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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

สาขา มานุษยวิทยา รหัสสาขา     0831 

หลักสตูร ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชามานุษยวิทยา 

ระบบการศึกษา เปนการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา   

จํานวนรับ 3 คน 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 1. ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (เลือกแผนการศึกษาแบบ 1 แบบ 1.1) 

1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  

ท้ังในหรือตางประเทศ จากสถาบันท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

1.2 ตองมีคาเฉลี่ยสะสมอยางต่ํา 3.25 จากระบบ 4.0 

  1.3 ตองมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ (เชน งานวิจัย บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ บทความ

วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมสัมมนาระดับมหาวิทยาลัยข้ึนไป เปนตน) ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ปท่ีผานมา 

2. สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (เลือกแผนการศึกษาแบบ 2 แบบ 2.1) 

2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา  

ท้ังในหรือตางประเทศ จากสถาบันท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

2.2 ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมอยางต่ํา 3.25 จากระบบ 4.0 หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ                                                               

3. สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เลือกแผนการศึกษาแบบ 2 แบบ 2.2) 

3.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา 

ท้ังในหรือตางประเทศ จากสถาบันท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมีผลการเรียนท่ีมีคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.5  

จากระบบ 4.0   

           3.2 ตองมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคณุภาพ (เชน งานวิจัย บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ บทความทาง

วิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุมสัมมนาระดับมหาวิทยาลัยข้ึนไป เปนตน) ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ปท่ีผานมา 

      3.3 สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีมีคุณสมบัติครบตามเกณฑขอ 3.1 และมีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวา 15 หนวยกิต และมีคาเฉลี่ย

สะสมอยางต่ํา 3.5 จากระบบ 4.0 สามารถสมัครและขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณบดีเพ่ือเขาศึกษาใน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาได 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

1. ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 

2. ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไมนอยกวา 550 หรือ TOEFL ไมนอยกวา 79 คะแนน 

สําหรับ Internet-Based Test (IBT) หรือ ไมนอยกวา 550 คะแนน สําหรับ Institutional Testing Program (ITP) หรือม ี

ผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 6.5 โดยผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับแตวันท่ีทดสอบถึงวันสอบคัดเลือกเขาศึกษา 

3. ในกรณีท่ีผลทดสอบภาษาอังกฤษไมถึงเกณฑท่ีกําหนด อาจไดรับการพิจารณารับเขาศึกษากอนได โดยมีเง่ือนไข

วาตองมผีลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL ไมนอยกวา 61 คะแนน สําหรับ Internet-Based 

Test (IBT) หรือ ไมนอยกวา 500 คะแนน สําหรับ Institutional Testing Program (ITP) หรือ IELTS ในระดับ 6.0 ข้ึนไป 
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โดยผูเขาศึกษาจะตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษใหไดผลคะแนนตามเกณฑ ขอ 2) ภายในปการศึกษาท่ีหน่ึงของการเรียน

ตามหลักสูตร มิฉะน้ันนักศึกษาจะตองพนสถานภาพนักศึกษา  

4. ผูเขาศึกษาจะตองเสนอขอเสนอโครงการวิจัย (research proposal) ท่ีผูสมัครประสงคจะพัฒนาเปนวิทยานิพนธ

ระดับดุษฎีบัณฑิต ความยาวประมาณ 5-7 หนา ขอเสนอดังกลาวจะตองระบุหัวขอวิจัย ประเด็นวิจัย และวิธีการวิจัยท่ี

นักศึกษาจะพัฒนาตอไปเปนวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต พรอมท้ังช้ีใหเห็นวาโครงการดุษฎีบัณฑิตทางมานุษยวิทยาของ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาได

อยางไร  

5. ผูเขาศึกษาจะตองแสดงจดหมายรับรองคุณสมบัติ (letter of recommendation) จากบุคคลท่ีสามารถประเมนิ

