
Bachelor of Arts in Global Studies and Social Entrepreneurship (GSSE) 
at The School of Global Studies, Thammasat University 

4 Year Undergraduate Degree 
Frequently Asked Questions (FAQ) 

 
What Types of Jobs Will I Be Equipped for? 
As a GSSE graduate, you will acquire different skill sets that may allow you to pursue multiple 
types of careers. You will be trained for working in the Impact Sector, involving both the social 
and corporate sector. Impactful careers in this respect also pose opportunities in working in 
Sustainability Units of leading companies and organizations such as Pricewaterhouse Cooper 
and SCG as well as in consulting firms like McKinsey & Co. 
  
By the time you become a GSSE graduate, you will have a thorough understanding of 
Professional Development Portfolio as a result of 3 courses where students will partake in 
career grooming activities through exposure to practitioners and lecturers in the social 
entrepreneurship fields, company trips, resume building and finding their passion. Students will 
also have collected three years of summer internship experience through the Community Based 
Learning Initiative (CBLI) course during their time at GSSE. 
 
What is Global Studies? 
Global Studies is an interdisciplinary field of study which deals with analyzing phenomena 
related to globalization, evaluate situations through relevant theories and concepts, demonstrate 
understanding of contemporary social and ethical issues, communicate and collaborate 
effectively, and participate in a rapidly changing global community as informed and civically 
engaged citizens and the agent of change. 
 
What is Social Entrepreneurship? 
The practitioners of Social Entrepreneurship field are professionals and academics who: 
 
● Develop ventures that make a positive impact 
● Respond to social challenges in ways that are innovative and enterprising 
● Strive to achieve social value 
 
How do people view a degree in Global Studies and Social Entrepreneurship? 
Social Entrepreneurship is gaining rapid popularity in top universities in both the US and UK, 
such as Harvard University, MIT, Stanford University and Oxford University. 
 
What will you learn? 
The curriculum provides students with holistic knowledge and abilities to approach issues with a 
broader view through interdisciplinary learning techniques. Students will approach issues with 
knowledge in the fields of sociology, political science, business management, and social 
innovation. Finding solutions that are innovative and beneficial to real-world issues. Students at 
GSSE will be equipped with skills that are desired by the 21st-century job market. 



What kind of competitive advantage would GSSE students have for Graduate school? 
GSSE graduates are at an advantage to pursue graduate studies abroad. The US and UK 
highly regard students with a social entrepreneurship background. Moreover, there are many 
scholarships and support available for students pursuing this field of studies such as the 
Fulbright Scholarship and the Erasmus Mundus Scholarship. These academic opportunities are 
ripe for GSSE graduates since they will be at an advantage in terms of their profile and resume. 
GSSE students are encouraged to intern since their first year and will have numerous projects 
and experience in their portfolio by the time they graduate as a result of Social Innovation 
Project and CBLI courses. 
 
Why Thammasat University? 
Thammasat University is the second oldest university in Thailand. We work under the founding 
principle and guiding philosophy, "By the people and for the people." Thammasat University is 
internationally known for its strength in social sciences such as political science, law, commerce, 
economics, and health sciences. Positioning ourselves in this university enables us to work 
across various disciplines, perspectives, and people in order to innovate answers to today's 
problems. 
 
What is the School of Global Studies? 
GSSE is a Bachelor program within the School of Global Studies, Thammasat University. Our 
school is dedicated to producing professionals with interest in global studies and people's 
well-being, also comprised of Social Innovators and. We are a three-part school: 
● GSSE: International Bachelor program in Global Studies and Social Entrepreneurship 
● MAS + MBA: International Master of Arts in Social Innovation and Sustainability + Master of 
Business Administration 
● G-Lab: A Social Innovation Lab that supports the GSSE program, co-create social impact 
projects and provide Human-Centered Design skill-training workshops. 
 
When was the School of Global Studies Founded? 
We were founded in 2009. 
 
What kind of students is the School of Global Studies looking for? 
GSSE is looking for students who aspire to be agents of change. We want individuals who long 
to make their community a better place via engaging in hands-on projects and activities 
grounded in theoretical background. The students we are looking for are those with a broad and 
global perspective as well as an interest in conducting sustainable business to inspire social 
change. 
  
