ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2565 จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับ สมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2565
จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาที่รับสมัครและจำนวนการรับเข้าศึกษา
ระดับปริญญา

รหัส
สาขา

คณะ/สาขา

ระบบ

จำนวนรับ

การศึกษา

ปี 2565

ปริญญาเอก

0831

- สาขาวิชามานุษยวิทยา

กลางวัน

3

ปริญญาโท

0802

- สาขาวิชามานุษยวิทยา

กลางวัน

15

ปริญญาโท

0803

- สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

ภาคค่ำ
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2. คุณสมบัตแิ ละการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
3. เงื่อนไขการสมัคร
3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง
หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาด
คุณสมบัติและหมดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.2 เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบ
สัมภาษณ์ นำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (แล้วแต่กรณี) พร้อมใบรับรองผล
การศึกษามามอบให้คณะที่สมัครเข้าศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์ หากผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถนำ
หลักฐานดังกล่าวมามอบตามกำหนด จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
3.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. การสมัครสอบ
4.1 กำหนดรับสมัครผ่านระบบ Google Forms
ตั้งแต่บัดนี้ – 4 เมษายน 2565 (ถึงเวลา 23.59 น.)
4.2 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Google Form ดังนี้
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ที่ https://tinyurl.com/masocres2022
ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ที่ https://tinyurl.com/maanth2022
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ที่ https://tinyurl.com/phdanth2022
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล เงื่อนไขการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ คณะ/สาขาวิชา
ที่ต้องการเลือกสมัครให้ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและกด SUBMIT
4.3 ให้ โ อนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารกรุ ง ไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ร ั ง สิ ต ชื ่ อ บั ญ ชี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีเลขที่ 475-0-27615-4
4.4 เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่ e-mail:
tusa.postgrads@gmail.com ผู้สมัครที่แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้วจึงถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์
4.5 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกและจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
อัตราค่าสมัคร 350 บาท/คน
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
6.1 ประกาศรูปแบบการสอบ (การสอบในสถานที่หรือการสอบออนไลน์) จะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565
6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์
https://socanth.tu.ac.th/admission/
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
 หากผู ้ ใ ดกระทำการทุ จ ริ ต หรื อ ร่ ว มกระทำการทุ จ ริ ต ในการสอบของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและถูกลงโทษ ดังนี้
1) ตั ดสิ ทธิ์ ในการสมั ครสอบคั ดเลื อกบุ คคลเข้ าศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์
ระยะเวลา 3 ปี
2) ถ้าเป็นกรณีทจุ ริตร้ายแรง บุคคลผู้นั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

7. กำหนดวันสอบข้อเขียน วิชาที่สอบ วันประกาศผลสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์และการ
ประกาศผลการคัดเลือก
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
8. การทดสอบภาษาอังกฤษ
8.1 ผู้ที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาที่ระบุตามประกาศนี้ทั้งหมด
จะต้ อ งทดสอบภาษาอั ง กฤษ TU-GET (Thammasat University – Graduate English Test) หรื อ ส่ งผล
ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
8.2 ผู ้ สมั ครสอบคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาที ่ ย ั งไม่ เคยสอบ TU-GET มาก่ อน สมั ครสอบ 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
8.3 ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ส่งผลสอบทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือผู้สมัครที่ใช้ผลคะแนน
ทดสอบภาษาอังกฤษอื่น จะต้องส่งผลคะแนนให้คณะภายใน 7 วัน นับจากวันสอบข้อเขียน
9. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
9.1 หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา อัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,800
บาท และ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี-6 ปี คือ 160,000-180,000 บาท
9.2 หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา อัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 16,500
บาท เเละ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2.5-ปี-4 ปี คือ 82,500-95,400 บาท
9.3 หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม อัตราเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
18,300 บาท และ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี- 5 ปี คือ 73,200-91,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่
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มกราคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขา
การวิจัยทางสังคม
รหัสสาขา 0803
หลักสูตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
จำนวนรับ
10 คน
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับรองวิทยฐานะ
1.2 ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 สามารถสมัครสอบได้
2. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2.2 ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน
2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษา)
2.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่ได้รับเกียรตินิยมในสาขาวิชาสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยาหรือการวิจัยทางสังคม (ในกรณีที่สำเร็จ
การศึกษาในระดับ ปริญญาตรีน อกเหนือจากสาขาวิชาที่ระบุ ให้อยู่ในดุล ยพินิจ ของคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา)
2.4. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 หรือ แผน ข ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2.5 ผู้สมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 จะต้องนำหัวข้อวิจัย (research topic) ที่ผู้สมัครประสงค์
จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ ซึ่งหัวข้อวิจัยดังกล่าวจะต้องระบุ ความสำคัญของหัวข้อวิจัย คำถามวิจัย และระเบียบ
วิธีวิจัย ประมาณ 3 ถึง 5 หน้า มาส่งให้กับทางโครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาฯ ในวันสอบข้อเขียน
(วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565)
กรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ได้แล้ว และเลือกศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 จะ
ไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ใน transcript เมื่อสำเร็จการศึกษา
3. กำหนดการสอบคัดเลือก
วิชาที่สอบ
1. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการวิจัย
ทางสังคม

วันและเวลาสอบ วันประกาศผล
ข้อเขียน
สอบข้อเขียน

วันสอบ
สัมภาษณ์

24 เม.ย.65
09.00-16.30 น.

19 พ.ค.65

10 พ.ค.65

วันประกาศ
ผลสอบ
สัมภาษณ์
25 พ.ค.65

วันยืนยัน
สิทธิ์เข้า
ศึกษา
26-27
พ.ค.65

วันประกาศ
ผลผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา
30 พ.ค.65

หมายเหตุ 1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 แผน คือ
1.1 แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
1.2 แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1.3 แผน ข (ศึกษารายวิชา สอบประมวลความรู้ และทำการค้นคว้าอิสระ)
2. ผู้สอบผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาโทของคณะฯ มีสิทธิ์ขอทุนการศึกษาเต็มจำนวน 1 ทุน
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.02 613 2809 (คุณวิชัย แสงดาวฉาย) หรือ
โทร. 02 613 2804 (คุณศิริภัทร จุ้ยเปี่ยม) หรือ อีเมล tusa.postgrads@gmail.com

