
 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบสมคัร 1 ชดุ (Download จาก http://socanth.tu.ac.th)  

2. สาํเนาใบแจ้งผลการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติขนัพืนฐาน 

(O-NET) 1 ชดุ (ของปีการศึกษา 2554 หรือ 2555) 

3. สาํเนาใบแจ้งผลการทดสอบความถนัดทวัไป (GAT) 1 ชดุ 

4. สาํเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า 1 ชดุ (GPAX ไม่ตํากว่า 2.50) 

5. สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ และสาํเนาทะเบียนบ้าน 1 ชดุ 

6. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิว 3 รูป 

7. หลกัฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบคดัเลอืก 350 บาท 1 ชดุ  

เข้าบญัชีเลขที 475-0-14819-9 ชือบญัชี หลกัสตูรสาขาการวิจยั

ทางสงัคม สม. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย มธ.ศนูย์รังสติ 

สําหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ ให้แนบไปรษณียบัตร  

จ่าหน้าถึงตนเองมาด้วย 

 

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 รับสมัคร : 1 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2556 
  

 - สมัครทางไปรษณีย์     1 - 30 เมษายน 2556 

            สง่โครงการพิเศษหลกัสตูรวิจยัทางสงัคม คณะสงัคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตําบลคลองหนึง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121  (ดูวันทีประทับบนซอง 

จม.) 

   - สมัครด้วยตนเอง 

           -   1 เมษายน 2556 - 6 พฤษภาคม 2556 

                (เวลา 9.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)  

-   7 – 12 พฤษภาคม 2556  

(เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

ณ สาํนกังานหลกัสตูรการวิจยัทางสงัคม ชนั 1 คณะสงัคม 

วิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 

ประกาศรายชือผู้ มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 วนัที 13 พฤษภาคม 2556 ณ คณะสงัคมวิทยาและ

มานษุยวิทยา และทาง  http://socanth.tu.ac.th 

กําหนดการสอบสัมภาษณ์ 
 ประกาศให้ทราบภายหลัง ณ คณะสังคมวิทยาและ

มานษุยวิทยา และทาง http://socanth.tu.ac.th 

หมายเหตุ 

 การประกาศของคณะทุกชนิดจะประกาศ ณ คณะสังคม

วิ ท ย า แ ล ะ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า  ม ธ .  ศู น ย์ รั ง สิ ต  แ ล ะ ท า ง 

http://socanth.tu.ac.th การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที

สินสดุ และในการติดต่อกับทางคณะฯ ทุกครังต้องสวมเครืองแบบ

นกัเรียน/นกัศกึษา 

ตดิต่อสอบถาม 

   สํานักงานหลักสูตรการวิจยัทางสังคม   

   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

   ตําบลคลองหนึง   อําเภอคลองหลวง 

   จงัหวัดปทุมธานี 12121 

   โทร. 0-2696-5814, 0-2696-5829 และ 0-2696-5832 

   โทรสาร  0-2696-5812 

    http://socanth.tu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการภาคพเิศษปริญญาตรี 

หลักสูตรการวจัิยทางสังคม 

Bachelor of Arts (Social Research)  

ปีการศึกษา 2556 

 

คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 



 

  โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลกัสูตรการวจิยัทางสังคม คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
 ชือปริญญา 

   ภาษาไทย :        สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา (การวิจัยทางสงัคม) 

               สม.บ. (การวิจัยทางสงัคม) 

   ภาษาองักฤษ :   Bachelor of Arts (Social Research) 

                B.A. (Social Research) 

หลักการและเหตุผล 
 จากการสรุปงานและลกัษณะงานของข้าราชการสายงานต่างๆ 

พบว่า ผู้ มีหน้าทีหลักด้านการวิเคราะห์วิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าทีวิเคราะห์

นโยบายและแผน นักวิชาการแรงงาน นักพัฒนาระบบราชการ นักวิจัย

สงัคมศาสตร์ นักสถิติ เจ้าหน้าทีองค์การระดับท้องถิน ฯลฯ เจ้าหน้าที

เหลา่นีรับผิดชอบงานหลกัด้านการปฏิบติัการวิจยักล่าวคือ ศึกษารวบรวม

ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมทังใน

และต่างประเทศ เหตุการณ์ทางด้านแรงงานรวมถึงนโยบายของรัฐ ฯลฯ 

ทงันีเพือวางกรอบ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กําหนดทิศทางการพัฒนา

