◉ การเรียนการสอน

◉ ภาคปฏิบัติ

หลักสูตรภาคภาษาไทย 4 ปี โดยแบ่งเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาเรียน 9.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ณ คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีนโยบายให้นักศึกษา
ออกไปดูงานและศึกษาชุมชนทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจสภาวะสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ มี
ความแตกต่างหลากหลาย และมีโอกาสน�ำองค์ความรู้จากห้องเรียน
มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยก่อนจบการศึกษานักศึกษา
ทุกคนจะต้องท�ำรายงานการศึกษารายบุคคลตามหัวข้อทีต่ นเองสนใจ
และมีโอกาสเลือกลงเรียนการฝึกงานภาคฤดูร้อนอีกด้วย

◉ คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)

1 เป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ กศน.

และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ต้องมีคะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประกอบด้วย 5 วิชา คือ  (1) คณิตศาสตร์
(2) วิทยาศาสตร์  (3) ภาษาอังกฤษ  (4) ภาษาไทย  (5) สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
3 ต้ อ งมี ผ ลการเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
เฉลี่ย 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่ต�่ำกว่า 2.50
4 ต้องมีคะแนนผลการสอบ GAT ที่ยังไม่หมดอายุ

◉ อาชีพหลังจบการศึกษา

สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. http://a.cupt.net  (เลือกได้ 4 สาขา)
รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 17-29 เมษายน 2562  และ
รอบที่ 4 เปิดรับสมัคร 9-19 พฤษภาคม 2562

งานที่ใช้ความรู้ทางสาขาโดยตรง ได้แก่ งานสอนหนังสือ
งานวิจัย งานด้านประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ งานด้านผังเมือง
งานด้านพัฒนา งานด้านการวางแผนหรือวิเคราะห์นโยบาย เป็นต้น
งานอื่นๆ ที่น�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ งานด้านการตลาด
งานด้านการท่องเที่ยว งานด้านการข่าว งานด้านการเขียนการจับ
ประเด็นทางสังคม เช่น งานหนังสือพิมพ์ งานนิตยสาร งานนักเขียน
นั ก วิ จ ารณ์ อี ก ทั้ ง ยั ง ครอบคลุ ม ถึ ง งานฝึ ก อบรม งานประชุ ม
งานสังคมสงเคราะห์ และงานวางระบบบริหารองค์กร ฯลฯ

◉ เกณฑ์การคัดเลือก

◉ ติดต่อสอบถาม

GPAX 20%
ONET 30%
GAT 50%

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

◉ การรับสมัครนักศึกษาใหม่

0-2696-5814 และ 0-2696-5835  
0-2696-5812
http://socanth.tu.ac.th
facebook.com/tusocant

ปีการศึกษา 2562
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

◉ โครงสร้างหลักสู ตร

◉ ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต  (สม.บ.)
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)

นักศึกษาต้องจดทะเบียนศึกษาวิชาต่างๆ รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1 วิชาศึกษาทั่วไป

◉ ปรัชญาของคณะ

30

2 วิชาเฉพาะ 		

เข้าใจ		
มนุษย์และสังคมในหลายมิติ
เคารพ
ความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลง สังคมให้มีความเสมอภาค

◉ ปรัชญา

คณะสังคมวิทยาและ
ของหลักสูตร
มานุษยวิทยา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคม
และสามารถศึกษาวิจัยปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ได้อย่างเป็นระบบ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยคณะฯ ให้การสนับสนุนความเสมอภาคทางการศึกษา
และการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
◉ เป้ าหมายของหลักสู ตร

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคม

หน่วยกิต

87
หน่วยกิต
แบ่งเป็นวิชาเอก และวิชาโท/ วิชาเลือก ดังนี้
2.1 วิชาเอก
  69     หน่วยกิต
     2.1.1 วิชาบังคับร่วม         21     หน่วยกิต
     2.1.2 วิชาบังคับเน้นหนัก       15     หน่วยกิต
     (แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชาให้เลือก ได้แก่ เน้นหนัก
สังคมวิทยา เน้นหนักมานุษยวิทยา และเน้นหนักพิพิธภัณฑ์และ
มรดกวัฒนธรรมศึกษา)
     2.1.3 วิชาเลือกในคณะ          21     หน่วยกิต
     2.1.4 วิชาบังคับนอกคณะ       12     หน่วยกิต
    2.2  วิชาโท/เลือกเสรี (นอกคณะ) ไม่น้อยกว่า
  
      18    หน่วยกิต

3 วิชาเลือกเสรี 12

หน่วยกิต

◉ สังคมวิทยา

สังคมวิทยา คือ ศาสตร์ที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ใน
ฐานะสมาชิกของสังคม เนื้อหาของสังคมวิทยาจึงครอบคลุมตั้งแต่
การปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของผู ้ ค น ไปจนถึ ง กระบวนการ
ทางสังคมในระดับกว้างที่ยึดเหนี่ยวหรือแบ่งแยกผู้คนในฐานะของ
สมาชิกของสังคม กลุ่ม หรือ สถาบัน สังคมวิทยามุ่งสร้างความเข้าใจ
ประเด็นต่างๆ เหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งใน
ระดับทฤษฎีและการวิจัยเชิงประจักษ์
◉ มานุษยวิทยา

มานุษยวิทยาปรารถนาจะท�ำความเข้าใจมนุษย์ ทั้งในแง่ที่
มนุษย์เป็นผลผลิตของระบบวัฒนธรรมทีเ่ ขามีชวี ติ อยู่ และในแง่ทมี่ นุษย์
เป็นศูนย์กลางของการสร้างสรรค์ ควบคุม และเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิต
รอบๆ ตัว เนื้อหาของมานุษยวิทยามีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุม
ความรูเ้ กีย่ วกับมนุษย์ทงั้ ทางด้านกายภาพ วิถชี วี ติ พฤติกรรม ความคิด
ความเข้าใจ การให้ความหมายตลอดไปจนถึงอารมณ์ความรู้สึก
มีวิธีการพิจารณาอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันก็เจาะลึกเฉพาะเรื่อง
เฉพาะกลุ่ม ทั้งในระดับปัจเจกและชุมชน
◉ พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมศึกษา

พิพธิ ภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมศึกษา คือ แนวคิดและวิธกี าร
ศึกษาซึ่งได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยพิพิธภัณฑ์สนใจ
ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์
ทางสังคม และเป็นสถาบันความรูท้ ปี่ รับเปลีย่ นไปตามบริบทของสังคม
วัฒนธรรมร่วมสมัย ในขณะที่มรดกวัฒนธรรมศึกษาสนใจแนวคิด
กรอบทฤษฎีและนัยยะต่างๆ ของความหมาย การตีความ การใช้
“มรดกวัฒนธรรม (cultural heritage)” ในบริบททางสังคมของ
วัฒนธรรมต่างๆ เพือ่ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั การท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวัฒนธรรม

