
 

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ 

ปฏิทนิการสอบคดัเลือก 
 

 - ผู้สมัครส่งเอกสาร (แทนการสอบข้อเขียน)    
    4 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2564 
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอ Research Proposal และสอบสัมภาษณ์ 
    11 พฤษภาคม 2564 
- นำเสนอ Research Proposal และสอบสัมภาษณ์    
     10-11 มถิุนายน 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา                28 มิถุนายน 2564 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศกึษา                               28-30 มิถุนายน 2564 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศกึษา    9 กรกฎาคม 2564 
ขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่และจดทะเบียนวิชา   1-3 สิงหาคม 2564 
 ปฐมนิเทศ                                            5 สิงหาคม 2564 

 
วธิีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 ประวัติ ผู้สมัครเข้าศึกษา พร้อมติดรูปถ่ายสี  (หน้ าตรง ไม่สวมแว่น  
ขนาด 1.5-2 นิ้ว) ความยาวไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 6 ชุด และบันทึก
ไฟล์ข้อมูล Word ลงแผ่น CD-R จำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วยหัวข้อ ต่อนี้ 
1) ชื่อ-นามสกลุ                  
2) งาน/ตำแหน่ง-หน่วยงานในปัจจุบนั และความจำเป็นในการศึกษา

ต่อระดับปรญิญาเอก   
3) สถานทีต่ิดต่อ, หมายเลขโทรศัพท,์ E-mail    
4) ประวัติการศึกษา 
5) ประวัติการทำงาน             
6) ผลงานทางวิชาการ (ถา้มี) 
7) การอบรม/ศกึษาดูงาน (ถา้มี)            
8) ข้อมูลอื่น ๆ (เช่น ทุน รางวัล การไดรั้บประกาศเกียรติคุณ) 

ข้อเสนอวจิัย ท่ีจัดทำตามหลักวชิาการ จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย
หัวข้อต่อไปนี ้
1) ชื่อเร่ืองที่จะทำวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2) ชื่อผู้นำเสนอ 
3) หลักการเหตุผล/ความสำคัญของปัญหา  
4) วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
5) ขอบเขตการวิจยั    
6) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
7) ระเบียบวธิีวจิัย 
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9) เอกสารอ้างอิง 

การคัดเลือกผูเ้ข้าศกึษา 

1) ผู้เข้าศึกษาจะต้องสอบข้อเขียนโดยการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 

(Research Proposal) การนำเสนอโครงการวิจัย และการสอบสัมภาษณ์  

2) ผู้ เข้ าศึ กษา ต้องส่ งผลทดสอบภาษาอั งกฤษ TU-GET หรือ TOEFL  

หรือ IELTS (ผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
 

หมายเหต ุเกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องเรียนเพิ่มในหลักสูตร) 

TOEFL Paper Based หรือ TOEFL-ITP 
Internet Based 

550 คะแนนขึ้นไป 
  79 คะแนนขึ้นไป 

TU-GET Paper Based 
Computer Based 

550 คะแนนขึ้นไป 
  79 คะแนนขึ้นไป 

IELTS - ระดับ 6.5 ขึ้นไป 
3)  เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
หรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลท่ี www.litu.tu.ac.th/2019/ สถาบันภาษา มธ. 
 

วธิีการสมัคร 

สมัครด้วยตนเอง ที่ห้อง สค.109 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ชั้น 1   
ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  
(ท่าพระจันทร์) เวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดขัตฤกษ์) 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ชุด 
- สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  
   ทั้งระดับปรญิญาตรแีละปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด 
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS 
   (ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
- ค่าสมคัรสอบ 350 บาท (โดยโอนเงินเข้าบญัชเีลขที ่178-2-45404-6 
   ชื่อบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง) 
 

 

                    จำนวนรับ 5 คน 
 
 

สถานทีต่ดิต่อ ห้อง 109 ชั้น 1 คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ทา่พระจันทร์) 

นางสาวสธุิมา วุฒกิาร (เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ) 
โทร  0-26132503, 0-2623-5872 

เบอร์มือถือ 095 554 9099 

 