ศักยภาพทางการศึกษาและการวิจัยของผูสมัครได จํานวน 2 ฉบับ (2 คน) 

6. กรณผีูสมัครเขาศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบตามขอ 3.3 ใหดําเนินการดังน้ี 

   6.1 ตองยื่นเรื่องขอโอนลักษณะวิชาทุกวิชาท่ีเรียนในหลักสูตรมหาบัณฑิต ใหเปนลักษณะวิชาในหลักสตูร

ดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรน้ี 

  6.2) สงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไมนอยกวา 550 หรือ TOEFL ไมนอยกวา 79 คะแนน สําหรับ 

Internet-Based Test (IBT) หรือไมนอยกวา 550 คะแนน สําหรับ Institutional Testing Program (ITP) หรือ มีผลสอบ 

IELTS ไมต่ํากวา 6.5 โดยผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับแตวันท่ีทดสอบถึงวันสอบคัดเลือกเขาศึกษา ท้ังน้ีไมสามารถนําผลการ

เรียนภาษาอังกฤษวิชา TU005 และ TU006 มานับเปนเกณฑผานภาษาอังกฤษเพ่ือจบการศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตน้ีได 

  6.3 กรณีท่ีผลทดสอบภาษาอังกฤษไมถึงเกณฑท่ีกําหนด อาจไดรับการพิจารณารับเขาศึกษากอนได โดยมี

เง่ือนไขวาตองมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL ไมนอยกวา 61 คะแนน สําหรับ Internet-

Based Test (IBT) หรือ ไมนอยกวา 500 คะแนน สําหรับ Institutional Testing Program (ITP) หรือ IELTS ในระดับ 6.0 

ข้ึนไป โดยผูเขาศึกษาจะตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษใหไดผลคะแนนตามเกณฑ ขอ 6.2 ภายในปการศึกษาท่ีหน่ึงของ

การเรียนตามหลักสูตร มิฉะน้ันนักศึกษาจะตองพนสถานภาพนักศึกษา  

  6.4 ตองผานการสอบสัมภาษณ  

7. เง่ือนไขอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

และ/หรือคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

วิชาท่ีสอบ 
วันและเวลา

สอบขอเขียน 

วันประกาศผล 

สอบขอเขียน 

วันสอบ 

สัมภาษณ 

วันประกาศผล 

สอบสัมภาษณ 

วันยืนยันสิทธิ์

เขาศึกษา 

วันประกาศผล 

ผูมีสิทธิ ์

เขาศึกษา 

ความสามารถใน 

การใชเหตุผลทาง    

สังคมศาสตร และ   

ความรูทางการวิจัย 

 

23 เม.ย. 66 

09.00-12.00 น. 
12 พ.ค. 66 

19 พ.ค. 

66 
24 พ.ค. 66 

25 - 26  

พ.ค. 66 
29 พ.ค. 66 

 

หมายเหต ุ         1. ผูสอบผานการคัดเลือกทุกราย จะไดรับการพิจารณาใหทุนการศึกษาเต็มจํานวน  

  2. หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ.2563 แบงแผนการศึกษาออกเปน 2 แขนงและเปนหลักสูตรท่ีเช่ือมตอ 

                           กันระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยาของคณะฯ 
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                 3. เอกสารประกอบการสมัครขางตน ใหสงภายในวันสอบขอเขียน 

  4. คณะฯ ไดกําหนดเอกสารท่ีจําเปนตองใชอานลวงหนาเพ่ือเตรียมตัวสอบ ขอใหผูสมัครตดิตาม  

                           ดูประกาศจาก website ของคณะ ท่ี www.socanth.tu.ac.th ไดตั้งแตวันท่ี 24 มีนาคม 2566 

5. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี โทร.02 613 2809 (คุณวิชัย แสงดาวฉาย) หรือ  

โทร. 02 613 2804 (คุณศิริภัทร จุยเปยม) หรือ อีเมล tusa.postgrads@gmail.com 

 


