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๔.๑๑ ข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) ในประเด็นเกี่ยวกับสตรี บุรุษ กลุ่มคนเพศทางเลือกหรือ

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจด้านเพศสถานะ (Gender Power Relations) หรือความรุนแรงต่อกลุ่มต่างๆ ของสังคม 
หรือประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ที่ผู้สมัครสนใจ ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้า ประกอบด้วย 

๑) ชื่อเรื่อง    
๒) ชื่อผู้เสนอ   
๓) หลักการและเหตุผล  
๔) วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
๕) ขอบเขตการวิจัย  
๖) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
๗) ระเบียบวิธีวิจัย   
๘) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๙) เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครหากเป็นฉบับส าเนา ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ  
          สมัครทางไปรษณี ย์  โดยส่งเอกสาร “หัวข้อ ๔ เอกสารประกอบการสมัคร” ข้อ ๔.๑  – ๔ .๑๑  
ถึง ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัย 
สห วิ ท ย าก าร  อ าค ารวิท ย าลั ย สห วิท ย าก าร  ชั้ น  ๔  มห าวิท ย าลั ย ธรรม ศาสตร์  ถน น พ ระจั น ท ร์  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  

พร้อมโอนเงินค่าสมัคร ๕๐๐ บาท  
 เข้าบัญชี  ธนาคารกรุงเทพ 
 ชื่อบัญชี  วิทยาลัยสหวิทยาการ 

สาขา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๐๙๔๐๖-๐ 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ http://ci.tu.ac.th  

๖. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารวิทยาลัย 

สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือ ผ่านช่องทางออนไลน์ zoom 

๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ http://ci.tu.ac.th 

 

๓ 

http://ci.tu.ac.th/
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Ī�ĤǰÙŠćøĆÖþćÿëćîõćó       ǰǰĤġġġǰǰïćì 
Ī�ĥǰÙŠćÿöĆÙøÿĂïÙĆéđúČĂÖ      ǰǰǰǰĦġġǰǰïćì 
Ī�ĦǰÙŠćĔïøĆïøĂÜñúÖćøýċÖþćǰÞïĆïúą     ǰǰǰǰǰǰĦġǰǰïćì  

ĥ 

 



Āöć÷đĀêčǰ: ÙŠćĔßšÝŠć÷êúĂéĀúĆÖÿĎêøǰ	ĥǰõćÙÖćøýċÖþć
ǰĨĤħĥġǰïćìǰìĆĚÜîĊĚǰÖćøÝĆéđÖĘïĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷ö 

đĀöćÝŠć÷ǰĕöŠøüöüĉßćǰõćþćĂĆÜÖùþǰĢǰ	TU-ġġĦ
ǰĒúąõćþćĂĆÜÖùþǰģǰ	TU-ġġħ
ǰēé÷ÝĆéđÖĘïÙŠćíøøöđîĊ÷ö 

đðŨîøć÷üĉßćìĊęöĊÖćøúÜìąđïĊ÷î  

ǰǰ 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ     ǰǰðøąÖćýǰǰèǰǰüĆîìĊęǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđöþć÷îǰó�ý�ǰģĦħĦ 

ǰǰǰǰ          ǰ	øĂÜýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø�ßćúĊǰǰđÝøĉâúćõîóøĆêîŤ
 

ǰǰǰǰǰǰǰ     ñĎšßŠü÷ĂíĉÖćøïéĊòść÷øĆïđ×šćýċÖþć 

 ðäĉïĆêĉÖćøĒìîĂíĉÖćøïéĊ 

Ħ 

๒๒


