
ดา้นการศกึษา

โครงการ TTF Award 

 วตัถปุระสงค์
เพือ่สง่เสรมิการศกึษาในระดบัสงู สนับสนุนนักวชิาการสรา้งสรรคผ์ลงานวชิาการ เพือ่ยกระดบัมาตรฐานงานวชิาการไทย

 รายละเอยีด
เริม่ด าเนนิการเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ.2538  โดยไดรั้บความรว่มมอือยา่งดยีิง่จาก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ซึง่มุง่หวงัทีจ่ะ

สง่เสรมิสงัคมไทยใหเ้ป็น “สงัคมแหง่ความรู”้. ดว้ยการประกาศเกยีรตคิณุ ยกยอ่งผลงานวชิาการในสาขาตา่งๆ พรอ้มทัง้

สนับสนุนการจัดพมิพผ์ลงานเพือ่เผยแพรง่านเขยีนออกสูส่าธารณชน   อันจะเป็นประโยชนแ์กน่สิติ  นักศกึษา อาจารย ์

นักวชิาการ ตลอดจนสาธารณชน เพือ่ทีจ่ะสามารถศกึษา คน้ควา้ หาความรู ้ในวทิยาการใหม ่อยา่งกวา้งขวาง และลกึซึง้

โครงการไดม้อบรางวลัสนับสนุนใน 4 ดา้นคอื

  1. รางวลัเกยีรตยิศ 3. รางวลัดา้นสิง่แวดลอ้ม

  2. รางวลัดา้นวทิยาศาสตร์ 4. รางวลัดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

เงนิรางวลัพรอ้มโลห่์  
รางวลัเกยีรตยิศ 300,000 บาท      

รางวลัแตล่ะสาขา 200,000 บาท

ผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัต ัง้แตปี่ พ.ศ.2538 มดีงันี้

ปี รางวลัเกยีรตยิศ รางวลัดา้นสงัคมศาสตร์ รางวลัส ิง่แวดลอ้ม รางวลัวทิยาศาสตร์

และมนษุยศาสตร์

2537-2538

สญัลกัษณ์ในงานจติรกรรมไทย

พทุธศวรรษที1่9-24

ผูแ้ตง่  :  ผศ.ดร.เสมอชยั  พลูสวุรรณ

2539 - 2540

คณุคา่และลกัษณะเดน่ของ การจดัการคณุภาพน า้และการบ าบดั

น า้เสยีในบอ่เลีย้งปลาและสตัวอ์ ืน่ๆ

ผูแ้ตง่ : รศ.ดร.มั่นสนิ ตัณฑลุเวศม์

           รศ.ไพพรรณ  พรประภา

2541 - 2542

การบรหิารนโยบายเสถยีรภาพ การพฒันาทีย่ ัง่ยนื จติบ าบดัและการใหค้ าปรกึษา

เศรษฐกจิในอนาคต จากการใชส้ารเคมี ครอบครวั

ผูแ้ตง่ : รศ.รังสรรค ์ ธนะพรพันธุ์ ผูแ้ตง่ : พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุโต) ผูแ้ตง่ : ศ.ดร.ศภุมาศ  พนชิศักดิพั์ฒนา ผูแ้ตง่ : ศ.พญ.อมุาพร  ตรังคสมบัติ

2543 - 2544

มนษุยก์บัวฒันธรรม ป่าชายเลน นเิวศวทิยาและการจดัการ

เกณฑค์ณุคา่และฐานความคดิ   

ผูแ้ตง่ : ศ.ดร.สนทิ อักษรแกว้

2545

เทคนคิการออกแบบบา้นประหยดัพลงังาน การก าจดัไนโตรเจนและ ลายพมิพด์เีอ็นเอจากสารพนั

อ านาจและการตอ่ตา้นขดัขนื ฟอสฟอรสัทางชวีภาพ ธุกรรมสูเ่ทคโนโลยพีสิจูนบ์คุคล

ผูแ้ตง่ : ศ.ดร.สนุทร บญุญาธกิาร ผูแ้ตง่ : น.ส.สายพณิ ศพุทุธมงคล ผูแ้ตง่ : ศ.ดร.ธงชยั พรรณสวสัดิ ์ ผูแ้ตง่ : นายวชิยั บญุแสง 

วรรณคดไีทยสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้

ผูแ้ตง่ : ดร.ดวงมน จติรจ์ านงค์

ภาวะมลพษิของดนิ

สทิธมินษุยชน 

ผูแ้ตง่ :   ศ.เสน่ห ์ จามรกิ ผูแ้ตง่ : ศ.ดร.ยศ  สนัตสมบัติ

คกุกบัคน 

 เพือ่คณุภาพชวีติทีด่กีวา่



2547 - 2548

ผูแ้ตง่ : ผช.ศ.อูท่อง ประศาสนว์นิจิฉัย ผูแ้ตง่ : อ.ประจักษ์  กอ้งกรีติ

2549

บทพจิารณ์วา่ดว้ยวรรณกรรม

การเมอืงและประวตัศิาสตร์

ผูแ้ตง่ : ศ.ดร.สมบัต ิ จันทรวงศ์ ผูแ้ตง่ : รศ.ดร.ภวูดล  ทรงประเสรฐิ

2550

สมทุรกรณี โรคเตา่ อายรุศาสตรแ์ละคลนิกิปฏบิตั ิ

‘ความจรงิ’ ของเร ือ่งเพศในสภาผูแ้ทนราษฎร

ผูแ้ตง่ : รศ.ดร.นครนิทร ์เมฆไตรรัตน์ ผูแ้ตง่ : รศ.ดร.ชลดิาภรณ์ สง่สมัพันธ์ ผูแ้ตง่ : รศ.ดร. ศรัณย ์เพ็ชรพ์ริณุ

     ดร.นันทรกิา ชนัซือ่

2551

นโยบายตา่งประเทศญีปุ่่ น ความเปลีย่นแปลง

และความตอ่เนือ่ง

ผูแ้ตง่ : รศ.ดร.ม.ร.ว.อคนิ รพพัีฒน์ ผูแ้ตง่ :  ศ.ดร.ไชยวฒัน ์ ค ้าชู ผูแ้ตง่ : ศ.ดร.สทิธชิยั โภไคยอดุม

2552

ทฤษฎแีละวธิวีทิยาของการวจิยั บหุงารายา : ประวตัศิาสตรจ์าก จากขยะสูน่ า้มนั ต ารานติจิติเวชศาสตร์

ค าบอกเลา่ของชาวมลายู เทคโนโลยกีารผลติพลงังานทางเลอืก

ทีด่แูลส ิง่แวดลอ้ม

2553

ไมม่ผีลงานทีไ่ดร้บั

การพจิารณา
ตะวนัออก-ตะวนัตก ใครสรา้ง การละครตะวนัตกสมยัคลาสสกิ การฆา่ตวัตายการรกัษา

โลกสมยัใหม่ สมยัฟ้ืนฟศูลิปวทิยา และการป้องกนั

ทอ่งทศชาตผิา่นจติรกรรม และแลว้ความเคลือ่นไหวก็ปรากฎ

การเมอืงวฒันธรรมของนกัศกึษา

และปญัญาชนกอ่น 14 ตลุาฯ

เต  ช  ส ุ เน  ม  ภ ู จ  นา  ว ิ เว

ผูแ้ตง่ : ดร.เอนก  เหลา่ธรรมทัศน์ ผูแ้ตง่ : ศ.กลุวด ี มกราภริมย์ ผูแ้ตง่ : รศ.นพ.มาโนช  หลอ่ตระกลู

และวธิกีารของ คลฟิฟอรด์ เกยีรซ์

วฒันธรรม คอื ความหมายทฤษฎี

กรณี ร.7 ทรงสละราชสมบตักิารตคีวาม

ผูแ้ตง่ : รศ.สตัวแพทยห์ญงิ 

วงจรป้อนกลบัแบบลบและ

และการสานตอ่ความหมายทางการเมอืง

จนีโพน้ทะเลสมยัใหม่

เม ือ่ผูห้ญงิคดิจะมหีนวด\การตอ่สู ้

ผูแ้ตง่ : ผช.ศ.ดร.ชลุพีร  วริณุหะ ผูแ้ตง่ : รศ.ดร.ศริรัิตน ์ จติการคา้ ผูแ้ตง่ : ศ.นพ.รณชยั  คงสกนธ์

ออสซลิเลเตอร ์

ของความคดิแบบคูต่รงกนัขา้ม

วฒันธรรม การทะลกุรอบและกบัดกั

ผูแ้ตง่ : ศ.ดร.อานันท ์ กาญจนพันธุ์



ปี พ.ศ.2554   แยกรางวัลดา้นสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

รางวลัเกยีรตยิศ ดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ดา้นสิง่แวดลอ้มและ

วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี

2554

ไมม่ผีลงานทีไ่ดร้บั มาตรฐานใหมข่องการจดัท าบรกิาร

การพจิารณา

2555

2556

รัฐไทยกับการปฏริปูเศรษฐกจิ เสรไีทย ต านานใหมข่อง

ขบวนการเสรไีทย เรือ่งราว ต ารา การป้องกันและรักษาผูป่้วยโรคเทา้ การปรับปรงุสมบตัขิองยาง 

เศรษฐกจิ 2540 การตอ่สูเ้พือ่อสิรภาพ เสรภีาพ ในผูป่้วยเบาหวาน หลกัการ วธิกีาร และการใชง้าน

และประชาธปิไตย

ผูแ้ตง่ : พระพรหมคณุาภรณ์ ผูแ้ตง่ : ผศ.ดร. อภชิาต ิสถตินริามัย ผูแ้ตง่ :รศ.นพ.ณัฐพงศ ์โฆษชณุหนันท์ ผูแ้ตง่ : รศ.ดร. สอาด รยิะจันทร ์

