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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2565 

รอบท่ี 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 
---------------------------------------------------------------- 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี                           
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึง
ขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้   

1. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    

โดยเรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.30-16.30 น. 
 

2.  จ านวนรับเข้าศึกษา 
     จ านวน 27 คน 
 

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส์มัคร 
    3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
          3.1.1   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา่ 
         3.1.2  ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่การศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเปิด หรือหลักสูตรทางไกล (online) ที่ได้รับปริญญา 
          3.1.3  ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
          3.1.4  ไม่เป็นผู้ประพฤตผิิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง   
    3.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
          3.2.1  ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ 4 วิชา คือ  ภาษาไทย สังคมศึกษา 

คณิตศาสตร์ 1 หรือคณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
          3.2.2  ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 6 ภาคการศึกษา 

(GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
          3.2.3  ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ที่ยังไม่หมดอายุ    
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  4. การรับสมัคร 
 4.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2565  

                4.1.1 สมัครผ่าน Google Form พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ข้อ 5.1-5.4    
รวมเป็นไฟล์ .pdf จ านวน 1 ไฟล์ และหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ Link  :  
https://forms.gle/M1QD3CspdsBkrhMV6   

            4.1.2 ช าระเงินค่าสมัครคนละ 350 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 
091-0-26810-1 สาขา มธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(สาขาการวิจัยทางสังคม) พร้อมแนบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เม่ือคณะฯ ได้รับ
หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครแล้ว 

 4.2 เงื่อนไขการสมัคร 
       4.2.1 ผู้สมัครทุกคน มีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง                        
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว
จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน             
ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ . ในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพ่ือใช้สิทธิ์ใหม่จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์
นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง 
      4.2.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร 
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่า
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

               5. หลักฐานประกอบการสมัคร 

รายการ จ านวนเอกสาร 
5.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     1 ชุด 
5.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษา               
ปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา และมีตราประทับว่าจบหลักสูตรจากโรงเรียน 

      
1 ชุด 

5.3 หนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา (GAT และ วิชาสามัญ)  1 ชุด 

5.4 ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ - สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน)  1 ชุด 
5.5 หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร   1 ชุด 

 

    

 

https://forms.gle/M1QD3CspdsBkrhMV6
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 6.  ก าหนดการรับสมัคร 

ก าหนดการ วัน เดือน ปี ที ่
6.1 รับสมัคร วันที่ 25 พฤษภาคม  ถึง  

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
https://forms.gle/M1QD3CspdsBkrhMV6   

6.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 มิถุนายน 2565 student.mytcas.com หรือ 
https://socanth.tu.ac.th/ 

6.3 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบบริหาร   
     จัดการสิทธิ์ของ  ทปอ. (Clearing house)     

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 student.mytcas.com 

6.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
     (ท่ียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) 

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 https://socanth.tu.ac.th/ 

             

   7. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก 
       7.1 เกณฑ์การคัดเลือก 
           7.1.1 ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 6 ภาคการศึกษา 
(GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
     7.1.2 องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้       
   - คะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 20 %     
   - คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย  ค่าน้ าหนัก 20 % 
      วิชาสังคมศึกษา  ค่าน้ าหนัก 20 % 
      วิชาคณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก 20 % หรือ  
      วิชาคณิตศาสตร์ 2   ค่าน้ าหนัก 20 % 
      วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่าน้ าหนัก 20 % 
       7.2 ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมเรียงตามล าดับ                   
ตามเกณฑ์คะแนนที่ก าหนด  
       7.3 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
       7.4 ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

    8.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
                  8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชา                           
การวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบี ยนนักศึกษา และ
รายละเอียดการขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษ าใหม่ ให้ทราบภายหลั ง                                  
ที่ http://www.reg.tu.ac.th  
                หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการการศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
โทร. 02-696-5814 หรือ 5821, 5835, 5839 หรือเพจ SOC ANT Academic TU หรืองานรับเข้าและ
ทะเบียนประวัตินักศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา โทร.02-564-4440-79 ต่อ 1603-1609 และ 1626 

https://forms.gle/M1QD3CspdsBkrhMV6
http://www.reg.tu.ac.th/
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8.2 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 8.2.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามหลักสูตรนี้ 

       8.2.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ
หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา 

  หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ มีสิทธิ์ เข้าศึกษาคนใด
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาครั้งนี้เป็นโมฆะ 
และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

        8.2.3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561    

     9 . ข้ อ ก าห น ด เรื่ อ งก ารท ดสอบสมรรถน ะ GREATS และการจั ด พื้ น ฐาน ความ รู้
ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

          9.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS 
เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมี
ผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในส่วนที่
เกี่ยวข้อง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป 
ส่วนที่ 1 ดูรายละเอียดได้ท่ี https://tu.ac.th/academictu) 

     9.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL 
หรือ IELTS หรือ GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะได้รับการจัดให้เรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
ตามระดับผลคะแนน  หรือ ได้ รับการยก เว้นการเรียนวิช า พ้ื นฐานภาษาอังกฤษ  (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และ
ด้านการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารญาณ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ดูร ายละเอียดได้ที่ 
https://tu.ac.th/academictu) 

   9.3 ผู้ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้สมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หรือหากไม่ประสงค์จะสอบจะถูกจัดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานตัวแรกสุด 

10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามประกาศคณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2555  

 ประกาศ ณ วันที่     พฤษภาคม  พ.ศ.2565 

           (รองศาสตราจารย์  ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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