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ศูนยศึกษาสังคมและวัฒนธรรมรวมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กิจกรรมประกวดขอเขียนทางวิชาการหัวขอ “ตัวตน-ชีวิต: ในสังคมพหุชาติพันธุ”1 

 

 

หลักการและเหตุผล 

 “ชาติพันธุ” เปนคํานิยามกลุมคนที่มีลักษณะความเปนกลุมเฉพาะในทางสังคมและวัฒนธรรม มี

ความหมายกวางและครอบคลุมกวาคําวา เช้ือชาติ (race) ซึ่งมีนัยของการจําแนกคนจากลักษณะทางชีวภาพและ

การเปรียบเทียบความสูงสงกวาหรือตํ่าตอยกวาอันเปนปญหาพื้นฐานของการมองคนไมเทากัน ทั้งที่คนมีความ

หลากหลายจากปจจัยที่แตกตางกันทางวัฒนธรรม เชน ภาษา วิถีชีวิต และความเช่ือตางๆ ในถ่ินฐานและ

สภาพแวดลอมที่ไมเหมือนกัน ซึ่งประกอบเปนอัตลักษณหรือลักษณะเฉพาะของคนกลุมหน่ึงๆ ที่มากเกินกวาการ

กําหนดดวยเช้ือชาติหรือสัญชาติหน่ึงใดอยางหยุดน่ิง 

 การตระหนักถึงตัวตนของกลุมชาติพันธุตางๆ และการอยูรวมกันในสงัคมพหุชาติพันธุ การใหความสําคัญ

กับการมองเห็นและรับรูความแตกตางของผูคน เปนชองทางแรกของการทบทวนอคติจากความคุนชินในวัฒนธรรม

ของตน และกาวไปสูการเขาใจและยอมรับความหลากหลายทีพ่บเห็นไดในทุกสังคม 

 ศูนยศึกษาสังคมและวัฒนธรรมรวมสมัย มีพันธกิจในการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตของ

ผูคนทั้งในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมในหลายลักษณะ จึงเห็นความสําคัญขอการสนับสนุนงานเขียนทางวิชาการ

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดมีสวนรวมใน

การนําเสนอความคิดและมุมมองของตนผานประสบการณจากการศึกษา การลงพื้นที่ภาคสนาม รวมถึงการรับรูตอ

เรื่องราวในสังคมปจจุบันที่เกี่ยวของในประเด็นอัตลักษณชาติพันธุ เพื่อเปดพื้นที่ความเขาใจจากการมองเห็น

เรื่องราวของผูคน และนําเสนอสูสาธารณะผานงานเขียน 

 

วัตถุประสงค  

 1) เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ ผานการสรางสรรคงานเขียนเชิง

วิชาการ 

 2) เพื่อสนับสนุนใหเกิดนักวิชาการหรือนักเขียนรุนใหมในวงวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

และสายสังคมศาสตรที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัติของผูสงขอเขียนเขาประกวด 

 กลุมที่ 1  ประเภทความเรียงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 - เปนนักเรียนช้ันมัธยม 4 - 6 ของโรงเรียนในพื้นที่ดําเนินงานวิชาการของคณะ ดังตอไปน้ี 

 1) อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

                                                             
1 เปนช่ือหัวขอของการประกวดเทาน้ัน ผูสงผลงานเขาประกวดจะตองต้ังช่ือเรื่องขอเขียนแตละช้ินข้ึนใหม 



CCSCS_essay57 

2 
 

 2) สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส 

 3) (เพิ่มเติม) 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอ

สะบายอย 

 กลุมที่ 2  ประเภทความเรียงระดับปริญญาตรี 

 - เปนผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขา

อื่นๆ ทางสังคมศาสตรที่เกี่ยวของ ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย 

กลุมที่ 3  ประเภทบทความระดับบัณฑิตศึกษา 

  - เปนผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา และสาขาอื่นๆ ทางสังคมศาสตรที่เกี่ยวของ ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย 
 

 

กติกาการสงผลงานเขาประกวด 

 1.  เน้ือหา: 

 เปนบทความที่เกี่ยวของกับประเด็น “ตัวตน-ชีวิต: ในสังคมพหุชาติพันธุ” อันมีเน้ือหาเกี่ยวกับผูคน กลุม

คน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเช่ือ การแสดงความคิดเห็นหรือการสะทอนมุมมองตอปรากฏการณทางชาติพันธุ

ตางๆ ในสังคมไทย โดยอาจมีเน้ือหาเฉพาะประเด็นใดประเด็นหน่ึง หรือเปนภาพรวมตอสภาวการณบางอยาง โดย

ใหเจาของผลงานต้ังช่ือเรื่องที่สอดคลองกับขอเขียนของตนเอง 

 

2.  ผลงาน:  

 เปนผลงานสวนบุคคล และสงไดไมเกินคนละ 1 ช้ิน ใหเขียนหรือพิมพเปนภาษาไทย 

 เปนงานที่เขียนข้ึนใหม ไมเคยตีพิมพหรือรวมเลมมากอน ไมแปลหรือแปลงจากงานเขียนของผูอื่น 

 ใหพิมพดวยตัวอักษรขนาด 16 พอยต ระยะหางบรรทัด 1 เทา (1 บรรทัด) 

 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความเรียง ความยาวเฉพาะเน้ือหา 1-3 หนากระดาษ A4 

   -  ระดับปริญญาตร ีความเรียงทางวิชาการ ความยาวเฉพาะเน้ือหา 5-10 หนากระดาษ A4 

   -  ระดับบัณฑิตศึกษา บทความทางวิชาการ ความยาวเฉพาะเน้ือหา 15-20 หนากระดาษ A4 

 ใหใสช่ือ-นามสกุลเจาของผลงาน ช่ือโรงเรียนและหองที่ (สําหรับระดับ ม.ปลาย)  

หรือ ช่ือมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/รหัสประจําตัวนักศึกษา (สําหรับอุดมศึกษา) 

พรอมระบุหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได และไปรษณียอิเลกทรอนิกส (E-mail) ไวในตนฉบับดวย 

 

3.  การสงผลงาน:    เลือกสงผลงานได 2 ชองทาง คือ 

 1) ทางอีเมลที่ ccscs.tu@gmail.com  (สงเปนไฟลเวิรด) 

 2) สงไปรษณียมาที่   
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  ศูนยศึกษาสังคมและวัฒนธรรมรวมสมัย  

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 1 อาคารคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  

  

 ติดตอสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-613-2803 หรือ 09-3583-8720 (รพีพรรณ เจริญวงศ) 

 

4.  เงื่อนไข:    ผลงานทุกช้ินที่สงเขาประกวดถือเปนลิขสิทธ์ิของเจาของผลงาน เอกสารตนฉบับจะไม

สงคืนเจาของผลงาน เจาของผลงานควรทําสําเนาเก็บไวเอง และเจาของผลงานอนุญาตใหคณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยานําผลงานดังกลาวไปใชเผยแพรในกิจการของคณะฯ ได  

 

การตัดสินรางวัล 

 การตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการผูตัดสินผลงาน ซึ่งเปนอาจารยประจําคณะฯ และนักวิชาการจาก

ภายนอก  คณะกรรมการผูตัดสินผลงานมีสิทธ์ิกําหนดวิธีการตัดสินและการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่

สิ้นสุด  และจํานวนรางวัลที่จะประกาศมอบหลังการตัดสินผลงานใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการผูตัดสิน 

 

จํานวนรางวัล 

 กลุมที่ 1  ประเภทความเรียงระดับมัธยมศึกษา 

  - รางวัลผลงานดีเย่ียม 1 รางวัล   เงินรางวัลละ 2,000  บาท   พรอมประกาศนียบัตร 

  - รางวัลผลงานดี 3 รางวัล    เงินรางวัลละ 1,000  บาท   พรอมประกาศนียบัตร 

  - รางวัลชมเชย 6 รางวัล  เงินรางวัลละ    500  บาท พรอมประกาศนียบัตร 

  - รางวัลพิเศษเพิ่มเติม (ถาม)ี ประกาศนียบัตร 

 กลุมที่ 2  ประเภทความเรียงระดับปริญญาตรี 

  -  รางวัลผลงานดีเย่ียม 1 รางวัล เงินรางวัลละ 4,000  บาท   พรอมประกาศนียบัตร 

  -  รางวัลผลงานดี 2 รางวัล    เงินรางวัลละ 2,000  บาท   พรอมประกาศนียบัตร 

  - รางวัลชมเชย 4 รางวัล  เงินรางวัลละ  1,000  บาท พรอมประกาศนียบัตร 

  - รางวัลพิเศษเพิ่มเติม (ถาม)ี ประกาศนียบัตร 

 กลุมที่ 3  ประเภทบทความระดับบัณฑิตศึกษา 

  - รางวัลผลงานดีเย่ียม 1 รางวัล   เงินรางวัลละ 5,000  บาท   พรอมประกาศนียบัตร 

  - รางวัลผลงานดี 1 รางวัล    เงินรางวัลละ 3,000  บาท   พรอมประกาศนียบัตร 

  - รางวัลชมเชย 2 รางวัล   เงินรางวัลละ  1,500  บาท พรอมประกาศนียบัตร 

  - รางวัลพิเศษเพิ่มเติม (ถาม)ี ประกาศนียบัตร 
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ระยะเวลาดําเนินงาน  

 เริ่มประชาสัมพันธ พฤษภาคม 2557  

 เปดรับผลงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

 การประกาศผล วันที่ 8 กันยายน 2557  

  ทางเว็บไซต  http://socanth.tu.ac.th/  และ 

  ทางเฟสบุค  https://www.facebook.com/tusocant 

 การรับรางวัล* วันที่ 12 กันยายน 2557 ในงานสัมมนาวิชาการประจําปของศูนยฯ 

(*สําหรับผูทีอ่ยูตางพื้นที่ ทางศูนยฯ จะติดตอเพื่อสงมอบรางวัลตอไปเปนรายบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลปรับปรุง 27 พ.ค.57 


