
 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
คัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่นรางวัลสัญญา  ธรรมศักดิ์ 

 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ เป็นปูชนียบุคคลของนักนิติศาสตร์ ได้ประกอบคุณงามความดี
รับใช้ประเทศชาติและสังคมนานัปการ  โดยเคยด ารงต าแหน่ งส าคัญต่าง ๆ เช่น ประธานองคมนตรี  
นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณบดี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  เป็นต้น  ซึ่งท่านได้
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ดังกล่าวด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความกล้าหาญอันเปี่ยมด้วย
คุณธรรมเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป นอกจากนั้น ท่านยังได้อุทิศตนเพ่ือการศึกษาวิชานิติศาสตร์ ส่งเสริม
กระบวนการยุติธรรมและวิชาชีพกฎหมาย ผลงานของท่านเป็นที่ปรากฏและยอมรับกันทั่วไปท้ังในและต่างประเทศ  
  กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์  เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการประกาศเกียรติคุณและ
เป็นอนุสรณ์แห่งความดีของศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์สัญญา  
ธรรมศักดิ์ ได้พิจารณาเห็นว่า เพ่ือเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์และคุณงามความดีของศาสตราจารย์สัญญา  
ธรรมศักดิ์ ดังกล่าวให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนคนรุ่นหลัง จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่นที่มี
ความรู้กฎหมายดีพร้อมด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือรับรางวัลสัญญา  
ธรรมศักดิ์ 

แต่เดิมนั้น กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ได้พิจารณาเฉพาะนักศึกษากฎหมายที่ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพียงเท่านั้น ต่อมาจึงได้เริ่มขยายมายังสถาบันการศึกษาของรัฐที่เปิดการ
เรียนการสอนและผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์รับใช้สังคมมาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี อันเป็นก้าวแรกแห่งการขยาย
เพ่ือเปิดกว้างสู่การเป็นรางวัลระดับประเทศ ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กระทั่งในการพิจารณารางวัลนักศึกษากฎหมาย
ดีเด่นในปีการศึกษา ๒๕๖๔ กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ได้ขยายคุณสมบัติไปถึงสถาบันการศึกษา
เอกชนที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนนิติศาสตร์รับใช้สังคมมาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปีเช่นกัน ซึ่งรางวัลนักศึกษา
กฎหมายดีเด่นในปีการศึกษานี้  มีสถาบันการศึกษาที่ เข้าตามหลักเกณฑ์  รวมทั้งสิ้น ๑๑ สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเกริก 

๒.  วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือสรรหาและคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์มาแล้วตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไปทั้งภาครัฐและ
เอกชน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษากฎหมายรุ่นต่อไป (กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ )  
  ๒.๒  เพ่ือเผยแพร่ และประกาศเกียรติคุณของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 
  ๒.๓  เพ่ือเป็นรางวัลให้กับนักศึกษากฎหมายที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ท าความดี มีคุณธรรมและ
ช่วยเหลือสังคม อันจะเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและครอบครัวของตนเอง สถาบันและสังคม 



 

 

 
๓.  เกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ส าหรับนักศึกษากฎหมายดีเด่น  
  ๓.๑ สอบผ่านวิชาบังคับตามหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้จดทะเบียนศึกษาตลอดหลักสูตร โดยมีผล
การศึกษาในระดับเกียรตินิยม ตามหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

๑) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   ๒) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ๓) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๔) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๕) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ๖) มหาวิทยาลัยพายัพ   
๗) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๘) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ๙) มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
๑๐) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ๑๑) มหาวิทยาลัยเกริก 

  ๓.๒  ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๓  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
 

๔ . ขั้นตอนการด าเนินการสรรหาและคัดเลือก 
  ๔.๑  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัล
สัญญา ธรรมศักดิ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ๔.๒  คณะนิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยตามข้อ ๓.๑  ด าเนินการสรรหานักศึกษากฎหมายดีเด่น  
ซึ่ งมีคุณ สมบั ติ ตามข้อ  ๓   โดย เป็ นผู้ ส า เร็จการศึกษาในปี การศึกษา ๒๕๖๔  จ านวน  ๑  คน  (กรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓) โดยเสนอชื่อพร้อมข้อมูลและเหตุผล
ประกอบ ไปยังคณะกรรมการพิจารณารางวัลสัญญา  ธรรมศักดิ์ ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ 
  ๔.๓  คณะกรรมการพิจารณารางวัลสัญญา  ธรรมศักดิ์ จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่แต่ละ
สถาบันเสนอชื่อตามข้อ ๔.๒ โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่น 
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖  
  ๔.๔  กองทุนศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
กฎหมายดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๖ 
 

๕.  การพิจารณาตัดสิน 
การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัลสัญญา  ธรรมศักดิ์ อยู่ในความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  
ให้ถือเป็นที่สุด หากปีใดมีผู้เหมาะสมได้รับรางวัลมากกว่า ๑ คน สามารถมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาทุกคนที่ได้รับ
การพิจารณาตัดสินให้เป็นนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัลสัญญา  ธรรมศักดิ์ หรือ หากปีใดไม่ปรากฏว่ามีผู้ที่
เหมาะสมได้รับรางวัลก็ให้งดการมอบรางวัลส าหรับปีนั้นได้ 

 

๖.  รางวัล และเกียรติบัตร 
 ๖.๑  นักศึกษาผู้ได้รับรางวัล จะได้รับเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และโล่เกียรติยศ 
 ๖.๒  นักศึกษาผู้ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๔.๒  และผ่านการสัมภาษณ์จะ
ได้รับใบเกียรติบัตร 
 

๗.  ก าหนดการมอบรางวัล 
ในวันสัญญาธรรมศักดิ์ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ 



 

 

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ 
ประจ าปี  ๒๕๖๖ 

ประเภท  “นักศึกษากฎหมายดีเด่น” 

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

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

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


