
ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ประจำปีการศึกษา 2564 จดัการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ (รอบที่ 2) 

………………………………………………………………………………….. 
โดยที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื ่อเข้าศึกษา 

ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 
จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดเกี ่ยวกับการรับสมัคร 
ดังต่อไปนี ้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนการรับเข้าศึกษา

1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 

1.2 ระบบการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา  

1.3 จำนวนรับเข้าศึกษา  1 คน

2. คุณสมบัติและการคัดเลือกผู้เขา้ศึกษา

คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 

2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 1 แบบ 1.1) 

2.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอื่น  ๆ ที่

เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

2.1.2 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมอย่างต่ำ 3.25 จากระบบ 4.0 

2.1.3 ต้องมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ (เช่น งานวิจัย บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์บทความ

ทางวิชาการที่เสนอในที่ประชุมสัมมนาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป เป็นต้น) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา 

2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 2 แบบ 2.1) 

2.2.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาชั ้นปริญญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอื ่น  ๆ 

ที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

2.2.2 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมอย่างต่ำ 3.25 จากระบบ 4.0 หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ 
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2.3 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (แบบ 2 แบบ 2.2) 

2.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ 

ที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมีผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม 

ไม่ต่ำกว่า 3.5 จากระบบ 4.0 

2.3.2 ต้องมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ (เช่น งานวิจัย บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์บทความ

ทางวิชาการที่เสนอในที่ประชุมสัมมนาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป เป็นต้น) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา 

2.3.3 สำหรับผู้ที ่กำลังศึกษาในหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชา

มานุษยวิทยา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ข้อ  2.3.1 และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 

15 หน่วยกิต และมีค่าเฉลี่ยสะสมอย่างต่ำ 3.5 จากระบบ 4.0 สามารถสมัครและขออนุมัติ จากคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาและคณบดีเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชามานุษยวิทยาได้ 

การคัดเลือกผูเ้ข้าศึกษา 

1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

2) ผ ู ้ เข ้าศ ึกษาต ้องส ่งผลทดสอบภาษาอ ังกฤษ TU-GET ไม ่น ้อยกว ่า 550 หร ือ TOEFL

ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน สำหรับ Internet-Based Test (IBT) หรือ ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน สำหรับ Institutional 

Testing Program (ITP) หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ทดสอบถึง 

วันสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

3) ในกรณีที่ผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้

โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน 

สำหรับ Internet-Based Test (IBT) หรือ ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน สำหรับ Institutional Testing Program (ITP) 

หรือ IELTS ในระดับ 6.0 ขึ้นไป โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษให้ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ ข้อ 2) 

ภายในปีการศึกษาที่หนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องพ้นสถานภาพนักศึกษา  

4) ผู้เข้าศึกษาจะต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (research proposal) ที่ผู้สมัครประสงค์จะพัฒนา

เป็นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ความยาวประมาณ 5-7 หน้า ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องระบุหัวข้อวิจัย ประเด็นวิจัย 

และวิธีการวิจัยที่นักศึกษาจะพัฒนาต่อไปเป็นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต พร้อมทั้งช้ีให้เห็นว่า โครงการดุษฎีบัณฑิต

ทางมานุษยวิทยาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะตอบสนองการพัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาการของนักศึกษาได้อย่างไร  

5) ผู้เข้าศึกษาจะต้องแสดงจดหมายรับรองคุณสมบัติ ( letter of recommendation) จากบุคคล

ที่สามารถประเมินศักยภาพทางการศึกษาและการวิจัยของผู้สมัครได้ จำนวน 2 ฉบับ (2 คน) 
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6) กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาที่มคีุณสมบัติครบตามข้อ 2.3.3 ให้ดำเนินการดังนี้

 6.1) ต้องยื่นเรื่องขอโอนลักษณะวิชาทุกวิชาที่เรียนในหลักสูตรมหาบัณฑิต ให้เป็นลักษณะ

วิชาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรนี ้

           6.2) ส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 79 

คะแนน สำหรับ Internet-Based Test (IBT) หรือไม่น้อยกว่า 550 คะแนน สำหรับ Institutional Testing Program 

(ITP) หรือ มีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ทดสอบถึงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

ทั ้งนี ้ไม่สามารถนำผลการเรียนภาษาอังกฤษวิชา TU005 และ TU006 มานับเป็นเกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษเพื่อ 

จบการศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนี้ได้ 

               6.3) กรณีที่ผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา

ก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 

คะแนน สำหรับ Internet-Based Test ( IBT) หร ือ ไม่น ้อยกว่า 500 คะแนน สำหรับ Institutional Testing 

Program (ITP) หรือ IELTS ในระดับ 6.0 ขึ้นไป โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษให้ได้ผลคะแนน

ตามเกณฑ์ ข ้อ 6.2 ภายในป ีการศ ึกษาท ี ่หน ึ ่ งของกา รเร ียนตามหล ักส ูตร ม ิฉะน ั ้นน ักศ ึกษาจะต ้อง      

พ้นสถานภาพนักศึกษา  

            6.4) ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

7) เง ื ่อนไขอื ่น ๆ ให้เป ็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศ ึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

3. เงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากตรวจสอบใน

ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั ้นขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ์  

เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. การสมัครสอบ

4.1 กำหนดรับสมัครผ่านระบบ Google Forms ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฎาคม 2564 (ถึงเวลา 23.59 น.) 