ให้สอดคล้องกบันโยบายและวฒันธรรมของชาติ  

 ในภาคเอกชนเป็นทีทราบกันดีว่า ความพึงพอใจของลกูค้าทีมี

ต่อผลิตภัณฑ์ห รืองานบ ริการ ถือเ ป็นปัจจัยสําคัญทีทํา ให้บ ริษั ท

เจริญเติบโตและยืนหยัดได้อย่างมันคง จึงจําเป็นทีบริษัทต้องทําวิจัย

เกียวกับความต้องการของลูกค้า รสนิยม ความเคลือนไหวของตลาด

ผลิตภัณฑ์และแรงงาน หรือแม้แต่การวิจัยผู้ ให้บริการเอง ซึงหมายถึง

การศึกษาความพึงพอใจและการประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน

บริษัท 

 ไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐหรือภาคเอกชน นักวิจัยต้องมีความรู้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ทางสถิติ ความรู้ทางสงัคมและวัฒนธรรม 

ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ เพือสามารถวิเคราะห์ วิจัยจนบรรลุแผน

ยุทธศาสตร์ได้ คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงดําเนินการจัดตัง

โครงการภาคพิเศษ หลักสตูรการวิจัยทางสงัคม เพือสนับสนุนบุคลากร

ทางด้านการวิเคราะห์วิจยัแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

เกณฑ์การพจิารณาผู้ มีสิทธิสัมภาษณ์ 
1. นําผลสอบทางการศึกษาแห่งชาติขันพืนฐาน (O-NET) 3 วิชา

คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา และวิชาคณิตศาสตร์ 

คณู 0.4 

2. นําคะแนนเฉลียสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาค

เรียน (GPAX) คณู 0.2 

3. นําคะแนนสอบความถนดัทวัไป (GAT) คณู 0.2  

โดยเรียงลาํดบัจากคะแนนรวมสงูสดุ ประมาณ 400 คน 
 

ผู้ มีสิทธิเข้าศึกษา 
 จะคดัเลอืกจากผู้ทีได้เข้าสอบสมัภาษณ์โดยนําคะแนนสอบ

สมัภาษณ์คูณกับ 0.2 และนํามารวมกับคะแนนผลรวมจากข้อ 1-3 

ข้างต้น จํานวนรับเข้าศกึษาประมาณ 120 คน 
 

หมายเหตุ    
ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติ

ตามประกาศรับสมคัร หากมหาวิทยาลยัตรวจสอบในภายหลงัพบว่า

มีผู้สมคัรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร ถือว่าผู้

นนัขาดคุณสมบัติ  ไม่มีสิทธิ เข้าศึกษา กรณีทีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่

คืนเงินค่าสมคัรไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 
 

ค่าใช้จ่าย 
 เฉลยีปีการศกึษาละประมาณ 75,000 บาท และเฉพาะชันปี

ที 3 เพิมค่าปฏิบติัการภาคสนามในต่างประเทศอีก  50,000 บาท  

โครงสร้างหลักสูตร 
     นกัศกึษาต้องจดทะเบียนศึกษาวิชาต่างๆ รวมกันไม่น้อยกว่า 129 

หน่วยกิต (44 วิชา) ตามโครงสร้างหลกัสตูรดงัน ี

1. วิชาการศกึษาทวัไป  30  หน่วยกิต 

2. วิชาเฉพาะ   87  หน่วยกิต 

- วิชาบงัคบั          42  หน่วยกิต 

- วิชาบงัคบัเลอืก       21  หน่วยกิต 

- วิชาเลอืกในคณะ       21  หน่วยกิต 

- วิชาบงัคบันอกคณะ             3   หน่วยกิต 

3. วิชาเลอืกเสรี   12  หน่วยกิต 
 

การเรียนการสอน 
 หลกัสตูรภาคภาษาไทย 4 ปี โดยแบ่งเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษา 

ตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาจะต้องฝึก

ปฏิบติัวิจยัภาคสนามในต่างประเทศในภาคฤดรู้อนของปีการศกึษาที 3  

เวลาเรียน 9.30 - 16.30 น. วนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
 

คุณสมบัตผิู้สมัคร 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่าหรือคาดว่า

จะจบชันมัธยมศึกษาปีที 6 ก่อนวันขึนทะเบียนเป็นนักศึกษาและมี

คุณสมบัติอืนๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชันปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

3. ต้องมีคะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขันพืนฐาน   (O-NET) 

ประกอบด้วย 3 วิชาคือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา และวิชา

คณิตศาสตร์ ของปีการศกึษา 2554 หรือ 2555 

4. ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลีย 6 ภาคเรียน 

(GPAX) ไม่ตํากว่า 2.50 

5. ต้องมีคะแนนผลการสอบ GAT 
 


