
 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
คัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่นรางวัลสัญญา  ธรรมศักดิ์ 

 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ เป็นปูชนียบุคคลของนักนิติศาสตร์ ได้ประกอบคุณงามความดี
รับใช้ประเทศชาติและสังคมนานัปการ  โดยเคยด ารงต าแหน่งประธานองคมนตรี  นายกรัฐมนตรี ประธานศาล
ฎีกา รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ฯลฯ ต่อมาได้กราบถวายบังคม
ลาออกจากต าแหน่งประธานองคมนตรี เนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์ และก็ยังคงด ารงต าแหน่งองคมนตรีอยู่  ท่าน
ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความกล้าหาญอันเปี่ยมด้วยคุณธรรมเป็นที่
ประจักษ์โดยทั่วไป นอกจากนั้น ท่านยังได้อุทิศตนเพ่ือการศึกษาวิชานิติศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมและ
วิชาชีพกฎหมาย ผลงานของท่านเป็นที่ปรากฏและยอมรับกันทั่วไปท้ังในและต่างประเทศ  
  กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์  เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือประกาศเกียรติคุณและเป็น
อนุสรณ์แห่งความดีของศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 
ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์และคุณงามความดีของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ดังกล่าว
ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง จึงจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่นที่มีความรู้กฎหมายดีพร้อมด้วยคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือรับรางวัลสัญญา  ธรรมศักดิ์ โดยที่ ประจ าปี ๒๕๖๒ นี้ ผู้ที่มี
สิทธิ ในการได้ รับการเสนอชื่ อเพ่ือเข้ ารับการสรรหาและคัด เลือกนั้ น  ได้แก่นั กศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกไปจากนี้ กองทุนฯ ได้ขยายกลุ่มนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการ
สรรหาและคัดเลือกให้ได้รับรางวัลฯ เพ่ิมเติมอีกสามมหาวิทยาลัยภาครัฐ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งทั้งสี่มหาวิทยาลัยดังกล่าว ล้วนแต่เป็น
มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ได้ท าหน้าที่ผลิตนิติศาสตรบัณฑิตมารับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

 

๒.  วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือสรรหาและคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่นที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ าส ต ร์  จุ ฬ า ล งก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย าลั ย  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค า แ ห งแ ล ะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เป็นแบบอย่างท่ีดตี่อนักศึกษากฎหมายรุ่นต่อไป 
  ๒.๒  เพ่ือเผยแพร่ และประกาศเกียรติคุณของของศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ 
 
๓.  เกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ส าหรับนักศึกษากฎหมายดีเด่น 



 

 

  ๓.๑ สอบผ่านวิชาบังคับตามหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้จดทะเบียนศึกษาตลอดหลักสูตร อันเป็น
หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหงและ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีผลการศึกษาในระดับเกียรตินิยม  
  ๓.๒  ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๓  มีคุณธรรม 

 

๔ . ขั้นตอนการด าเนินการสรรหาและคัดเลือก 
  ๔.๑  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัล
สัญญา ธรรมศักดิ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ๔.๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามค าแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด าเนินการคัดสรรหานักศึกษากฎหมายดีเด่น ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๓  เป็นจ านวน มหาวิทยาลัยละ ๑ คน และเสนอชื่อพร้อมข้อมูลและเหตุผลประกอบ ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณารางวัลสัญญา  ธรรมศักดิ์ ภายในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  ๔.๓ คณะกรรมการพิจารณารางวัลสัญญา  ธรรมศักดิ์ จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตามข้อ ๔.๒ 
โดยให้มีการสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่น 
  ๔.๔ กองทุนศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษากฎหมาย
ดีเด่น 
 

๕.  การพิจารณาตัดสิน 
การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัลสัญญา  ธรรมศักดิ์ อยู่ในความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯให้ถือ
เป็นที่สุด หากปีใดมีผู้เหมาะสมได้รับรางวัลมากกว่า ๑ คน ก็ให้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการ
พิจารณาตัดสินให้เป็นนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัลสัญญา  ธรรมศักดิ์ หรือ หากปีใดไม่ปรากฏว่ามีผู้ที่เหมาะสม
ได้รับรางวัลก็ให้งดการมอบรางวัลส าหรับปีนั้นได ้

 

๖.  รางวัล  
 เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท และโล่เกียรติยศ จ านวน ๑  รางวัล 
 

๗.  ก าหนดการมอบรางวัล 
ในเดือนเมษายนของทุกปี  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ 
ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ประเภท  “นักศึกษากฎหมายดีเด่น” 

๑. ชื่อ- สกุล ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ
.................................................................. .................................................................................................... 

๒. ประวัติส่วนตัว วัน /เดือน /ปีเกิด.................................................................. ........................................... 
  สถานที่เกิด........................................................................................................ ............... 
  บิดาชื่อ ....................................................อาชีพ...................... ......................................... 
  มารดาชื่อ.................................................อาชีพ................................................................ 
  ภูมิล าเนาปัจจุบัน บ้านเลขที่ ..................ตรอก/ซอย......................................... .............. 
  ถนน........................................................เขต/อ าเภอ........................................................ 
  จังหวัด....................................................โทรศัพท์............................................................. 

๓. ประวัติการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เมื่อ พ.ศ. ..............จาก......................................................................... 
          รวมได้รับคะแนน/เกรดเฉลี่ย ๔ ชั้นปี เฉลี่ย ....................................... 

๓.๑ ในระดับชั้นปีที่  ๑  รวมได้รับคะแนน/เกรดเฉลี่ย....................................... 
๓.๒ ในระดับชั้นปีที ่ ๒  รวมได้รับคะแนน/เกรดเฉลี่ย...................................... (ค านวณรวม ๒ ชั้นปี)  
๓.๓ ในระดับชั้นปีที่  ๓  รวมได้รับคะแนน/เกรดเฉลี่ย...................................... (ค านวณรวม ๓ ชั้นปี)  

๔. ประวัติการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๔.๑ การท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมภายในคณะหรือมหาวิทยาลัย 
(ระบุรายละเอียดกิจกรรมพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน)................................................................................. 



 

 

......................................................................................................... ............................................................. 

............................................................................................................................. ......................................... 

๔.๒ การท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย 
(ระบุรายละเอียดกิจกรรมพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน)........................................................... ......................          
.................................................................................. ....................................................................................           
............................................................................................................................. ......................................... 

๔.๓ ประวัติการได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
(ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายพร้อมแนบค าสั่งแต่งตั้งหรือหลักฐานอ่ืน) 
 ............................................................................... ..................................................................................... 

           ............................................................................................................................. ....................................... 
           ............................................................................................................................. ....................................... 

      ๕. สิ่งท่ีแสดงถึงความมีคุณธรรม 
(ระบุรายละเอียด)..................................................................................................................... .................... 

           ............................................................................................................................. ....................................... 
           ............................................................................................................................. ....................................... 
     
   
     ๖. ความสามารถพิเศษหรือความสามารถเฉพาะทาง 
          (ระบรุายละเอียด)................................................................................................................... ....................... 
          ...................................................................... ........................................................................ ......................... 
          ............................................................................................................................. .......................................... 

      ๗. ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
          (สามารถให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นอ่ืนประกอบการพิจารณาได้) ........................................................ 
          ......................................................................... ..................................................................... ........................ 
          ............................................................................................................................. ......................................... 
 
 
                                                               (ลงนาม)..........................................................ผู้เสนอ 

                                                                          (.......................................................) 

                                                                      วันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ............... 

 


