
 

ประกาศคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

เรื่อง ขยายเวลาการรบัสมัครนักศึกษาดีเดน เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ครบรอบ 68 ป 

   ปพุทธศักราช 2565 

---------------------------------- 
  ตามท่ี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  ประกาศรับสมัครนักศึกษาดี เดน เนื่องในวันสถาปนา                         

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ครบรอบ 68 ป ในปพุทธศักราช 2565  โดยมีกําหนดการรับสมัครตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 

2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นั้น  

  ในการน้ี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร เห็นสมควรใหขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาดีเดน เนื่องใน    

วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ครบรอบ 68 ป ในปพุทธศักราช 2565 ตอไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2564 โดยรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทรางวัล 

1. รางวัลนักศกึษาเรียนดีในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน 8 รางวัล แบงเปน   

1.1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 รางวัล 

1.1.1) หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑติ ชั้นปที่ 4 (ศูนยรังสิต)  จํานวน 1 รางวัล 

1.1.2) หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑติ ชั้นปที่ 4 (ศูนยลําปาง)  จํานวน 1 รางวัล 

1.1.3) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา 

(หลักสูตรนานาชาติ) ช้ันปท่ี 4  จํานวน 1 รางวัล 

1.1.4) หลักสูตรสาขาวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ ชั้นปที่ 4  จํานวน 1 รางวัล 

 1.2) ระดับบัณฑติศึกษา 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) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม) 

       (ชั้นปท่ี 2 ศึกษาวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร)  จํานวน 1 รางวัล 

1.2.4) หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม 

        (ศึกษาวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร)  จํานวน 1 รางวัล 
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2. รางวัลนักศกึษาดีเดนในระดับปริญญาตรี จํานวน 6 รางวัล 

2.1) ดานบําเพ็ญประโยชนและจิตอาสา (บุคคล/ทีม)  จํานวน 2 รางวัล  

แบงเปน  ประเภทดีเดน จํานวน 1 รางวัล 

 ประเภทด ี จํานวน 1 รางวัล 

2.2) ดานกฬีา (บุคคล/ทีม)  จํานวน 2 รางวัล 

แบงเปน  ประเภทดีเดน จํานวน 1 รางวัล 

 ประเภทด ี จํานวน 1 รางวัล 

2.3) ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (บุคคล/ทีม)  จํานวน 2 รางวัล 

แบงเปน  ประเภทดีเดน จํานวน 1 รางวัล 

 ประเภทด ี จํานวน 1 รางวัล 

คุณสมบัติของนักศกึษาที่มีสิทธิไดรับรางวัล 

1. เปนนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปรญิญาเอก (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตร ีมีผลการเรียนไมต่ํากวา 2.00 

3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลการเรียนไมต่ํากวา 3.00 

4. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ระดับทัณฑบนขึ้นไป 

รายละเอียดเกณฑการตัดสิน (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด) 

1. รางวัลนักศกึษาเรียนดีในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

1) คําจํากัดความเปนผูมีผลการเรียนไดรับเกรดเฉลี่ยสูงสุด ไมเคยได F หรือ U ในรายวิชาใด และทุก

วิชา ไมต่ํากวา C 

2) เกณฑการตัดสิน คณะฯ ดําเนินการคัดเลือกจากผูท่ีมีผลการเรียนสูงท่ีสุด โดยจะประกาศรายชื่อ                

ใหทราบตอไป 

2. รางวัลนักศกึษาดีเดนในระดับปริญญาตรี จํานวน 6 รางวัล 

2.1 รางวัลดานบําเพ็ญประโยชนและจิตอาสา จํานวน 2 รางวัล 

1) คําจํากัดความ 

1.1 เปนกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ชวยเหลือ รับใช ทํางานสรางสรรคท่ีเปนประโยชน

ตอผูอ่ืนและสังคม โดยใชความรูความสามารถที่มีชวยเหลือผูอ่ืนตามสมควรแตโอกาสและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

1.2 มีแผนการทํางานและผลการดําเนินการตอเน่ือง 

1.3 ผลการดําเนินกิจกรรมมีแนวโนมกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนหรือสังคมอยางย่ังยืน 

1.4 มีการทํางานแบบมีสวนรวมกับชุมชน/สังคมและหนวยงาน (พรอมแนบหลักฐาน เชน หนังสือ

รับรอง รูปถายของการมีสวนรวม) 

2) เกณฑการตดัสิน 

1.1 แบบบุคคล ผลงานที่สงเขาจะตองเปนผูรับผิดชอบหลัก และไมไดนําผลงานมาจากประเภททีม 

แบบทีม เปนผลงานที่มีนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตรดําเนินการเปนหลัก สะทอนการ

