�กเขียว  
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิธรสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิธร

1.1.            วิทยานิพนธเ์รื�อง “การวิเคราะห์เชงิวิทยานิพนธเ์รื�อง “การวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขของผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ�าต่อตัวเลขของผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ�าต่อ
การส่งถ่ายพลังงาน โมเมนตัม และความการส่งถ่ายพลังงาน โมเมนตัม และความ
เข้มข้น ในระหว่างการไหลแบบอิ�มตัวในเข้มข้น ในระหว่างการไหลแบบอิ�มตัวใน
วัสดุพรุน (กรณีศึกษาแบบจําลองประเภทวัสดุพรุน (กรณีศึกษาแบบจําลองประเภท
ไม่สมดุลเชงิความรอ้น)”ไม่สมดุลเชงิความรอ้น)”

  โดยว่าที�รอ้ยตรหีญิงโดยว่าที�รอ้ยตรหีญิง  
ดร. เปรมปรยีา มณเฑียรทองดร. เปรมปรยีา มณเฑียรทอง  

คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.3.      วิทยานิพนธ์เรื�อง “ความสัมพันธ์ข้ามวิทยานิพนธ์เรื�อง “ความสัมพันธ์ข้าม

            วัฒนธรรมบนพื�นที�ไซเบอร์: จินตนาการวัฒนธรรมบนพื�นที�ไซเบอร์: จินตนาการ

            ผู้หญิงไทยในการค้นหาคู่ออนไลน์ข้ามชาติ”ผู้หญิงไทยในการค้นหาคู่ออนไลน์ข้ามชาติ”

          โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

ดร. วิลาสินี พนานครทรัพย์ดร. วิลาสินี พนานครทรัพย์  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

1. วิทยานิพนธ์เรื�อง “สิทธิในการเดินทางทาง1. วิทยานิพนธ์เรื�อง “สิทธิในการเดินทางทาง
อากาศของคนพิการ The Right to Travel byอากาศของคนพิการ The Right to Travel by
Air of Persons with Disabilities สําเร็จการAir of Persons with Disabilities สําเร็จการ
ศึกษาจาก Leiden University เนเธอร์แลนด์”ศึกษาจาก Leiden University เนเธอร์แลนด์”
                          โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

ดร. ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี คณะนิติศาสตร์ดร. ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี คณะนิติศาสตร์

2.2.        วิทยานิพนธเ์รื�อง “ความมั�นคงของตัวตนและวิทยานิพนธเ์รื�อง “ความมั�นคงของตัวตนและ

            การแสวงหาสถานะ:นโยบายต่างประเทศเชงิรุกการแสวงหาสถานะ:นโยบายต่างประเทศเชงิรุก

          ของไทยชว่งสมัยสงครามโลกครั�งที�สอง”ของไทยชว่งสมัยสงครามโลกครั�งที�สอง”

            โดย ดร. พีระ เจรญิวัฒนนกุลู คณะรฐัศาสตร์โดย ดร. พีระ เจรญิวัฒนนกุลู คณะรฐัศาสตร์

รางวัลระดับดีมาก 1 รางวัล

รางวัลระดับดี 4 รางวัล



รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
จํานวน 5 รางวัล ดังนี�

รางวัลระดับดีมาก 1 รางวัล
1. ผลงานเรื�อง “การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ชว่ยเดินแบบมีระบบ
   พยุงน�าหนักบางส่วน : Space Walker”
   โดย 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ 
             คณะวิศวกรรมศาสตร์
         2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี คุณค�าชู คณะสหเวชศาสตร์

รางวัลระดับดี 1 รางวัล 
1. ผลงานเรื�อง “ชุดสีย้อมอสุจิ บี อาร์”
   โดย 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ฌลณต เกษตร คณะสหเวชศาสตร์
         2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน คณะสหเวชศาสตร์

รางวัลประกาศเกียรตคุิณ 3 รางวัล
1. ผลงานเรื�อง “เซนเซอรฉ์ลาดสําหรบัตรวจวัดสารปนเป�� อนในอาหาร
   และ สิ�งแวดล้อม”
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร ยังวิเศษ คณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

2. ผลงานเรื�อง “เอไอเชสฟอรอ์อล”
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. ผลงานเรื�อง “อุปกรณ์สรา้งสถานการณ์จําลองสําหรบัการฝ�กการดูแล
    ผูป้�วยทารกที�มีป�ญหาระบบทางเดินหายใจ”
   โดย อาจารย์ สุภาวดี ทบักล�า คณะพยาบาลศาสตร์


