
 

ประกาศคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาดีเดน เน่ืองในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ครบรอบ 69 ป 

   ในปพุทธศักราช 2566 

---------------------------------- 
 ตามที่คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ครบรอบ 69 ป กําหนดจัดงานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร                               

ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นั้น ไดจัดใหมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เปนผูทําคุณประโยชนหรือสรางช่ือเสียง

ใหกับคณะสังคมสงเคราะหศาสตรทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ เพื่อรับรางวัลนักศึกษาดีเดน 

เน่ืองในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ครบรอบ 69 ป ในปพุทธศักราช 2566          

 เ พ่ือใหการ ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาดีเดนคณะสังคมสงเคราะหศาสตร  เปนไปดวยความเรียบรอย                    

ฝายการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธจึงกําหนดรายละเอียดรางวัลและการรับสมัคร ดังตอไปนี้ 

ประเภทรางวัล 

1. รางวัลนักศึกษาเรียนดีในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน 8 รางวัล แบงเปน   

1.1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 รางวัล 

1.1.1) หลกัสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 (ศูนยรังสิต)  จํานวน 1 รางวัล 

1.1.2) หลกัสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 (ศูนยลําปาง)  จํานวน 1 รางวัล 

1.1.3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา 

(หลักสูตรนานาชาติ) ช้ันปที่ 4  จํานวน 1 รางวัล 

1.1.4) สาขาวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ ช้ันปที่ 4  จํานวน 1 รางวัล 

 1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 รางวัล 

1.2.1) หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต 

          (ช้ันปที่ 2 ศึกษาวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร)  จํานวน 1 รางวัล 

1.2.2) หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 

       (ชั้นปที่ 2 ศึกษาวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร)  จํานวน 1 รางวัล 

1.2.3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม) 

       (ชั้นปที่ 2 ศึกษาวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร)  จํานวน 1 รางวัล 

1.2.4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม 

        (ศกึษาวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร)  จํานวน 1 รางวัล 

2. รางวัลนักศึกษาดีเดนในระดับปริญญาตรี จํานวน 6 รางวัล 

2.1) ดานบําเพ็ญประโยชนและจิตอาสา (บุคคล/ทีม)  จํานวน 2 รางวัล  

แบงเปน  ประเภทดีเดน จํานวน 1 รางวัล 

 ประเภทดี จํานวน 1 รางวัล 

2.2) ดานกีฬา (บุคคล/ทีม)  จํานวน 2 รางวัล 

แบงเปน  ประเภทดีเดน จํานวน 1 รางวัล 

 ประเภทดี จํานวน 1 รางวัล 
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2.3) ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (บุคคล/ทีม)  จํานวน 2 รางวัล 

แบงเปน  ประเภทดีเดน จํานวน 1 รางวัล 

 ประเภทดี จํานวน 1 รางวัล 

คุณสมบัติ 

1. รางวัลนักศึกษาเรียนดี 

1.1) เปนนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

1.2) นักศกึษาระดับปริญญาตรี มีผลการเรียนไมต่ํากวา 2.00 

1.3) นักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลการเรยีนไมตํ่ากวา 3.00 

1.4) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ระดับทัณฑบนข้ึนไป 

2. รางวัลนกัศึกษาดีเดน 

2.1) เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ 

รายละเอียดเกณฑการตัดสิน (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสดุ) 

1. รางวัลนักศึกษาเรียนดีในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

(1)  คําจํากัดความ 

1)  เปนผูมีผลการเรียนไดรับเกรดเฉลี่ยสงูสุด ไมเคยได F หรือ U ในรายวิชาใด และทุกวิชา ไมตํ่ากวา C 

2)  เกณฑการตัดสิน คณะฯ ดําเนินการคัดเลือกจากผูท่ีมีผลการเรียนสูงที่สุด โดยจะประกาศรายชื่อ                

ใหทราบตอไป 

2. รางวัลนักศึกษาดีเดนในระดับปริญญาตรี 

2.1) รางวัลดานบําเพ็ญประโยชนและจิตอาสา 

(1) คําจํากัดความ 

1) เปนกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ชวยเหลือ รับใช ทํางานสรางสรรคที่เปนประโยชน

ตอผูอ่ืนและสังคม โดยใชความรูความสามารถที่มีชวยเหลือผูอ่ืนตามสมควรแตโอกาสและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

2) มีแผนการทํางานและผลการดําเนินงานตอเนื่อง 

3) ผลการดําเนินกิจกรรมมีแนวโนมกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนหรือสงัคมอยางย่ังยืน 

4) มีการทํางานแบบมีสวนรวมกับชุมชน สังคมและหนวยงาน (พรอมแนบหลักฐาน เชน หนังสือ

รับรอง รูปถายของการมีสวนรวม) 

(2) เกณฑการตัดสิน 

1) “แบบบุคคล” ผลงานที่สงเขาสมัคร จะตองเปนผูรับผิดชอบหลัก และไมไดนําผลงานมาจากประเภท

