
 

ประกาศคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาดีเดน เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ครบรอบ 68 ป 

   ในปพุทธศักราช 2565 

---------------------------------- 
 ตามที่คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ครบรอบ 68 ป กําหนดจัดงานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร                              

ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นั้น โดยไดจัดใหมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เปนผูทําคุณประโยชน

หรือสรางชื่อเสียงใหกับคณะสังคมสงเคราะหศาสตรทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ เพ่ือ

รับรางวัลนักศึกษาดีเดน เนื่องในวันสถาปนาคณะสงัคมสงเคราะหศาสตร ครบรอบ 68 ป ในปพุทธศักราช 2565           

 เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาดีเดนคณะสังคมสงเคราะหศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย                    

ฝายการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธจึงกําหนดรายละเอียดรางวัลและการรับสมัคร ดังตอไปนี้ 

ประเภทรางวัล 

1. รางวัลนักศึกษาเรียนดใีนระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา จํานวน 8 รางวัล แบงเปน   

1.1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 รางวัล 

1.1.1) หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 (ศูนยรังสิต)  จํานวน 1 รางวัล 

1.1.2) หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 (ศูนยลําปาง)  จํานวน 1 รางวัล 

1.1.3) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา 

(หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปที่ 4  จํานวน 1 รางวัล 

1.1.4) หลักสูตรสาขาวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ ชั้นปที่ 4  จํานวน 1 รางวัล 

 1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 รางวัล 

1.2.1) หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต 

          (ชั้นปที่ 2 ศึกษาวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร)  จํานวน 1 รางวัล 

1.2.2) หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 

       (ชั้นปที่ 2 ศึกษาวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร)  จํานวน 1 รางวัล 

1.2.3) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม) 

       (ชั้นปที่ 2 ศึกษาวชิาครบตามโครงสรางหลักสูตร)  จํานวน 1 รางวัล 

1.2.4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสังคม 

        (ศกึษาวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร)  จํานวน 1 รางวัล 
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2. รางวัลนักศึกษาดีเดนในระดับปริญญาตรี จํานวน 6 รางวัล 

2.1) ดานบําเพ็ญประโยชนและจิตอาสา (บุคคล/ทีม)  จํานวน 2 รางวัล  

แบงเปน  ประเภทดีเดน จํานวน 1 รางวัล 

 ประเภทด ี จํานวน 1 รางวัล 

2.2) ดานกีฬา (บุคคล/ทีม)  จํานวน 2 รางวัล 

แบงเปน  ประเภทดีเดน จํานวน 1 รางวัล 

 ประเภทด ี จํานวน 1 รางวัล 

2.3) ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (บคุคล/ทีม)  จํานวน 2 รางวัล 

แบงเปน  ประเภทดีเดน จํานวน 1 รางวัล 

 ประเภทด ี จํานวน 1 รางวัล 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับรางวัล 

1. เปนนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการเรียนไมต่ํากวา 2.00 

3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลการเรียนไมต่ํากวา 3.00 

4. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ระดับทัณฑบนข้ึนไป 

รายละเอียดเกณฑการตัดสิน (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด) 

1. รางวัลนักศึกษาเรียนดีในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

1) คําจํากัดความเปนผูมีผลการเรียนไดรับเกรดเฉลี่ยสูงสุด ไมเคยได F หรือ U ในรายวิชาใด และทุก

วิชา ไมต่ํากวา C 

2) เกณฑการตัดสิน คณะฯ ดําเนินการคัดเลือกจากผูที่มีผลการเรียนสูงที่สุด โดยจะประกาศรายชื่อ                

ใหทราบตอไป 

2. รางวัลนักศึกษาดีเดนในระดับปริญญาตรี จํานวน 6 รางวัล 

2.1 รางวัลดานบําเพ็ญประโยชนและจิตอาสา จํานวน 2 รางวัล 

1) คําจํากัดความ 

1.1 เปนกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ชวยเหลือ รับใช ทํางานสรางสรรคที่เปนประโยชน

ตอผูอ่ืนและสังคม โดยใชความรูความสามารถที่มีชวยเหลือผูอื่นตามสมควรแตโอกาสและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

1.2 มีแผนการทํางานและผลการดําเนินการตอเนื่อง 

1.3 ผลการดําเนินกิจกรรมมีแนวโนมกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนหรือสังคมอยางยั่งยืน 

1.4 มีการทํางานแบบมีสวนรวมกับชุมชน/สังคมและหนวยงาน (พรอมแนบหลักฐาน เชน หนังสือ

รับรอง รูปถายของการมีสวนรวม) 

