
 

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกขอมูลและติดรูปเรียบรอย 1 ชุด (สามารถ 
download ใบสมัครไดจาก http://socanth.tu.ac.th/admission) 

2. สำเนาใบแจงผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 1 ชุด

3. สำเนาใบแจงผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 1 ชุด

4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา 1 ชุด

5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุดและสำเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

6. รูปถายหนาตรง ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

7. หลักฐานการโอนเงินคาสมัครสอบคัดเลือก 350 บาท 1 ชุด เขา
บัญชีเลขที่ 475-0-14819-9 ชื่อบัญชี หลักสูตรสาขาการวิจัยทาง
สังคม สม. ธนาคารกรุงไทย สาขายอย มธ.ศูนยรังสิต

สำหรับผูสมัครทางไปรษณีย ใหแนบไปรษณียบัตร จาหนาถึง
ตนเองมาดวย

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การรับสมัคร

  - สมัครทางไปรษณีย

S 9 เมษายน  2555  - 4 พฤษภาคม 2555 สงโครงการพิเศษ
หลักส ูตรว ิจ ัยทางส ังคม คณะสังคมว ืทยาและมานุษยว ิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121  (ดูวันที่ประทับบนซอง จม.)

   - สมัครดวยตนเอง

S 9 เมษายน  2555 - 4 พฤษภาคม 2555 (เวลา 9.00 น. – 
16.00 น. เวนวันหยุดราชการ)  และ 5  – 12 พฤษภาคม 2555 ทุกวัน 
(เวลา 9.00 น. – 16.00 น.)  ณ  สำนักงานหลักสูตรการวิจัยทางสังคม 
ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ

S วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ  คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และทาง http://socanth.tu.ac.th

กำหนดการสอบสัมภาษณ

S ประกาศใหทราบภายหลัง ณ  คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และทาง http://socanth.tu.ac.th

หมายเหตุ

S การประกาศของคณะทุกชนิดจะประกาศ ณ  คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.  ศูนยรังสิต และทาง http://
socanth.tu.ac.th

ติดตอสอบถาม

   สำนักงานหลักสูตรการวิจัยทางสังคม  

   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

   ตำบลคลองหน่ึง   อำเภอคลองหลวง

   จังหวัดปทุมธานี 12121

   โทร. 0-2696-5814, 0-2696-5816 และ 0-2696-5869

   และ 0-2696-5800 โทรสาร  0-2696-5812

   http://socanth.tu.ac.th

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี

หลักสูตรการวิจัยทางสังคม

Bachelor of Arts (Social Research)

ปการศึกษา 2555

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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ชื่อปริญญา

   ภาษาไทย :       Sสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (การวิจัยทางสังคม)

S              Sสม.บ. (การวิจัยทางสังคม)

   ภาษาอังกฤษ :  SBachelor of Arts (Social Research)

               S B.A. (Social Research)

หลักการและเหตุผล

S จากการสรุปงานและลักษณะงานของขาราชการสายงาน
ตางๆ พบวา ผูมีหนาที่หลักดานการวิเคราะหวิจัย  ไดแก เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน  นักวิชาการแรงงาน  นักพัฒนาระบบ
ราชการ นักวิจัยสังคมศาสตร นักสถิต ิ เจาหนาที่องคการระดับทองถ่ิน 
ฯลฯ เจาหนาที่เหลานี้รับผิดชอบงานหลักดานการปฏิบัติการวิจัยกลาว
คือ ศึกษารวบรวมขอมูลตางๆ ไดแก สถานการณทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมทั้งในและตางประเทศ เหตุการณทางดานแรงงาน
รวมถึงนโยบายของรัฐ  ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อวางกรอบ การจัดทำแผน
ยุทธศาสตร กำหนดทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายและ
วัฒนธรรมของชาติ 

