
              
 

ประกาศคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
เร่ือง     รับสมัครนักศึกษาเพือ่ขอรับทุนนักศึกษาเรียนด ีประจําปีงบประมาณ 2556 

        โครงการปริญญาตรี หลกัสูตรสาขาวชิาการวจัิยทางสังคม 

 

****************************** 
 

 ดว้ยโครงการปริญญาตรี หลกัสูตรสาขาวิชาการวจิยัทางสงัคม คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวทิยาได้
จดัตั้งกองทุนเรียนดี เพื่อจดัสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นกัศึกษาโครงการฯ ดงันั้น คณะสงัคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาจึงขอประกาศรับสมคัรนกัศึกษา เพื่อคดัเลือกเขา้รับทุนการศึกษาดงักล่าว  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  1.  ทุนนักศึกษาสาขาการวจัิยทางสังคมดีเด่น     จํานวน 1 ทุน  วงเงินไม่เกนิทุนละ 70,000 บาท 
   รายละเอยีดเกีย่วกบัทุน 

1. เป็นทุนอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนของภาคการศึกษาท่ี 1/2556 และ 2/2556 
2. การเบิกจ่ายเงินทุนเป็นไปตามอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาของผูไ้ดรั้บทุนในแต่ละภาค

การศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บทุน 
คุณสมบัต ิ
1. มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจยัทางสงัคมของคณะสงัคมวิทยา

และมานุษยวทิยา ชั้นปีท่ี 3 ณ วนัท่ีสมคัรทุน 
2. เป็นผูท่ี้มีผลการเรียน (เกรดเฉล่ียสะสม)  ไม่ตํ่ากว่า  3.50 
3. มีผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพดี และ/หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคม 
4. เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยันกัศึกษา 
5. ผูท่ี้มีคุณสมบติัอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ้ 1-4  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ

คดัเลือกฯ 
หลกัฐานประกอบใบสมัคร 
1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 น้ิว  จาํนวน 1 รูป  (ติดใบสมคัร) 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศึกษา จาํนวน 1 ชุด 
3. สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีระบุภูมิลาํเนาเดิม  จาํนวน 1  ชุด 
4. สาํเนาใบเกรด จาํนวน 1  ชุด (ฉบบัล่าสุด) 
5. ประวติัส่วนตวั 
6. ผลงานวิชาการท่ีผูส้มคัรทาํในระหวา่งการศึกษา 1 ช้ิน โดยผูส้มคัรตอ้งมีช่ือเป็นผูเ้ขียน หรือ

ผูเ้ขียนร่วม 
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2.  ทุนเรียนดแีต่ขาดแคลน    จํานวน 1 ทุน   ทุนละ 30,000 บาท 

   คุณสมบัต ิ
1. มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจยัทางสงัคมของคณะสงัคมวิทยา

และมานุษยวทิยา ชั้นปีท่ี 2-3 ณ วนัท่ีสมคัรทุน 
2. เป็นผูท่ี้ขาดแคลนทุนทรัพย ์
3. เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยันกัศึกษา 
4. เป็นผูท่ี้มีผลการเรียน (เกรดเฉล่ียสะสม)  ไม่ตํ่ากว่า  3.00 
5. ผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บทุนน้ี จะไดรั้บการพิจารณาก่อน 
 
หลกัฐานประกอบใบสมัคร 
1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 น้ิว  จาํนวน 1 รูป  (ติดใบสมคัร) 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศึกษา จาํนวน 1 ชุด 
3. สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีระบุภูมิลาํเนาเดิม  จาํนวน 1  ชุด 
4. สาํเนาใบเกรด จาํนวน 1  ชุด (ฉบบัล่าสุด) 
5. ประวติัส่วนตวัและเหตุผลความจาํเป็นท่ีขอทุน ประมาณ 1 หนา้กระดาษ A4 

 
3.  ทุนส่งเสริมการเรียนด ี   จํานวน 5 ทุน   ทุนละ 20,000 บาท    

  คุณสมบัต ิ
1. มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจยัทางสงัคมของคณะสงัคมวิทยา

และมานุษยวทิยา ชั้นปีท่ี 2-3 ณ วนัท่ีสมคัรทุน 
2. เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยันกัศึกษา 
3. เป็นผูท่ี้มีผลการเรียน (เกรดเฉล่ียสะสม)  ไม่ตํ่ากว่า  3.25   
4. ผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บทุนน้ี จะไดรั้บการพิจารณาก่อน 

 
หลกัฐานประกอบใบสมัคร 
1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 น้ิว  จาํนวน 1 รูป  (ติดใบสมคัร) 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศึกษา จาํนวน 1 ชุด 
3. สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีระบุภูมิลาํเนาเดิม  จาํนวน 1  ชุด 
4. สาํเนาใบเกรด จาํนวน 1  ชุด (ฉบบัล่าสุด) 
5. ประวติัส่วนตวั  
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เงื่อนไข 

1. นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนนักศึกษาสาขาการวจัิยทางสังคมดีเด่น     จะตอ้งส่งรายงานความ
คืบหนา้ในการศึกษา พร้อมจดหมายรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษา   เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการจ่ายทุนในภาคการศึกษาต่อไป 

2. นกัศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกใหไ้ดรั้บทุนการศึกษาแลว้ จะตอ้งสละเวลามาช่วยงานของ
คณะสงัคมวิทยาฯ  เช่น  งานวนัสถาปนาคณะฯ  วนัพระราชทานปริญญาบตัร  หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ ของคณะฯ  

3. นกัศึกษาสามารถสมคัรทุนไดม้ากกวา่ 1 ประเภท แต่มีสิทธิรับทุนไดเ้พียง 1 ประเภท 
 

การขอรับและยืน่ใบสมัคร 
 นกัศึกษาติดต่อขอรับและยืน่ใบสมคัรไดท่ี้ คุณอญัณิการ์  มหาผลประเสริฐ (พี่ล้ี) ณ สาํนกังาน 
ธุรการ ชั้น 2  อาคารคณะสงัคมวิทยาฯ ตั้งแต่บัดนีจ้นถึงวนัศุกร์ที ่  8  กมุภาพนัธ์  2556  ในวนัและเวลา
ราชการ 
 
ประกาศรายช่ือและการสอบสัมภาษณ์ 
 คณะสงัคมวิทยาฯ จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการสอบสมัภาษณ์ในวนัพฤหสับดีท่ี  14 
กมุภาพนัธ์ 2556  และสอบสัมภาษณ์ในวนัองัคารที ่26 กมุภาพนัธ์ 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอ้ง
ประชุม 2 ชั้น 2  อาคารคณะสงัคมวิทยาฯ   
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   10   มกราคม  พ.ศ. 2556 
 
 

      จิราภา  วรเสียงสุข 
                  (ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์ราภา  วรเสียงสุข) 

    คณบดีคณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 
 
 
 


