คุณสมบัติผูสมัคร

1. เปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ กศน.
และมี ค ุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ตามข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการศึ ก ษา
ชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. ตองมีคะแนนผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติขน้ั พืน้ ฐาน
(O-NET) ประกอบดวย 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
3. ตองมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลีย่ 6 ภาคเรียน
(GPAX) ไมต่ำกวา 2.50
4. ตองมีคะแนนผลการสอบ GAT ที่ยังไมหมดอายุ

การรับสมัครนักศึกษาใหม

1. การรับผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
(ทปอ.) เว็บไซต http://a.cupt.net (เลือกได 4 สาขา)
รอบที่ 3 เปดรับสมัคร 9 - 13 พฤษภาคม 2561
รอบที่ 4 เปดรับสมัคร 6 - 10 มิถุนายน 2561
2. การรับผานระบบสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร http://web.reg.tu.ac.th
รอบที่ 5* เปดรับสมัคร 6 - 13 กรกฎาคม 2561
(* หมายเหตุ ในรอบที่ 5 คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช
ดุ ล ยพิ น ิ จ ในการเป ด หรื อ ป ด การรั บ สมั ค ร และการ
เปลี่ยนแปลงจำนวนการรับสมัคร)

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

คาใชจาย

เฉลี่ยปการศึกษาละประมาณ 75,000 บาท และเฉพาะ
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาภาคสนามในตางประเทศ
ในชั้นปที่ 3 (ภาคฤดูรอน) เพิ่มคาปฏิบัติการภาคสนามอีก
50,000 บาท

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการ ไดแก ครู/อาจารยนักสังคมวิทยาและ
นักมานุษยวิทยา
2. นักวิจัย นักวิเคราะห ทั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ที่ปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน งานวิจัยสังคมวัฒนธรรม
งานวิจยั ประเมินผลโครงการ งานวิจยั การตลาด งานวิเคราะห
นโยบายและแผน งานพัฒนาชุมชน งานสื่อสารมวลชน
และงานบริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
Bachelor of Arts (Social Research)

ติดตอสอบถาม

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2696-5814 และ 02-696-5821
โทรสาร 02-696-5812
เว็บไซต http://socanth.tu.ac.th

ปการศึกษา 2561

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย :
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม)
สม. บ. (การวิจัยทางสังคม)
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts (Social Research) B.A. (Social Research)
เขาใจ
เคารพ

ปรัชญาคณะ

มนุษยและสังคมในหลายมิติ
ความแตกตางหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลง สังคมใหมีความเสมอภาค

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรมุงผลิตบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาการวิจัยทางสังคม ใหมีความรู ความชำนาญในการวิจัย
ทางสังคมอยางถูกตองตามหลักทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย
สามารถคนควาและศึกษาขอมูลภาคสนามไดในระดับลึก และ
นำมาสรางเปนองคความรูใ หมของสังคมทัง้ ในและตางประเทศ
รวมทั้งฝกบัณฑิตใหเปนผูมีคุณธรรม/จริยธรรมในการวิจัย

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบัน การทำวิจัยเปนสิ่งจำเปนในทุกภาคสวน
สำหรับภาครัฐนั้น ผูมีหนาที่หลักดานการวิเคราะหวิจัย เชน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการแรงงาน
นักพัฒนาระบบราชการ นักวิจยั สังคมศาสตร นักสถิติ ฯลฯ จะ
ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอ มูลตางๆ ไดแก สถานการณทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทัง้ ในและตางประเทศ เหตุการณ
ทางดานแรงงาน รวมถึงนโยบายของรัฐ ฯลฯ เพื่อวางกรอบ
การจัดทำแผนยุทธศาสตรและกำหนดทิศทางการพัฒนาให
สอดคลองกับนโยบายของประเทศ

ในส ว นของภาคเอกชน การทำวิ จ ั ย ถื อ เป น ป จ จั ย
สำคัญอยางหนึ่งที่จะทำใหบริษัทเจริญกาวหนาและยืนหยัดได
อยางมั่นคง การทำวิจัยเพื่อใหทราบความตองการของลูกคา
ความพึงพอใจของลูกคา ความเคลื่อนไหวของตลาดผลิตภัณฑ
หรือแมแตการวิจยั ภายในบริษทั เอง ซึง่ หมายถึงการศึกษาความ
พึงพอใจและการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท
ไมวาจะเปนงานภาครัฐหรือภาคเอกชน นักวิจัยตองมี
ความรูและทักษะดานระเบียบวิธีวิจัย มีความสามารถในการ
วิเคราะหวิพากษปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม มี
ความรูทางสถิติและคอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถวิเคราะห
วิจัยปรากฏการณจนบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไวได คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาจึงดำเนินการจัดตัง้ โครงการปริญญาตรี
ภาคพิเศษหลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคม เพื่อสนับสนุน
บุคลากรทางดานการวิเคราะหวิจัยแกหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน

โครงสรางหลักสูตร

นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษาวิชาตางๆ รวมกันไมนอ ย
กวา 129 หนวยกิต ตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาบังคับเลือก
2.3 วิชาเลือกในคณะ
2.4 วิชาบังคับนอกคณะ
3. วิชาเลือกเสรี
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การเรียนการสอน
หลักสูตรภาคภาษาไทย 4 ป โดยแบงเปนปละ 2 ภาค
การศึกษาตามปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เวลาเรียน 9.30 - 16.30 น. วันจันทรถึงวันศุกร
ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนยรังสิต

จุดเดนของหลักสูตร

บางรายวิ ช าของหลั ก สู ต รมี ก ารพานั ก ศึ ก ษาลงเก็ บ
ขอมูลภาคสนามในพื้นทีตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาได
เรียนรูถ งึ ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ไดนำความรู
จากหองเรียนมาประยุกตใชกับสถานการณจริง ซึ่งถือเปน
การชวยเพิ่มพูนประสบการณการฝกทำวิจัยภาคสนามทั้งใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด นักศึกษาทุกคนตองเรียนรูการทำ
รายงานวิจัยรายบุคคลกอนจบการศึกษา อีกทั้งหลักสูตรยังมี
รายวิชาซึ่งเปนตัวเลือกสำหรับนักศึกษาที่ตองการฝกออก
ภาคสนามในตางประเทศ รวมถึงการฝกงานในภาคฤดูรอ นอีกดวย

