
                 
       

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
เรื่อง   รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม 
 

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

  ด้วยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม เพ่ือเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความ
เดือดร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์ และให้ความส าคัญกับนักศึกษาเรียนดีและมีความโดดเด่นในการท ากิจกรรม  
ดังนั้น  คณะสังคมวิทยาฯ จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาเพ่ือคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

   1. ทุนนักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยทางสังคมดีเด่น   จ านวน 1 ทุน วงเงินไม่เกินทุนละ 60,000.- บาท 
   รายละเอียดเกี่ยวกับทุน 

1. เป็นทุนอุดหนุนเพ่ือจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนของปีการศึกษา 2563 
2. การเบิกจ่ายเงินทุนเป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้ได้รับทุนในแต่ละภาค

การศึกษา ภายในระยะเวลาที่ได้รับทุน 
คุณสมบัติ 
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ชั้นปีที่ 3  
2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า  3.50 
3. มีผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพดี และ/หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม 
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
5. ผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 1–4  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

 

หมายเหตุ  1. นักศึกษาส่งผลงานวิชาการที่ท าในระหว่างการศึกษา จ านวน 1 ชิ้น โดยต้องมีชื่อ  
     เป็นผู้เขียนหรือผู้เขียนร่วม เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนแล้ว จะต้องส่งรายงานความคืบหน้าในการศึกษาพร้อมจดหมาย 
     รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 1/2563 เพ่ือประกอบการ 
     พิจารณาการจ่ายทุนในภาคการศึกษา 2/2563 

 

 2. ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา    จ านวน 5 ทุนๆ ละ  30,000.-  บาท 
  คุณสมบัติ 

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ชั้นปีที่ 1–4  
2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า  2.00 
5. ผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 1–4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
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 3. ทุนอาจารย์วิชาญ  กิตติรัตนพันธ ์    จ านวน 1 ทุนๆ ละ  30,000.-  บาท 
  คุณสมบัติ 

1.  มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ชั้นปีที่ 1–4  
2.  เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
4.  เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า  2.00 
5.  ผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 1–4  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

 

 4. ทุนส่งเสริมการเรียนดี      จ านวน 1 ทุนๆ ละ  25,000.-  บาท    
  คุณสมบัติ 

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคมที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 
สูงสุดของชั้นปีที่ 4 (รวม 7 ภาคการศึกษา) 

2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 

            หมายเหตุ   นักศึกษาไม่ต้องเขียนใบสมัคร คณะกรรมการฯ จะด าเนินการคัดเลือกจากผู้ที่มีผลการ  
เรียนเฉลี่ยสูงสุดของชั้นปีที่ 4 และจะมีพิธีมอบทุนส่งเสริมการเรียนดีในวันปัจฉิมนิเทศ  
ปีการศึกษา 2562 

 

 5.  ทุนนักกิจกรรมดีเด่น      จ านวน 1 ทุนๆ ละ  20,000.-  บาท    
  คุณสมบัติ 

1.  มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ชั้นปีที่ 2–4  
2. เป็นผู้ที่ท ากิจกรรมดีเด่น 
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 2.00  

 

หมายเหตุ     นักศึกษาส่งผลงานการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

 หลักฐานประกอบใบสมัคร 
1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว  จ านวน 1 รูป  (ติดใบสมัคร) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 1 ชุด 
3. ส าเนาใบเกรด จ านวน 1  ชุด (ฉบับล่าสุด) 
4. ประวัติส่วนตัวและเหตุผลความจ าเป็นที่ขอทุน ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4  

 

 เงื่อนไข 
1. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะต้องสละเวลามาช่วยงานของคณะ

สังคมวิทยาฯ เช่น งานวันสถาปนาคณะฯ วันพระราชทานปริญญาบัตร หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของคณะฯ  

2. นักศึกษาสามารถสมัครทุนได้มากกว่า 1 ประเภท  
 
การขอรับและยื่นใบสมัคร 
 นักศึกษาติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ คุณอัญณิการ์  มหาผลประเสริฐ (พ่ีลี้)  ณ ห้องฝ่าย
การนักศึกษา  (อยู่ระหว่างห้อง Mi Casa และห้อง Common)  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 24
กุมภาพันธ์ 2563  ในวันและเวลาราชการ 
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 ประกาศรายช่ือและการสอบสัมภาษณ์ 
 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บอร์ด
ฝ่ายการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาฯ   

-  สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 
อาคารคณะสังคมวิทยาฯ (รายงานตัวภายในเวลา 10.00 น.)   

