
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ 

 
 โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจ าปีการศึกษา 2563 จัดการ
เรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะท่ีรับสมัครและจ านวนการรับเข้าศึกษา 

ระดับปรญิญา 
รหัส 
สาขา 

คณะ/สาขา 
ระบบ

การศึกษา 
จ านวนรับ  
ปี 2563 

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   

ปริญญาเอก 0831 - สาขาวิชามานุษยวิทยา กลางวัน 3 
ปริญญาโท 0802 - สาขาวิชามานุษยวิทยา กลางวัน 15 

  

 2. คุณสมบัตแิละการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา     (ดูในแนบท้ายประกาศ) 

  

 3. เงื่อนไขการสมัคร 
  3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หาก
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ
และหมดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  3.2 เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบ
สัมภาษณ์ น าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (แล้วแต่กรณี) พร้อมใบรับรองผล
การศึกษามามอบให้คณะที่สมัครเข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์ถ้าผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถน า
หลักฐานดังกล่าวมามอบตามก าหนด จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ ์
  3.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  3.4 ในวันสอบผู้สมัครต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออก
ให้โดยมีรูปถ่ายติดอยู่มาในวันสอบด้วย ในกรณีที่ใช้ใบเหลืองต้องเป็นชนิดที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครและมีตรา
ประทับของทางราชการ ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 

 



 2 

 4. การสมัครสอบ 
  4.1 ก าหนดรับสมัครผ่านระบบ Google Form 
   ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มีนาคม 2563 (ถึงเวลา 24.00 น.) 
  4.2 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Google Form  
       ระดับปริญญาโท ที่ http://bit.ly/maanth2020 
       ระดับปริญญาเอก ที่ http://bit.ly/phdanth2020 
       ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล เงื่อนไขการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ คณะ/สาขาวิชา  
ที่ต้องการเลือกสมัครให้ถูกต้อง 
       ขั้นตอนที่ 2  กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและกด SUBMIT 
  4.3 ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีเลขที่ 475-0-27615-4 
  4.4 เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการช าระเงินไปที่ e-mail: 
tusa.postgrads@gmail.com ผู้สมัครที่แจ้งช าระเงินเรียบร้อยแล้วจึงถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
  4.5 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 5. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  อัตราค่าสมัคร 350 บาท/คน  
 
 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ 
  วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 
  โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ ที่  

  https://socanth.tu.ac.th/admission/ 

 ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ 

  ผู้สมัครต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาหรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้โดยมี 
รูปถ่ายติดอยู่มาในวันสอบด้วย ในกรณีที่ใช้ใบเหลืองต้องเป็นชนิดที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครและมีตราประทับของ
ทางราชการ ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 

  หากผู้ใดกระท าการทุจริต หรือร่วมกระท าการทุจริตในการสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและถูกลงโทษ ดังนี้ 

  1) ตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 3 ปี 

  2) ถ้าเป็นกรณีทจุริตร้ายแรง บุคคลผู้นั้นจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

https://socanth.tu.ac.th/admission/




คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
สาขา มานุษยวิทยา รหัสสาขา 0802 

หลักสูตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต  สาขาวิชามานุษยวิทยา 
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา   

จ่านวนรับ  15 คน 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่จ่ากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาใน

หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ (ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 
สามารถสมัครสอบได้)   

2) เป็นนักศึกษาที่ก่าลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา แบบ 2 
แบบ 2.1 (ผู้ส่าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหรือสาขาอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณบดีให้โอนมาศึกษาเพ่ือรับปริญญาใน
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาได้ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชา
และวิทยานิพนธ์ (แผน ก) หรือการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้อง

ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบถึงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษา)  
 

วิชาที่สอบ 
วันและเวลา
สอบข้อเขียน 

วันประกาศผล 
สอบข้อเขียน 

วันสอบ 
สัมภาษณ์ 

วันประกาศผล 
สอบคัดเลือก 

(ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) 

 อา. 22 มี.ค. 63 

พ. 8 เม.ย. 63 อ. 21 เม.ย. 63 ศ. 24 เม.ย. 63 
1. ความสามารถในการใช้เหตุผลทาง

สังคมศาสตร์ 
09.00-12.00 น. 

2. ความรู้พ้ืนฐานทางการวิจัย 13.30-16.30 น. 

 
หมายเหตุ      1. คณะฯ ก าลังปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฉบับ พ.ศ.2563 ซึ่งแบ่งแผนการศึกษา

ออกเป็น 2 แขนงและเป็นหลักสูตรที่เชื่อมต่อกันระหว่างปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชา
มานุษยวิทยาของคณะฯ 

 2. ผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ขอทุนการศึกษาเต็มจ่านวน 1 ทุน 
                  3. คณะได้ก าหนดเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้อ่านล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสอบ ขอให้ผู้สมัครติดตาม  
                      ดูประกาศจาก website ของคณะ ที่ www.socanth.tu.ac.th ได้ตั้งแต ่วันที่ 1 มีนาคม 2563 

     4.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-6132809 (คุณวิชัย แสงดาวฉาย) 


