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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญ ญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่
เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมอย่างต่า 3.25 จากระบบ 4.0
2. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่
เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมีผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.5 จากระบบ 4.0
2.2 ต้องมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ (เช่น งานวิจัย บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
บทความทางวิชาการที่เสนอในที่ประชุมสัมมนาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป เป็นต้น) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีที่
ผ่านมา
2.3 ส าหรั บ ผู้ ที่ กาลั งศึกษาในหลั กสู ตรสั งคมวิทยาและมานุ ษยวิท ยามหาบั ณ ฑิต สาขาวิช า
มานุษยวิทยา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ข้อ 2.1 และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า
15 หน่วยกิต และมีค่าเฉลี่ยสะสมอย่างต่า 3.5 จากระบบ 4.0 สามารถสมัครและขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและคณบดีเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาได้
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า
79 คะแนน สาหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.5 โดยผลสอบต้อง
ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ทดสอบถึงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
3) ในกรณีที่ผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อน
ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีผ ลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 61
คะแนน สาหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือ IELTS ในระดับ 6.0 ขึ้นไป โดยผู้เข้าศึกษาจะต้อง
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษให้ ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ ข้อ 2) ภายในปีการศึกษาที่หนึ่งของการเรียนตาม
หลักสูตร มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องพ้นสถานภาพนักศึกษา
4) ผู้ เข้ าศึ ก ษาจะต้ อ งเสนอข้อ เสนอโครงการวิจั ย (research proposal) ที่ ผู้ ส มั ค รประสงค์ จ ะ
พัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ความยาวประมาณ 5-7 หน้า ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องระบุหัวข้อวิจัย
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ประเด็นวิจัย และวิธีการวิจัยที่ นักศึกษาจะพัฒนาต่อไปเป็นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่า
โครงการดุษฎีบั ณ ฑิตทางมานุษยวิทยาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ
ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาได้อย่างไร
5) ผู้เข้าศึกษาจะต้องแสดงจดหมายรับรองคุณสมบัติ (letter of recommendation) จากบุคคลที่
สามารถประเมินศักยภาพทางการศึกษาและการวิจัยของผู้สมัครได้ จานวน 2 ฉบับ
6) กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 2.3 ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 ต้องยื่นเรื่องขอโอนลักษณะวิชาทุกวิชาที่เรียนในหลักสูตรมหาบัณฑิต ให้เป็นลักษณะวิชา
ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรนี้
6.2 ส่ ง ผลทดสอบภาษาอั ง กฤษ TU-GET ไม่ น้ อ ยกว่ า 550 หรื อ TOEFL ไม่ น้ อ ยกว่ า 79
คะแนน สาหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.5 โดยผลสอบต้องไม่
เกิน 2 ปี นั บ แต่วัน ที่ทดสอบถึงวัน สอบคัดเลื อกเข้าศึกษา ทั้งนี้ไม่ส ามารถนาผลการเรียนภาษาอังกฤษวิช า
TU 005 และ TU 006 มานับเป็นเกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนี้ได้
6.3 กรณีที่ผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา
ก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 61
คะแนน สาหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือ IELTS ในระดับ 6.0 ขึ้นไป โดยผู้เข้าศึกษาจะต้อง
ผ่านการทดสอบภาษาอัง กฤษให้ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ ข้อ 6.2 ภายในปีการศึกษาที่หนึ่งของการเรียนตาม
หลักสูตร มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องพ้นสถานภาพนักศึกษา
6.4 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
7) เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เป็ น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วิชาที่สอบ
1. ความรู้ทางสังคมศาสตร์
2. ความรู้ทางการวิจัย
หมายเหตุ

วันและเวลาสอบ
ข้อเขียน
8 เม.ย.61
09.00-12.00 น.
13.30-16.30 น.

วันประกาศผล
สอบข้อเขียน

วันสอบ
สัมภาษณ์

วันประกาศผล
สอบคัดเลือก

27 เม.ย.61

10 พ.ค.61

18 พ.ค.61

1. หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2557 ได้รับการปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรที่เชื่อมต่อกันระหว่างปริญญาโท
และปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยาของคณะฯ
2. เอกสารประกอบการสมัครข้างต้น ให้ส่งที่คณะฯ ภายในวันสอบข้อเขียน
3. คณะได้กาหนดเอกสารที่จาเป็นต้องใช้อ่านล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสอบ ขอให้ผู้สมัคร
ติดต่อทางคณะได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตึกอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 1
มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.02-613-2804, 093-584-8721(คุณศิริภัทร จุ้ยเปี่ยม)