How is social entrepreneurship different than other social science fields, e.g., social 
policy and development? 
Social Entrepreneurship stresses the importance of creating social value through the 
development of innovative solutions to unmet needs. 
 

https://sgs.tu.ac.th/ba-gsse/
https://sgs.tu.ac.th/ma-sgs/


What skillset will I have after graduating from GSSE? 
As a GSSE graduate, you will establish a global perspective through interdisciplinary studies 
over four years. You will be able to recognize interlinks between business, environment, and 
social sectors at a local as well as global level. At GSSE, students are also equipped with vital 
21st-century skills such as communication, collaboration, public speaking, and critical thinking. 
  
How do you learn at GSSE? 
At GSSE we place a lot of importance on learning and teaching. Our classes are more than just 
lectures, as we focus on theoretical discussion and project-based learning. Moreover, we 
emphasize learning by doing through community-based learning initiatives, internships, and 
numerous field visits. 
  
How many credits is the program? 
129 credits are required to graduate. 
 
How is the 4-year program divided? 
Teaching and learning are divided into four years or 8 semesters with the following modules: 
 
● Thammasat Foundation 
● People & Communities 
● Societies & Governance 
● Globalization 
● Social Innovation 
● Managing Social Innovation 
● Senior Projects 1 and 2  
 
For more information, please visit: http://www.sgs.tu.ac.th/  
 
Who are the faculties at GSSE? 
GSSE Faculties are a diverse team of practicing professionals from leading international 
organizations such as the World Bank, World Health Organization, UNDP, UNICEF, UN 
Women, and IDEO.org. Moreover, our international faculty (70%) are from all over the world 
such as the United States, United Kingdom, Australia, France, , Nepal, India, Bangladesh, 
Austria, and Thailand and have graduated from leading universities such as Harvard University, 
Stanford University, Columbia University, John Hopkins, UCLA, La Sorbonne in Paris and 
leading universities in Thailand. 
 
What is the exchange program like? 
At GSSE, students can apply for exchange programs offered by Thammasat University. 
Thammasat University has partnerships with numerous top universities such as, Malmo 
University in Sweden, the University of Queensland in Australia and Yonsei University in Korea. 
In the past, some of our students have gone on exchange programs to Japan, through 

http://www.sgs.tu.ac.th/


Ritsumeikan University, Yokohama University and the University of Tsukuba, while some have 
gone to UC (The University of California). For more information, please visit https://oia.tu.ac.th 
  
Does GSSE support student internships? 
GSSE underlines the priority of collecting internship experience as a measure to adapt practical 
working skills. GSSE and G-Lab have numerous partnerships with international organizations, 
leading firms, and social enterprises. Over the past years, students have interned in a variety of 
fields from consulting, sustainability to development, and nonprofit, such as: 
  
● Microsoft 
● United Nations 
● PricewaterhouseCoopers (PwC) 
● Stock Exchange of Thailand (SET) 
● Ashoka Thailand 
● Boston Consulting Group (BCG) 
● SCB Foundation 
● C-ASEAN 
● Pattanarak Foundation 
● Magnolia Quality Development 
● CreativeMove 
● Bangchak Petroleum 
● Sidekick Creative Agency 
  
What is G-Lab? 
The School of Global Studies' Social Innovation Lab or G-Lab, functions to both support the 
GSSE academic service projects and is a consultant for external organizations in social 
innovation and social enterprises. 
  
How many students do you accept a year? 
We are only expecting a class of 40 students as we believe it is essential that classes remain 
small and discussion-based. Moreover, the ratio of academic faculty advisor to students would 
1:15 or lower, enabling students to work closely with their academic advisors. 
  
What would be a related field of study for Graduate school? 
Directly related degrees in graduate school would be in Social Innovation and Entrepreneurship, 
Development, Management, and International Affairs. However, within four years at GSSE, our 
graduates would have had a chance to develop and find their passion, which could lead to 
numerous other fields to pursue further education such as Technology, Environment, and 
Education. 



