ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจาปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์
โดยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรเปิ ด รั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจาปีการศึกษา 2563 จัดการ
เรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คณะที่รับสมัครและจานวนการรับเข้าศึกษา
ระดับปริญญา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

รหัส
สาขา
0831
0802

คณะ/สาขา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- สาขาวิชามานุษยวิทยา
- สาขาวิชามานุษยวิทยา

2. คุณสมบัตแิ ละการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ระบบ จานวนรับ
การศึกษา ปี 2563
กลางวัน
กลางวัน

3
15

(ดูในแนบท้ายประกาศ)

3. เงื่อนไขการสมัคร
3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หาก
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ
และหมดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.2 เมื่อมหาวิทยาลั ย ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ เข้าสอบสั มภาษณ์แล้ ว ให้ ผู้ มีสิ ทธิ์ เข้าสอบ
สัมภาษณ์ นาหลักฐานการสาเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา (แล้วแต่กรณี) พร้อมใบรับรองผล
การศึกษามามอบให้คณะที่สมัครเข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์ถ้าผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถนา
หลักฐานดังกล่าวมามอบตามกาหนด จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
3.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 ในวันสอบผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวที่ทางราชการออก
ให้โดยมีรูปถ่ายติดอยู่มาในวันสอบด้วย ในกรณีที่ใช้ใบเหลืองต้องเป็นชนิดที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครและมีตรา
ประทับของทางราชการ ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

2
4. การสมัครสอบ
4.1 กาหนดรับสมัครผ่านระบบ 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 เมื่อชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการชาระเงินไปที่ e-mail:
tusa.postgrads@gmail.com ผู้สมัครที่แจ้งชาระเงินเรียบร้อยแล้วจึงถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์
4.5 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกและจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
อัตราค่าสมัคร 350 บาท/คน
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ ที่
https://socanth.tu.ac.th/admission/
ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ
 ผู้ ส มัครต้องน าบั ตรประจ าตัว ประชาชนมาหรือบัตรประจาตัว ที่ทางราชการออกให้ โ ดยมี
รูปถ่ายติดอยู่มาในวันสอบด้วย ในกรณีที่ใช้ใบเหลืองต้องเป็นชนิดที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครและมีตราประทับของ
ทางราชการ ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
 หากผู้ใดกระทาการทุจริต หรือร่วมกระทาการทุจริตในการสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและถูกลงโทษ ดังนี้
1) ตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 3 ปี
2) ถ้าเป็นกรณีทจุ ริตร้ายแรง บุคคลผู้นั้นจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขา
มานุษยวิทยา
รหัสสาขา
0831
หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา
จ่านวนรับ
3 คน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ส่าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1.1 เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาชั้นปริญ ญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่
เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมอย่างต่่า 3.25 จากระบบ 4.0
2. ส่าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.1 เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่
เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมีผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.5 จากระบบ 4.0
2.2 ต้องมีผลงานทางวิชาการที่มีคุ ณภาพ (เช่น งานวิจัย บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
บทความทางวิชาการที่เสนอในที่ประชุมสัมมนาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป เป็นต้น) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีที่
ผ่านมา
2.3 ส่ าหรั บ ผู้ ที่ก่าลั งศึกษาในหลั กสู ตรสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิช า
มานุษยวิทยา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ข้อ 2.1 และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า
15 หน่วยกิต และมีค่าเฉลี่ยสะสมอย่างต่่า 3.5 จากระบบ 4.0 สามารถสมัครและขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและคณบดีเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาได้
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า
79 คะแนน ส่าหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.5 โดยผลสอบต้อง
ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ทดสอบถึงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
3) ในกรณีที่ผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่ก่าหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อน
ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 61
คะแนน ส่าหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือ IELTS ในระดับ 6.0 ขึ้นไป โดยผู้เข้าศึกษาจะต้อง
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษให้ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ ข้อ 2) ภายในปีการศึกษาที่หนึ่งของการเรียนตาม
หลักสูตร มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องพ้นสถานภาพนักศึกษา
4) ผู้ เข้าศึกษาจะต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (research proposal) ที่ผู้ ส มัครประสงค์ จ ะ
พัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ความยาวประมาณ 5-7 หน้า ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องระบุหัวข้อวิจัย
ประเด็นวิจัย และวิธีการวิจัยที่นักศึกษาจะพัฒนาต่อไปเป็นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎี บัณฑิต พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่า

โครงการดุษฎีบัณฑิตทางมานุษยวิทยาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ
ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาได้อย่างไร
5) ผู้เข้าศึกษาจะต้องแสดงจดหมายรับรองคุณสมบัติ (letter of recommendation) จากบุคคลที่
สามารถประเมินศักยภาพทางการศึกษาและการวิจัยของผู้สมัครได้ จ่านวน 2 ฉบับ (2 คน)
6) กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 2.3 ให้ด่าเนินการดังนี้
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 ส่าหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.5 โดยผลสอบต้องไม่
เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ทดสอบถึงวัน สอบคัดเลื อกเข้าศึกษา ทั้งนี้ไม่สามารถน่าผลการเรียนภาษาอังกฤษวิช า
TU 005 และ TU 006 มานับเป็นเกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนี้ได้
6.3 กรณีที่ผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่ก่าหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา
ก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 61
คะแนน ส่าหรับ Internet-Based Test (หรือเทียบเท่า) หรือ IELTS ในระดับ 6.0 ขึ้นไป โดยผู้เข้าศึกษาจะต้อง
ผ่านการทดสอบภาษาอัง กฤษให้ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ ข้อ 6.2 ภายในปีการศึกษาที่หนึ่ งของการเรียนตาม
หลักสูตร มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องพ้นสถานภาพนักศึกษา
6.4 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
7) เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วิชาที่สอบ

วันและเวลาสอบ
ข้อเขียน

วันประกาศผล
สอบข้อเขียน

วันสอบ
สัมภาษณ์

วันประกาศผล
สอบคัดเลือก
(ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

1. ความสามารถในการใช้
เหตุผลทางสังคมศาสตร์
2. ความรู้ทางการวิจัย
หมายเหตุ

อา. 22 มี.ค. 63
09.00-12.00 น.

พ. 8 เม.ย. 63

อ. 21 เม.ย. 63

ศ. 24 เม.ย. 63

13.30-16.30 น.

1. ผู้สอบผ่านการคัดเลือกทุกราย จะได้รับพิจารณาให้ทุนการศึกษาเต็มจานวน
2. คณะฯ ก่าลังปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฉบับ พ.ศ.2563 ซึง่ แบ่งแผนการศึกษาออกเป็น 2
แขนงและเป็นหลักสูตรที่เชื่อมต่อกันระหว่างปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา
ของคณะฯ
3. เอกสารประกอบการสมัครข้างต้น ให้ส่งที่คณะฯ ภายในวันสอบข้อเขียน
4. คณะได้กาหนดเอกสารที่จาเป็นต้องใช้อ่านล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสอบ ขอให้ผู้สมัครติดต่อทาง
คณะได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.02-613-2804, 093-584-8721 (คุณศิริภัทร จุ้ยเปี่ยม)