 
ประกาศ  ณ  วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

 
 
 

               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี  เจริญศรี) 
     คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
เรื่อง   รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

    หลักสูตรสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

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

 ด้วยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพ่ือเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่มี
ความเดือดร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์ และให้ความส าคัญกับนักศึกษาเรียนดีและมีความโดดเด่นในการท า
กิจกรรม  ดังนั้น คณะสังคมวิทยาฯ จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาเพ่ือคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

1.  ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา จ านวน 3 ทุนๆ ละ  30,000.-  บาท   
  คุณสมบัติ 

5. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 1-3  
6. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า  2.00 
5. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอ่ืนอยู่ก่อน  ยกเว้นทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้

ที่มีความสามารถพิเศษ หรือทุนกู้ยืม ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
 

2.  ทุนส่งเสริมการเรียนดี  จ านวน 1 ทุนๆ ละ  25,000.-  บาท    
  คุณสมบัติ 

6. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีผลการเรียน 
เฉลี่ยสูงสุดของชั้นปีที่ 4 (รวม 7 ภาคการศึกษา) 

7. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 

                    หมายเหตุ    นักศึกษาไม่ต้องเขียนใบสมัคร  คณะกรรมการฯ จะด าเนินการคัดเลือกจากผู้ที่มี 
     ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของชั้นปีที่ 4  และจะมีพิธีมอบทุนส่งเสริมการเรียนดีใน   
     วันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 
 

5.  ทุนนักกิจกรรมดีเด่น   จ านวน 1 ทุนๆ ละ  20,000.-  บาท    
  คุณสมบัติ 

8. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 2-4  
9. เป็นผู้ที่ท ากิจกรรมดีเด่น 
10. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
11. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า  2.00  

 

หมายเหตุ     นักศึกษาส่งผลงานการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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4.  ทุนบริจาคศิษย์เก่า (คุณอารยา  ศรีอาระยันพงษ์) จ านวน 1 ทุนๆ ละ  10,000.-  บาท 
     ทุนศาสตราจารย์ ดร.จ าเรียง  ภาวิจิตร  จ านวน 1 ทุนๆ ละ   3,000.-  บาท 

คุณสมบัติ 
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 1-4  
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
4.  เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า  2.00 
5.  เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอ่ืนอยู่ก่อน  ยกเว้นทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ 
    ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือทุนกู้ยืม ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

 

หลักฐานประกอบใบสมัคร 
6. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว  จ านวน 1 รูป  (ติดใบสมัคร) 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 1 ชุด 
8. ส าเนาใบเกรด จ านวน 1  ชุด (ฉบับล่าสุด) 
9. ประวัติส่วนตัวและเหตุผลความจ าเป็นที่ขอทุน ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4  

 

เงื่อนไข 
1. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะต้องสละเวลามาช่วยงานของคณะ

สังคมวิทยาฯ เช่น งานวันสถาปนาคณะฯ วันพระราชทานปริญญาบัตร  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของคณะฯ  

2. นักศึกษาสามารถสมัครทุนได้มากกว่า 1 ประเภท  
 

การขอรับและยื่นใบสมัคร 
 นักศึกษาติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ คุณอัญณิการ์  มหาผลประเสริฐ (พ่ีลี้)  ณ ห้องฝ่ายการ
นักศึกษา  (อยู่ระหว่างห้อง Mi Casa และห้อง Common)  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที ่24 กุมภาพันธ์ 
2563  ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศรายช่ือและการสอบสัมภาษณ์ 
 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บอร์ด
ฝ่ายการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาฯ   

-  สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 302 
ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาฯ (รายงานตัวภายในเวลา 10.00 น.)    

 

 ประกาศ  ณ  วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
 
 

               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี  เจริญศรี) 
     คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 
 