ทีม “แบบทีม” เปนผลงานที่มีนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตรดําเนินการเปนหลัก สะทอนการ

ทํางานเปนทีม 

2) ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานสอดคลองกับคําจํากัดความมากที่สุด 

3) การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

4) หากผลงานน้ันมีการสงตอแนวคิดและสรางแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนดําเนินการตอได จะไดรับการ

พิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
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2.2) รางวัลดานกีฬา 

(1) คําจํากัดความ 

 เปนผูไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปค เอเชียนเกมส ซีเกมส ชิงแชมปโลก 

ชิงแชมปทวีป กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และ/หรือไดรับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับประเทศ หรือระดบันานาชาติ 

(2) เกณฑการตัดสิน ประเภทบุคคลและทีม 

1) มีผลงานเปนที่ยอมรับ หรือสรางช่ือเสียง ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนการแขงขันในระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับประเทศ ระดับทวีปหรือภูมิภาค และ/หรือระดับนานาชาติ 

2) เปนนักกีฬาที่มีความประพฤติดี เปนตัวอยางใหกับนักกีฬาเยาวชน และสังคม หรือทําหนาท่ีเปน

ตัวแทนที่ดใีนการประกาศภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหเปนที่ยอมรับ 

2.3) รางวัลดานทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(1) คําจํากัดความ 

 เปนกิจกรรมที่อนุรักษหรือเผยแพร หรอืสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม หรือสงเสริมความย่ังยืนระหวาง

วัฒนธรรม เชน ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล วัฒนธรรมพื้นบาน การละเลนพ้ืนบาน การแสดงทาง

วัฒนธรรม กิจกรรมดานศาสนา วรรณศิลป จิตรกรรม ประตมิากรรม เปนตน 

(2) เกณฑการตัดสิน 

1) เปนกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบเชิงบวก หรือสงเสริมความเขาใจระหวาง

วัฒนธรรม หรือเปนประโยชนตอสวนรวม หรือมีความย่ังยืน 

2) มีความชัดเจน โดดเดน เปนที่ยอมรับในศิลปะและวัฒนธรรมในแขนงน้ัน ๆ 

การดําเนินการคัดเลือก 

 ประเภทรางวัลที่ 1 คัดเลือกจากผลการเรียนนักศึกษาที่ไดคะแนนเฉลี่ยสงูสุดในแตละหลักสูตร  

ประเภทรางวัลที ่2 ใหมีคณะกรรมการตัดสิน คดัเลือกนักศึกษาผูสมควรไดรับรางวัล 

รางวัลท่ีได 

1. รางวัลนักศึกษาเรียนดีในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พรอม

ประกาศนียบัตร 

2. รางวัลนักศึกษาเรียนดีสาขาวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ (ระดับปริญญาตรี) จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 

10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

3. รางวัลนักศึกษาดีเดน จํานวน 6 รางวัล 

1) ประเภทดีเดน  จํานวน 3 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

2) ประเภทดี จํานวน 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด 

2. เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของกับผลงานที่สมัครสงรับรางวัล โดยดําเนินการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564                    

ถึง 30 กันยายน 2565  

3. สาํเนาใบแสดงผลการเรียน (ผลการศึกษาปการศึกษาลาสุด)  จํานวน 1 ฉบับ 
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กําหนดการรับสมัคร 
 ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ีเว็บไซตคณะฯ www.socadmin.tu.ac.th (หัวขอนักศึกษา/ประกาศ (ทุนฯ)) ทั้งนี้ ขอให
นักศึกษารวมใบสมัครและเอกสารแนบเปน 1 ไฟล (สกุล PDF) ต้ังช่ือไฟลดวยเลขทะเบียน เวนวรรค ตามดวยช่ือ สกุล ของนักศึกษา 
และสงเอกสารดังกลาวทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ต้ังแตบดันี้ ถึงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 24.00 น. 

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

ศูนยลําปาง สงมาที ่ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส lhew.kannika@gmail.com 
 ติดตอสอบถามเพิ่มเติม คุณกรรณิการ คําเข่ือน  
 เบอรโทรศัพท 054-237-999 กด 5305 หรือ 082-383-8861 

ศูนยทาพระจันทร  สงมาที ่ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส spd.thammasat@gmail.com 
 ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 
 คุณจุฬารัฏ เมืองโคตร เบอรโทรศพัท 02-613-2532  

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ  
ตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการสัมภาษณ พรอมวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ  ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

ทาง www.socadmin.tu.ac.th (หัวขอนักศึกษา/ประกาศ (ทุนฯ))  

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
 ตรวจสอบรายช่ือผูผานการคัดเลือก ในวันที่ 20 มกราคม 2566 ไดท่ี เว็บไซตคณะฯ www.socadmin.tu.ac.th 
(หัวขอนักศึกษา/ประกาศ (ทุนฯ)) 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบทั่วกัน 

                    ประกาศ ณ วันท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

  
 

(รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน) 
 คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 