ทํางานเปนทีม 



3 
 

1.2 ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานสอดคลองกับคําจํากัดความมากที่สุด 

1.3 การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 หากผลงานนั้นมีการสงตอแนวคิดและสรางแรงบันดาลใจใหผู อ่ืนดําเนินการตอไดจะไดรับการ

พิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

2.2 รางวัลดานกีฬา จํานวน 2 รางวัล 

1) คําจํากัดความ 

 เปนผูไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปค เอเชียนเกมส ซีเกมส ชิงแชมป

โลก ชิงแชมปทวีป กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และ/หรือไดรับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

2) เกณฑการตดัสิน ประเภทบุคคลและทมี 

2.1 มีผลงานเปนที่ยอมรับ หรือสรางชื่อเสียง ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนการแขงขันในระดับ

มหาวิทยาลัย / ประเทศ / ทวีปหรอืภูมิภาค / นานาชาติ 

2.2 เปนนักกีฬาที่มีความประพฤติดี เปนตัวอยางใหกับนักกีฬาเยาวชน และสังคม หรือทําหนาที่เปน

ตัวแทนท่ีดีในการประกาศภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหเปนที่ยอมรับ 

2.3 รางวัลดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 2 รางวัล 

1) คําจํากัดความ 

 เปนกิจกรรมท่ีอนุรักษหรือเผยแพร หรือสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม หรือสงเสริมความยั่งยืน

ระหวางวัฒนธรรม เชน ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล วัฒนธรรมพ้ืนบาน การละเลนพ้ืนบาน                  

การแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมดานศาสนา วรรณศิลป จิตรกรรม ประติมากรรม เปนตน 

2) เกณฑการตดัสิน 

1.1 เปนกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบเชิงบวก หรือสงเสริมความเขาใจระหวาง

วัฒนธรรม หรอืเปนประโยชนตอสวนรวม หรือมีความยั่งยืน 

1.2 มีความชัดเจน โดดเดน เปนที่ยอมรับในศิลปะและวัฒนธรรมในแขนงนั้น ๆ 

การดําเนนิการคัดเลือก 

 รางวัลในขอ 1 คัดเลือกจากผลการเรียนนักศึกษาที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแตละหลักสูตร  

รางวัลในขอ 2 ใหมีคณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกนักศึกษาผูสมควรไดรบัรางวัล 

รางวัลท่ีได 

 เงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัคร 1 ชุด 

2. เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของกับผลงานที่ขอสงรับรางวัล โดยดําเนินการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 

กันยายน 2564 

3. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ผลการศกึษาปการศึกษาลาสุด)  

 

 



4 
 

การขอรับใบสมัครและรายละเอียดขอมูล 

  นัก ศึกษาสามารถ ดูรายละ เอี ยดข อมู ลและ download ใบสมัค รได ที่  www.socadmin. tu.ac. th         

(นักศึกษา / ประกาศ (ทุน ฯลฯ))  

กําหนดวันรับสมัครและสถานท่ีย่ืนใบสมัคร  

 ขอใหนกัศึกษารวมใบสมัครและเอกสารแนบเปน 1 ไฟล (สกุล PDF) ต้ังชื่อไฟลดวยเลขทะเบียน เวนวรรค ตาม

ดวยคํานําหนา ชื่อ สกุล ของนักศึกษา และสงเอกสารดังกลาวทางไปรษณียอิ เล็กทรอนิกส ต้ังแตบัดนี้  ถึง                    

30 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 23.59 น. 

ศูนยรังสิต สงมาท่ี  ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส Scholarshipswtu@gmail.com 
  ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมทางอีเมลขางตน หรือ 
  คุณขวัญกมล เรืองโรจน เบอรโทรศัพท 02-696-5504 

ศูนยลําปาง สงมาท่ี ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส lhew.kannika@gmail.com 
 ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม คุณกรรณิการ คําเขื่อน  
 เบอรโทรศัพท 054-237-999 กด 5305 หรือ 082-383-8861 

ศูนยทาพระจันทร  สงมาที ่ ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส spd.thammasat@gmail.com 
 ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 
 คุณจิราพัชร ต้ังธัญวรัตน เบอรโทรศพัท 02-613-2532 

วันประกาศผล 

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

 

 จึงประกาศเพ่ือทราบทั่วกัน 

     

                   ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

 

     (ศาสตราจารยระพีพรรณ คําหอม) 
     คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

 