2558

ไมม่ผีลงานทีไ่ดร้บั

การพจิารณา

2559

ไมม่ผีลงานทีไ่ดร้บั

การพจิารณา

ผูแ้ตง่ :ไซมอน การด์เนอรแ์ละคณะ

2560

ผูแ้ตง่ :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ ผูแ้ตง่ :ศ.กติตคิณุ ศกัดา ศริพัินธุ์

สยามบรมราชกมุารี ราชบณัฑติ ส านักวทิยาศาสตร์

พทุธธรรม

จากก าเนดิทนุนยิมนายธนาคารไทยถงึวกิฤติ

ป.อ.ปยตุโต

ผูแ้ตง่ : พันเอกดร. สรศักดิ ์งามขจรกลุกจิ

ผูแ้ตง่ :ศ.ดร.เสมอชยั พลูสวุรรณ

สงูวยัระดบัสดุยอด

ผูแ้ตง่ :ผศ.ดร.เนตรนภา ไวทยเ์ลศิภักดิ์ รศ.สมคดิ จรีะทัศนกลุ รศ.แพทยห์ญงิพรพมิพ ์กอแพรพ่งศ์

ชมชอ่มลาตี ถอดบทเรยีนจา้งงานและบรหิาร อภธิาน ศพัทช์า่งสถาปัตยกรรมไทย 

(เลม่ที1่-4)

การวนิจิฉัยภาพ MRI ของตบัและ

ดา้นสงัคมศาสตร์ ดา้นมนษุยศาสตร์

เชงิวฒันธรรม

ผูแ้ตง่ :ผศ.ดร.บณุยสฤษฎ ์อเนกสขุ ผูแ้ตง่ :รศ.นพ.วรีพันธุ ์โขวฑิรูกจิ

ยล เยีย่ม เยอืน เหยา้ จติรกรรมพทุธศาสนา

สมัยพกุาม ความรูท้างดา้นไขมันในรา่งกายมนุษย์

โรคเบาจดืในเด็ก

(พรรณไมว้งศA์canthaceae ถงึวงศ์

สใีนศลิปวฒันธรรม วทิยาศาสตรแ์ละ

อตุสาหกรรมทรัพยากรมนุษยข์องญีปุ่่ นยคุ ทางเดนิน ้าดี

ถงึ Escalloniaceae)

กรอบการวเิคราะหค์วามสมัพันธ์

ระหวา่งประเทศ

ผูแ้ตง่ :รศ.ดร.จลุชพี ชนิวรรโณ ผูแ้ตง่ :ผศ.ดร.โดม สวา่งอารมย ์ ผูแ้ตง่ :รศ.พญ.สขุเกษม โฆษิตเศรษฐ ผูแ้ตง่ :ศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ์

Clinical Lipidology ไมป่้าภาคใต ้เลม่ที ่1

แนวคดิและทฤษฎกีารทอ่งเทีย่ว

โลกในศตวรรษที ่21 รามเกยีรติค์ ากลอน การปรับปรงุพันธุป์าลม์น ้ามัน

ผูแ้ตง่ : รศ.ดร.ไชยรัตน ์เจรญิสนิโอฬาร ผูแ้ตง่ :รศ.ดร. ศภุสวสัดิ ์ ชชัวาลย์ ศ.สายันต ์ ไพรชาญจติร์ ศ.น.พ.ประเสรฐิ  อัสสนัตชยัและคณะ ศ.ดร. ฉัตรเฉลมิ อศิรางกรู ณ อยธุยา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร ์ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ ภาควชิาเวชศาสตรป้์องกันและสงัคม 

ภาษากบัการเมอืง/ความเป็น

การเมอืง

การเมอืงในกระบวนการกระจาย

อ านาจ: ศกึษาผา่นบทบาทของ

นกัวชิาการ ขา้ราชการ นกัการเมอืง 

และประชาชน

โบราณคดเีครือ่งถว้ยในสยาม 

แหลง่เตาลา้นนาและสพุรรณบรุ ี

ปญัหาสขุภาพทีพ่บบอ่ยในผูส้งูอายุ

 และการป้องกนั

วศิวกรรมโปรตนี นวตักรรมการ

พฒันาชวีโมเลกลุแหง่ยคุ

ในวรรณกรรมสตรชีายขอบ

ผูแ้ตง่ : ศ.ดร.นันทวฒัน ์บรมานันท์ ผศ.ดร.ชตุมิา ประกาศวฒุสิาร ผูแ้ตง่ : รศ.ธวชัชยั  ลฬีหานาจ ผูแ้ตง่ : รศ.ดร.คม  สคุนธสรรพ ์ 

               รศ.ดร.กาบแกว้  สคุนธสรรพ ์

กอ่รา่ง สรา้งเร ือ่ง เร ือ่งเลา่ โรคซมึเศรา้ทีด่ ือ้ตอ่การรกัษา แมลงวนัหวัเขยีวทีม่คีวามส าคญั

สาธารณะระดบัชาตใินประเทศไทย  อตัลกัษณ์ และชุมชน ในราชอาณาจกัรไทย
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