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

หลักสูตรหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาสาขาวิชานโยบานโยบายสังยสัง คคมม   

(Doctor of Philosophy Program in Social Policy) 
(( หลั กสู ตรปรับปรุ ง  พ .ศ .2563)หลั กสู ตรปรับปรุ ง  พ .ศ .2563)  

http://www.litu.tu.ac.th/2019/


 

 

 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

สาขาวชิานโยบายสังคม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

รหัสและชื่อหลักสูตร 

  รหัสหลักสูตร :  25580051100279 
  ชื่อหลักสูตร  

  ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวิชานโยบายสังคม  
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program  
     in Social Policy    

ชือ่ปรญิญาและสาขาวิชา 

ชื่อภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   (นโยบายสังคม)  

 : ปร.ด. (นโยบายสังคม)  

ชื่อภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy (Social Policy) 
 : Ph.D. (Social Policy) 
 

ปรัชญาหลักสูตร 
ออกแบบ พัฒนา นโยบายสังคม ที่นำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

โดยให้ความสำคัญต่อการผสมผสานองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี ้
1) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และจริยธรรม พร้อมที่จะชี้นำสังคม สามารถ

ประยุกต์องค์ความรู้ด้านนโยบายสังคม ทฤษฎีสังคม และ กระบวนการวิจัย
ในระดับสูง ในออกแบบ พัฒนา นโยบายสังคม การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยค้นคว้าในระดับสูง 

2) มีความรู้ความสามารถ สร้างสังคมที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาสังคม 

3) พัฒนายกระดับการศึกษาด้านนโยบายสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบของ 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สวัสดิการสังคม การคุ้มครองทางสังคมและ 
ความเป็นธรรมทางสังคม 

 
 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ  
ดังนี ้
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางสังคมสงเคราะห์ หรือ

สังคมศาสตร์หรืออื่น ๆ ที่ เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบัน 
การศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ำกว่า ระดับ 3.25 

2) ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องสามารถเข้าเรียนได้เต็มเวลา ดังนั้นหากเป็นผู้ที่
ปฏิบัติงานอยู่ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ลาศึกษาได้เต็มเวลา 

3) ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ 
ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  

 
ระยะเวลาศกึษา   
เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาค
การศึกษาปกติ  
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
- อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
- นักวิชาการ/นักวิจัย/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักพัฒนาสังคม/พัฒนาการ/พัฒนาชุมชน 
- นักบรหิาร/เจ้าหน้าที่บรหิาร  
- เจ้าหน้าทีบุ่คคล/เจา้หน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

วันเวลาราชการปกติ  เวลา 09.00-16.00 น.      

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม-ธันวาคม   

ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม-พฤษภาคม 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 

 

   อาจารย์ประจำหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล                  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน      

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์    วีระสมบัติ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 

ศกึษารายวชิาและทำวิทยานิพนธ์  
1) วิชาบังคบั              12 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก     3 หน่วยกิต 

3) วิทยานิพนธ์                  3) วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
                                     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  51 หน่วยกิต 

วชิาบังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องศึกษาจำนวน 4 วิชา 12 หน่วยกิต 
นบส.801 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสังคม 

SOP 801 Philosophy, Concepts and Theories of Social Policy 

นบส.803 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสงูในนโยบายสังคม 

SOP 803 Advanced Qualitative Research in Social Policy 

นบส.804 การวิจัยเชิงปรมิาณขั้นสูงในนโยบายสังคม  

SOP 804 Advanced Quantitative Research in Social Policy 

นบส.805 สัมมนานโยบายสังคม 

SOP 805 Seminar on Social Policy 

วชิาเลือก  นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
นบส.806 นโยบายสังคมเปรยีบเทียบ 
SOP 806 Comparative Social Policy 
นบส.808 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
SOP 808 Specific Topic of Study  

นอกจากรายวิชาเลือกข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาระดับ
ดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรอื่นที่มีเนื้อหาชัดเจนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือในสถาบันการศึกษาอื่น ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ทั้งนี ้โดยการอนุมัติของคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิต 


