
 
 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
สาขา มานุษยวิทยา รหัสสาขา     0831 

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชามานุษยวิทยา 
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา   

 จ านวนรับ  3  คน 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1. ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
1.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอ่ืนๆ ที่

เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
1.2 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมอย่างต่ า 3.5 จากระบบ 4.0 หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ 

(เช่นงานวิจัย บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความทางวิชาการที่เสนอในที่ประชุมสัมมนาระดับ
มหาวิทยาลัยขึ้นไป เป็นต้น) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา 

2. ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอ่ืนๆ ที่

เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมีผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.5 จากระบบ 4.0   
          2.2 ต้องมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ (เช่น งานวิจัย บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 
บทความทางวิชาการท่ีเสนอในที่ประชุมสัมมนาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป เป็นต้น) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีที่
ผ่านมา 

    2.3 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ข้อ 2.1 และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 
15 หน่วยกิต และมีค่าเฉลี่ยสะสมอย่างต่ า 3.5 จากระบบ 4.0 สามารถสมัครและขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและคณบดีเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาได้ 
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 

79 คะแนน ส าหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.5 โดยผลสอบต้อง
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร   

3) ในกรณีที่ผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อน
ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 
คะแนน ส าหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือ IELTS ในระดับ 6.0 ขึ้นไป โดยผู้เข้าศึกษาจะต้อง
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษให้ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ ข้อ 2 ภายในปีการศึกษาที่หนึ่งของการเรียนตาม
หลักสูตร มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องพ้นสถานภาพนักศึกษา  
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4) ผู้เข้าศึกษาจะต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (research proposal) ที่ผู้สมัครประสงค์จะ

พัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ความยาวประมาณ 5-7 หน้า ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องระบุหัวข้อวิจัย 
ประเด็นวิจัย และวิธีการวิจัยที่นักศึกษาจะพัฒนาต่อไปเป็นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต โดยข้อเสนอดังกล่าว
ต้องสอดคล้องกับประเด็นศึกษาที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตั้งไว้ในแต่ละปี พร้อมทั้งชี้ให้ เห็นว่าโครงการดุษฎี
บัณฑิตทางมานุษยวิทยาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะตอบสนองการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาได้อย่างไร ในปีนี้ คณะฯ ได้ก าหนดประเด็นศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

1. country/area: Laos, Thailand, Vietnam, Myanmar, the Philippines, China,  
         Malaysia, Korea, Japan,  

2. community studies and modernity: peasant studies, the poor, social and cultural     
   movement, transnational cultures 
3. ethnicity: theTai outside Thailand, ethnohistory, ethnic identity, ethnic groups and 
   the state 
4. anthropology of language    
5. prehistoric culture and society 
6. symbolism in traditional arts   
7. anthropology of power 
8. medical anthropology    
9. urban anthropology 
10. cultural ecology 

 
5) ผู้เข้าศึกษาจะต้องแสดงจดหมายรับรองคุณสมบัติ (letter of recommendation) จากบุคคลที่

สามารถประเมินศักยภาพทางการศึกษาและการวิจัยของผู้สมัครได้ จ านวน 2 ฉบับ 
     6)  กรณผีู้สมัครเข้าศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบตามข้อ 2.3 ให้ด าเนินการดังนี้ 
    6.1 ต้องยื่นเรื่องขอโอนลักษณะวิชาทุกวิชาที่เรียนในหลักสูตรมหาบัณฑิต ให้เป็นลักษณะวิชา
ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรนี้ 
  6.2 ส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 79 
คะแนน ส าหรับ Internet-Based Test หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.5 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันสอบถึงวันสมัคร ทั้งนี้ไม่สามารถน าผลการเรียนภาษาอังกฤษวิชา TU 005 และ TU 006 มานับเป็นเกณฑ์
ผ่านภาษาอังกฤษเพ่ือจบการศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนี้ได้ 
  6.3 กรณีที่ผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา
ก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 
คะแนน ส าหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือ IELTS ในระดับ 6.0 ขึ้นไป โดยผู้เข้าศึกษาจะต้อง
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษให้ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ ข้อ 6.1 ภายในปีการศึกษาที่หนึ่งของการเรียนตาม
หลักสูตร มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องพ้นสถานภาพนักศึกษา  
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  6.4 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์  

7) เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

วิชาที่สอบ 
วันและเวลาสอบ

ข้อเขียน 
วันประกาศผล 
สอบข้อเขียน 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วันประกาศผล 
สอบคัดเลือก 

 10 เม.ย.59 

3 พ.ค.59 13 พ.ค.59 18 พ.ค.59   1. ความรู้ทางสังคมศาสตร์ 09.00-12.00 น. 

2. ความรู้ทางการวิจัย 13.30-16.30 น. 

 
หมายเหตุ  1. หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2557 ได้รับการปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรที่เชื่อมต่อกันระหว่างปริญญาโท      
        และปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยาของคณะฯ 
                  2. เอกสารประกอบการสมัครข้างต้น ให้ส่งที่คณะฯ ภายในวันสอบข้อเขียน 

 3. คณะได้ก าหนดเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้อ่านล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสอบ ขอให้ผู้สมัคร  
           ติดต่อทางคณะได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
           ตึกอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 29    
           กุมภาพันธ์ 2559  เป็นต้นไป 
     4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี คุณศิริภัทร จุ้ยเปี่ยม โทร. 02-613-2804, 093-584-8721  

 
 