บณัฑิตคณะโลกคดีศึกษาและการประกอบการสงัคม(หลกัสูตรนานาชาติ) GSSE 

ท่ีวทิยาลยัโลกคดีศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี 

ค าถามท่ีพบบ่อย (FAQ) 

 

งานประเภทไหนที่เหมาะสมที่สุด 

การเป็นบณัฑิตของคณะ GSSE จะท าใหคุ้ณมีทกัษะหลากหลายดา้นซ่ึงอาจน าไปสู่การต่อยอดในท างานท่ีหลากหลาย คุณจะ

ไดรั้บการอบรมฝึกฝนเพื่อไปท างานใน Impact sector ประกอบไปดว้ยทั้งทางสงัคมและองคก์ร Impactful career ในแง่น้ียงัมี

โอกาสในการท างานในหน่วยงานดา้นความยัง่ยนืของบริษทัชั้นน าและองคก์ร เช่น Pricewaterhouse Cooper และ SCG รวมถึง 

บริษทัดา้นการปรึกษาอยา่ง McKinsey & Co เม่ือคุณจบการศึกษา GSSE คุณจะมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นดา้น Professional 

Development Portfolio เป็นผลมาจาก 3 หลกัสูตรท่ีผูเ้รียนจะไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมกรูมม่ิงอาชีพผา่นการสมัผสัและเรียนรู้กบั

ผูป้ระกอบการและผูบ้รรยายในสาขาผูป้ระกอบการทางสงัคม การเดินทางท่องเท่ียวกบับริษทั การสร้างงานและคน้หาความ

หลงใหลของพวกเขา อีกทั้งผูเ้รียนจะไดรั้บประสบการณ์การฝึกงานภาคฤดูร้อน 3 ปี ผา่นหลกัสูตรการเรียนรู้ Community Based 
Learning Initiative (CBLI) 

 

โลกคดีศึกษา (Global Studies) คืออะไร  

โลกคดีศึกษา หรือ Global Studies เป็นสาขาสหวทิยาการของการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โลกาภิวตัน์ประเมินสถานการณ์ผา่นทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในประเด็นทางสงัคมและ

จริยธรรมร่วมสมยัส่ือสารและท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงชุมชนในฐานะพลเมืองท่ีมี
ส่วนร่วมกบัเมืองและตวัแทนของการเปล่ียนแปลง 

 

การประกอบการทางสังคมคืออะไร  

ผูท่ี้ประกอบการทางสงัคมท่ีเป็นมืออาชีพและนกัวชิาการท่ี: 

 พฒันากิจการท่ีสร้างผลกระทบเชิงบวก 

 ตอบสนองความทา้ทายทางสงัคมในรูปแบบท่ีสร้างสรรคแ์ละกลา้ไดก้ลา้เสีย 

 มุ่งมัน่เพ่ือใหเ้กิดคุณค่าทางสงัคม 



มุมมองของผูค้นต่อปริญญาบตัรจากสาขาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสงัคม 

การประกอบการทางสงัคมก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในมหาวทิยาลยัชั้นน าทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร
เช่น Harvard University, MIT, Stanford University และ Oxford University  

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

หลกัสูตรน้ีใหค้วามรู้และความสามารถแบบองคร์วมแก่ผูเ้รียนในการเขา้ถึงปัญหาดว้ยมุมมองท่ีกวา้งข้ึนผา่นเทคนิคการเรียนรู้

แบบสหวทิยาการ ผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ถึงปัญหาดว้ยความรู้ทางดา้นสงัคมวทิยา รัฐศาสตร์ การจดัการธุรกิจและนวตักรรมทางสงัคม 

คิดคน้แนวทางการแกปั้ญหาดว้ยนวตักรรมและเป็นประโยชน์ต่อโลกความเป็นจริง ผูเ้รียน GSSE จะมีทกัษะท่ีตลาดงานใน

ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งการ 

 

ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ผู้เรียน GSSE จะมีเมื่อส าเร็จการศกึษา  

ผูส้ าเร็จการศึกษาจาก GSSE มีความไดเ้ปรียบในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาและสหราช

อาณาจกัรใหค้วามส าคญักบันกัเรียนท่ีมีพ้ืนฐานการเป็นผูป้ระกอบการทางสงัคม นอกจากน้ียงัมีทุนการศึกษาและการสนบัสนุน