ที่ http://bit.ly/phdanth2021 

4.2 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Google Forms 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล เงื่อนไขการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ คณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการ

เลือกสมัครให้ถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 2  กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและกด SUBMIT 

4.3 ให้โอนค่าเง ินค่าสมัครเข ้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร์ ศ ูนย์ร ังส ิต ชื ่อบัญชี

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีเลขที่ 475-0-27615-4 



- 4 - 

 4.4 เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการชำระเงินไปยังอีเมล tusa.postgrads@gmail.com 

ผู้สมัครที่แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้วจึงถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

 4.5 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิไ์ด้รับการคัดเลือกและจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่าในกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

5. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 350 บาท/คน  

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

ประกาศรายช ื ่ อผ ู ้ ม ีส ิทธิ์ สอบข ้อเข ียนในว ันพฤห ัสบด ีที่  8  กรกฎาคม 2564 ผ ่านเว ็บไซต์  

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

7. กำหนดวันสอบข้อเขียน วิชาที่สอบ วันประกาศผลสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์และการประกาศผลการคัดเลือก 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ

ข้อเขยีน 

วันประกาศผล

สอบข้อเขียน 

วันสอบ

สัมภาษณ ์

วันประกาศผล 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

1. ความสามารถในการใช้เหตุผลทาง

สังคมศาสตร์ 

วันที่ 11 ก.ค. 64 

เวลา 09.00-12.00 น. 
วันที่ 19 ก.ค.64 วันที่ 22 ก.ค.64 วันที่ 26 ก.ค.64 

2. ความรู้ทางการวิจัย วันที่ 11 ก.ค. 64 

เวลา 13.30-16.30 น. 

อนึ่ง คณะฯ ได้กำหนดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้อ่านล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสอบ ซึ่งเป็นเอกสารรายการเดิมทั้งหมด

เหมือนกับการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดไดท้ี ่https://socanth.tu.ac.th/admission/ 

8. รูปแบบและข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าสอบ 

8.1 วิธีการสอบ เป็นการสอบข้อเขียนทางออนไลน์ 
8.2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะส่งข้อสอบให้ผู้สมัครสอบจำนวน 2 วิชา คือ วิชาความสามารถ         

ในการใช้เหตุผลทางสังคมศาสตร์ และ วิชาความรู้ทางการวิจัย ทางอีเมลในเวลา 09.00-09.05 น. และให้ผู้สมัครสอบ         
ทำข้อสอบแล้วส่งกลับทางอีเมลภายในเวลา 17.00 น. ของวันสอบข้อเขียนเท่านั้น 

8.3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กำหนดให้อีเมล tusa.postgrads@gmail.com เป็นอีเมลหลักและ
เป็นช่องทางเดียวในการรับ-ส่งขอ้สอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารประกอบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

8.4 ผู้สมัครสอบสามารถเขียนคำตอบด้วยลายมือที่อ่านง่ายหรือจัดพิมพ์เป็นไฟล์เอกสาร (กำหนดรูปแบบ
ตัวอักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 16) โดยต้องระบุชื ่อและนามสกุลของผู ้สมัครสอบไว้ที ่มุมขวาของ
กระดาษคำตอบ 

8.5 ในการส่งกระดาษคำตอบและเอกสารอื่น ๆ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กำหนดให้ผู้สมัครสอบส่ง
เป ็นไฟล์เอกสารในร ูป doc pdf หร ือ jpeg  โดยตั ้งช ื ่อไฟล์เป ็นชื ่อและนามสกุลของผ ู ้สม ัครสอบ  ได ้แก่                   
ไฟล์กระดาษคำตอบ 2 วิชา และ ไฟลเ์อกสารประกอบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  

     กรณีผู ้สมัครสอบส่งกระดาษคำตอบด้วยลายมือและส่งเป็นไฟล์ jpeg ขอความกรุณาถ่ายรูปให้มี       

ความคมชัดที่สุดเพื่อความชัดเจนและอ่านง่าย 
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      8.6 หากผู ้ใดกระทำการทุจริต หรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ 
ถูกตัดสิทธิใ์นการสอบและถูกลงโทษ ดังนี ้

1) ตัดสิทธิใ์นการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 3 ปี
2) ถ้าเป็นกรณีทุจริตร้ายแรง บุคคลผู้นั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

9. การทดสอบภาษาอังกฤษ

9.1 ผู้ที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาที่ระบุตามประกาศนี้ทั้งหมดจะต้องทดสอบ

ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University – Graduate English Test) หรือส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ

TOEFL หรือ IELTS 

9.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยังไม่เคยสอบ TU-GET มาก่อนสมัครสอบ Online ที่ http://litu.tu.ac.th/2019/ 

หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0 2623 5134 หรือ 08 7972 7755 

โทรสาร 0 2623 5138 E-mail : tuget@litu.tu.ac.th 

10. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

10.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด
ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผัน 
การขึ้นทะเบียนได้แต่ตอ้งไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก  

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ 
ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นำมาส่ง ในภายหลัง 
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจนำส่งได้ให้  
นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

10.2 ผู ้ที ่ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผ ลและ 
ความจำเป็นให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดเีพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตรที่จะขอย้าย 
ไปศึกษาและให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เปน็นักศึกษาในหลักสูตรเดมิด้วย 

10.3 หากมีการตรวจพบว่าผู ้ซึ ่งได้ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตาม
ข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอน 
การขึ้นทะเบียนการเปน็นักศึกษาผู้นั้น  

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น  
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11. อัตราค่าธรรมเนียม

แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ   ภาคละ 19,800 บาท 

ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก จะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน 

12. รายละเอียดอื่น ๆ

12.1 หลักสูตรที่ใช้ทำการเรียนการสอนในปัจจุบัน คือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ซึ่งแบ่งแผนการศึกษา

ออกเป็น 2 แขนงและเป็นหลักสูตรที่เชื่อมต่อกันระหว่างปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยาของคณะฯ 

12.2 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี่ คุณศิริภัทร จุ้ยเปีย่ม ทางอีเมล์ tusa.postgrads@gmail.com 

ประกาศ ณ วันที่                มิถุนายน  พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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