S ในภาคเอกชนเปนที่ทราบกันดีวา ความพึงพอใจของลูกคาที่
มีตอผลิตภัณฑหรืองานบริการ ถือเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหบริษัทเจริญ
เติบโตและยืนหยัดไดอยางมั่นคง จึงจำเปนที่บริษัทตองทำวิจัยเก่ียวกับ
ความตองการของลูกคา รสนิยม ความเคลื่อนไหวของตลาดผลิตภัณฑ
และแรงงาน  หรือแมแตการวิจัยผูใหบริการเอง ซึ่งหมายถึงการศึกษา
ความพึงพอใจและการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท

S ไมวาจะเปนงานภาครัฐหรือภาคเอกชน  นักวิจัยตองมีความรู
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ความรูทางสถิติ ความรูทางสังคมและ
วัฒนธรรม ความรูทางคอมพิวเตอร เพ่ือสามารถวิเคราะหวิจัยจนบรรลุ
แผนยุทธศาสตรได คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงดำเนินการ
จัดตั้งโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรการวิจัยทางสังคม เพ่ือสนับสนุน
บุคลากรทางดานการวิเคราะหวิจัยแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน

เกณฑการพิจารณาผูมีสิทธิ์สัมภาษณ

1. นำผลสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  3 
วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา และวิชา
คณิตศาสตร คูณน้ำหนัก 40%

2. นำคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 
ภาคเรียน (GPAX) คูณน้ำหนัก 20%

3. นำคะแนนสอบความถนัดทั่วไป (GAT) คูณน้ำหนัก 20% 
โดยเรียงลำดับจากคะแนนรวมสูงสุด ประมาณ 400 คน

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

S จะคัดเลือกจากผูที่ไดเขาสอบสัมภาษณโดยนำคะแนน
สอบสัมภาษณคูณกับ 0.2 และนำมารวมกับคะแนนผลรวมจาก
ขอ 1-3 ขางตน จำนวนรับเขาศึกษาประมาณ 120 คน

หมายเหต ุ  

ผ ู สม ัครจะต องตรวจสอบและร ับรองตนเองว าม ี
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบวามีผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศ
การรับสมัคร ถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัต ิ  ไมมีสิทธ์ิเขาศึกษา กรณี
ที่เสียคาสมัครแลวจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คาใชจาย

H เฉลี่ยปการศึกษาละประมาณ  75,000 บาท เฉพาะชั้นป
ที่ 3 เพ่ิมคาปฏิบัติการภาคสนามในตางประเทศอีก  50,000 บาท 

โครงสรางหลักสูตร

    S นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษาวิชาตาง  ๆ รวมกันไมนอยกวา 138  
หนวยกิต (46 วิชา) ตามโครงสรางหลักสูตรดังนี้

1. วิชาการศึกษาทั่วไปS S 30  หนวยกิต

2. วิชาเฉพาะS S S 96  หนวยกิต

- วิชาบังคับS S 63  หนวยกิต

- วิชาบังคับเลือกS S 15  หนวยกิต

- วิชาเลือกในคณะS S 18  หนวยกิต

3. วิชาเลือกเสรSี S S 12  หนวยกิต

การเรียนการสอน

S หลักสูตรภาคภาษาไทย 4 ป โดยแบงเปนปละ 2 ภาคการศึกษา 
ตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยนักศึกษาจะตองฝก
ปฏิบัติวิจัยภาคสนามในตางประเทศในภาคฤดูรอนของปการศึกษาที่ 3 

(เวลาเรียน 9.30-16.30 น. วันจันทรถึงวันศุกร)

คุณสมบัติผูสมัคร

1. เปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาหรือคาดวาจะ
จบชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 กอนวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและมีคุณ
สมบัติอ ื ่น  ๆ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาชั ้นปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2. ตองมีคะแนนผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน    (O-NET) 
ประกอบดวย  3 วิชาคือ  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา และวิชา
คณิตศาสตร ของปการศึกษา 2553 หรือ 2554

3. ตองมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน 
(GPAX) ไมต่ำกวา 2.50

4. ตองมีคะแนนผลการสอบ GAT