2) เกณฑการตัดสิน 

1.1 แบบบุคคล ผลงานที่สงเขาจะตองเปนผูรับผิดชอบหลัก และไมไดนําผลงานมาจากประเภททีม 

แบบทีม เปนผลงานท่ีมีนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตรดําเนินการเปนหลัก สะทอนการ

ทํางานเปนทีม 
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1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานสอดคลองกับคําจํากัดความมากที่สุด 

1.3 การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 หากผลงานนั้นมีการสงตอแนวคิดและสรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นดําเนินการตอไดจะไดรับการ

พิจารณาเปนกรณพีิเศษ 

2.2 รางวัลดานกีฬา จํานวน 2 รางวัล 

1) คําจํากัดความ 

 เปนผูไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปค เอเชียนเกมส ซีเกมส ชิงแชมป

โลก ชิงแชมปทวีป กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และ/หรือไดรับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาต ิ

2) เกณฑการตัดสิน ประเภทบุคคลและทีม 

2.1 มีผลงานเปนท่ียอมรับ หรือสรางชื่อเสียง ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนการแขงขันในระดับ

มหาวิทยาลัย / ประเทศ / ทวีปหรือภูมิภาค / นานาชาติ 

2.2 เปนนักกีฬาที่มีความประพฤติดี เปนตัวอยางใหกับนักกีฬาเยาวชน และสังคม หรือทําหนาท่ีเปน

ตัวแทนที่ดีในการประกาศภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหเปนที่ยอมรับ 

2.3 รางวัลดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 2 รางวัล 

1) คําจํากัดความ 

 เปนกิจกรรมท่ีอนุรักษหรือเผยแพร หรือสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม หรือสงเสริมความยั่งยืน

ระหวางวัฒนธรรม เชน ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล วัฒนธรรมพ้ืนบาน การละเลนพ้ืนบาน                  

การแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมดานศาสนา วรรณศิลป จิตรกรรม ประติมากรรม เปนตน 

2) เกณฑการตัดสิน 

1.1 เปนกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบเชิงบวก หรือสงเสริมความเขาใจระหวาง

วัฒนธรรม หรือเปนประโยชนตอสวนรวม หรือมีความยั่งยืน 

1.2 มีความชัดเจน โดดเดน เปนที่ยอมรับในศิลปะและวัฒนธรรมในแขนงนั้น ๆ 

การดําเนินการคัดเลือก 

 รางวัลในขอ 1 คัดเลือกจากผลการเรียนนักศึกษาที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแตละหลักสูตร  

รางวัลในขอ 2 ใหมีคณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกนักศึกษาผูสมควรไดรับรางวัล 

รางวัลท่ีได 

 เงนิรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัคร 1 ชุด 

2. เอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับผลงานที่ขอสงรับรางวัล โดยดําเนินการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 

กันยายน 2564 

3. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ผลการศกึษาปการศึกษาลาสุด)  
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การขอรับใบสมัครและรายละเอียดขอมูล 

  นั กศึ กษาสามารถดู ร ายละ เ อียดข อ มูลและ  download ใบสมั คร ได ที่  www. socadmin. tu. ac. th         

(นักศึกษา / ประกาศ (ทุน ฯลฯ))  

กําหนดวันรับสมัครและสถานที่ย่ืนใบสมัคร  

 ขอใหนักศึกษารวมใบสมัครและเอกสารแนบเปน 1 ไฟล (สกุล PDF) ตั้งชื่อไฟลดวยเลขทะเบียน เวนวรรค ตาม

ดวยคํานําหนา ชื่อ สกุล ของนักศึกษา และสงเอกสารดังกลาวทางไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส ตั้งแต บัดนี้  ถึง                    

5 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 23.59 น. 

ศูนยรังสิต สงมาที่  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Scholarshipswtu@gmail.com 
  ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมทางอีเมลขางตน หรือ 
  คุณขวัญกมล เรืองโรจน เบอรโทรศัพท 02-696-5504 

ศูนยลําปาง สงมาที่ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส lhew.kannika@gmail.com 
 ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม คุณกรรณิการ คาํเขื่อน  
 เบอรโทรศัพท 054-237-999 กด 5305 หรือ 082-383-8861 

ศูนยทาพระจันทร  สงมาที่ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส spd.thammasat@gmail.com 
 ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 
 คุณจิราพัชร ตั้งธัญวรัตน เบอรโทรศัพท 02-613-2532 

วันประกาศผล 

 วันที่ 14 มกราคม 2565 ทางเว็บไซตคณะฯ www.socadmin.tu.ac.th (นักศึกษา / ประกาศ (ทุน ฯลฯ)) 

 

  จึงประกาศเพ่ือทราบทั่วกัน 

     

 

                   ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

     (ศาสตราจารยระพีพรรณ คาํหอม) 
     คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

 


