หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครติดรูป 1 ชุด (Download จาก http://socanth.tu.ac.th)
2. สำเนาใบแจงผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) (ปการศึกษา 2558 หรือ 2559 เทานั้น) โดยพิมพจากระบบ
ของ สทศ. (E-SCORE) 1 ชุด
3. สำเนาใบแจงผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
โดยพิมพจากระบบ ของ สทศ. (E-SCORE) 1 ชุด
4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 6 ภาคเรียนหรือ กศน. (GPAX ไมต่ำกวา 2.50) 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด และสำเนาทะเบียนบาน 1 ชุด
6. รูปถายหนาตรง ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
7. ใบโอนเงินคาสมัครของธนาคารจำนวน 350 บาท 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และทาง http://socanth.tu.ac.th

กำหนดการสอบสัมภาษณ
แจงใหทราบภายหลัง ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
หมายเหตุ การประกาศของคณะทุกชนิดจะประกาศ ณ คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มธ. ศูนยรังสิต และทาง http://socanth.tu.ac.th
การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

กรณีนกั เรียนทีจ่ บการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเทาจากตางประเทศ
ตองมีผลการสอบ GED, ประกาศนียบัตร Main High School Equivalency
Diploma พรอม Transcript และเอกสารตางๆจากตางประเทศ
หมายเหตุ : ตองลงนามรับรองสำเนาถูกตองเอกสารทุกแผน

การสมัคร
รับสมัคร : 1 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560

สมัครทางไปรษณีย
1 พฤษภาคม - 6 มิถนุ ายน 2560 สงโครงการพิเศษหลักสูตรวิจยั ทางสังคม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
99 หมู 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121
(ดูวันที่ประทับบนซองจดหมาย)
สมัครดวยตนเอง
7 - 20 มิถนุ ายน 2560 (เวลา 9.00 – 16.00 น. เวนวันหยุดราชการ)
ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
Bachelor of Arts (Social Research)

ปการศึกษา 2560

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ติดตอสอบถาม
สำนักงานเลขานุการ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 0-2696-5814 และ 0-2696-5821
โทรสาร 0-2696-5812
http://socanth.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย :
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม)
สม.บ. (การวิจัยทางสังคม)

ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts (Social Research) B.A. (Social Research)

หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวา การทำวิจัยเปนสิ่งจำเปนใน
ทุกภาคสวน สำหรับภาครัฐนัน้ ผูม หี นาทีห่ ลักดานการวิเคราะหวจิ ยั
เชน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการแรงงาน
นักพัฒนาระบบราชการ นักวิจยั สังคมศาสตร นักสถิติ ฯลฯ จะศึกษา
รวบรวมและวิเคราะหขอ มูลตางๆ ไดแก สถานการณทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมทัง้ ในและตางประเทศ เหตุการณทางดานแรงงาน
รวมถึงนโยบายของรัฐ ฯลฯ เพือ่ วางกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร
และกำหนดทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศ
ในสวนของภาคเอกชน การทำวิจยั ถือเปนปจจัยสำคัญอยางหนึง่
ที่จะทำใหบริษัทเจริญเติบโตและยืนหยัดไดอยางมั่นคง การทำวิจัย
เพื่อใหทราบความตองการของลูกคา ความพึงพอใจของลูกคา
ความเคลื่อนไหวของตลาดผลิตภัณฑ หรือแมแตการวิจัยภายใน
บริษัทเอง ซึ่งหมายถึงการศึกษาความพึงพอใจและการประเมิน
ประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท
ไมวาจะเปนงานภาครัฐหรือภาคเอกชน นักวิจัยตองมีความรู
ในการเก็บรวบรวมขอมูลความรูท างสถิติ ความรูท างสังคมและวัฒนธรรม
ความรูท างคอมพิวเตอรเพือ่ สามารถวิเคราะหวจิ ยั จนบรรลุเปาประสงค
ที่ตั้งไวได คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงดำเนินการจัดตั้ง
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษหลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคมเพื่อ
สนับสนุน บุคลากรทางดานการวิเคราะหวิจัยแกหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน

โครงสรางหลักสูตร
นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษาวิชาตางๆ รวมกันไมนอยกวา
129 หนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตรดังนี้
1. วิชาการศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ 87 หนวยกิต
2.1 วิชาบังคับ 42 หนวยกิต
2.2 วิชาบังคับเลือก 21 หนวยกิต
2.3 วิชาเลือกในคณะ 21 หนวยกิต
2.4 วิชาบังคับนอกคณะ 3 หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี 12 หนวยกิต

การเรียนการสอน
หลักสูตรภาคภาษาไทย 4 ป โดยแบงเปนปละ 2 ภาคการศึกษาตาม
ปฏิทนิ การศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยนักศึกษาจะตองฝกปฏิบตั ิ
วิจยั ภาคสนามในตางประเทศ ในภาคฤดูรอ นของชัน้ ปท่ี 3
เวลาเรียน 9.30 - 16.30 น. วันจันทรถงึ วันศุกร

คุณสมบัติผูสมัคร
1. เปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ กศน.และมี
คุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. ตองมีคะแนนผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประกอบดวย 4 วิชาคือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร ของปการศึกษา 2558 หรือ 2559
3. ตองมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6
ภาคเรียน (GPAX) ไมต่ำกวา 2.50
4. ตองมีคะแนนผลการสอบ GAT ที่ยังไมหมดอายุ

เกณฑการพิจารณาผูมีสิทธิ์สัมภาษณ
1. นำผลสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 4 วิชาคือ
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร คูณ 0.4
2. นำคะแนนเฉลีย่ สะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคเรียน
(GPAX) คูณ 0.2
3. นำคะแนนสอบความถนัดทั่วไป (GAT) คูณ 0.2 โดยเรียงลำดับ
จากคะแนนรวมสูงสุด ประมาณ 350 คน

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
จะคัดเลือกจากผูท ไ่ี ดเขาสอบสัมภาษณโดยนำคะแนนสอบ
สัมภาษณคณ
ู กับ 0.2 และนำมารวมกับคะแนนผลรวมจากขอ
1-3 ขางตน จำนวนรับเขาศึกษาประมาณ 120 คน
หมายเหตุ ผูสมัครจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามี
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบวามีผสู มัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการ
รับสมัคร ถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติ ไมมสี ทิ ธิเ์ ขาศึกษา กรณีทเ่ี สีย
คาสมัครแลวจะไมคนื เงินคาสมัครไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิน้

คาใชจาย
เฉลี่ยปการศึกษาละประมาณ 75,000 บาท และเฉพาะชั้นปที่ 3
(ภาคฤดูรอน) เพิ่มคาปฏิบัติการภาคสนามตางประเทศอีก 50,000
บาท