จ านวนมากส าหรับนกัเรียนท่ีตอ้งการศึกษาสาขาวชิาน้ี เช่นทุนการศึกษาฟลุไบรท ์(Fulbright) และทุนการศึกษาอีราสมุสมุนดุส 

(Erasmus Mundus) โอกาสทางการศึกษาเหล่าน้ีเหมาะส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา GSSE เพราะพวกเขาจะไดเ้ปรียบในแง่ของโปร

ไฟลแ์ละประวติัการท างาน ผูเ้รียน GSSE ไดรั้บการสนบัสนุนใหฝึ้กงานตั้งแตปี่แรก จะมีโครงการและประสบการณ์มากมายใน
แฟ้มสะสมผลงานซ่ึงเม่ือส าเร็จการศึกษาก็จะเป็นผลงานโครงการนวตักรรมเพื่อสงัคมและหลกัสูตร CBLI 

 

ท าไมต้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นมหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองในประเทศไทย เราท างานภายใตห้ลกัการก่อตั้งและช้ีน า

ปรัชญา "โดยประชาชนและเพื่อประชาชน" มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากลโดยเฉพาะในดา้นความแขง็แกร่ง

ทางดา้นสงัคมศาสตร์ เช่น รัฐศาสตร์ กฎหมาย พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และวทิยาศาสตร์สุขภาพ จุดยนืของพวกเราใน
มหาวทิยาลยัน้ีท าใหเ้ราสามารถท างานไดใ้นหลากหลายสาขา มุมมอง และผูค้นเพ่ือคิดคน้ค าตอบส าหรับปัญหาในปัจจุบนั 

 

อะไรคือวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ? 



GSSE เป็นหลกัสูตรปริญญาตรีภายใตค้ณะวทิยาลยัโลกคดีศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คณะเรามุ่งมัน่ท่ีจะผลิตผูเ้ช่ียวชาญท่ี
มีความสนใจในการศึกษาระดบัโลกและความเป็นอยูท่ี่ดีของผูค้นซ่ึงรวมถึงนวตักรรมทางสงัคม พวกเราแบ่งเป็นสามส่วน 

  GSSE: หลกัสูตรปริญญาตรีนานาชาติดา้นวทิยาลยัโลกคดีศึกษาและการประกอบการทางสงัคม 

  MAS + MBA: ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตระหวา่งประเทศในนวตักรรมทางสงัคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื + ปริญญา

โทดา้นบริหารธุรกิจ 

  G-Lab: ศูนยน์วตักรรมสงัคมนวตักรรมทางสงัคมท่ีสนบัสนุนโปรแกรม GSSE สร้างโครงการผลกระทบทางสงัคม

ร่วมกนัและจดัใหมี้การฝึกอบรมทกัษะการออกแบบท่ีเนน้ผูค้นเป็นศูนยก์ลาง 

 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษาก่อตั้งขึน้เมือ่ไหร่ ? 

วทิยาลยัโลกคดีศึกษาก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2009 

 

ผู้เรียนแบบไหนที่วิทยาลัยโลกคดีศึกษามองหา ? 

GSSE ก าลงัมองหานกัเรียนท่ีปรารถนาจะเป็นตวัแทนของการเปล่ียนแปลง เราตอ้งการใหบุ้คคลท่ีตอ้งการท าใหชุ้มชนของพวก

เขาเป็นสถานท่ีท่ีดีข้ึนดว้ยการมีส่วนร่วมในการท าโครงการและกิจกรรมบนพ้ืนฐานทางทฤษฎี ผูเ้รียนท่ีเราก าลงัมองหาคือผูท่ี้มี
มุมมองกวา้งและเป็นสากล รวมถึงสนใจท าธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
 

การประกอบการทางสงัคมแตกตา่งจากสาขาสงัคมศาสตร์อ่ืนๆเช่น นโยบายและการพฒันาสงัคมอยา่งไร 

ผูป้ระกอบการทางสงัคมเนน้ความส าคญัของการสร้างคุณค่าทางสงัคมผา่นการพฒันาทางออกต่างๆท่ีเป็นนวตักรรมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ 

 

เมื่อส าเร็จการศึกษาจาก GSSE คุณจะได้รับทักษะอะไรบ้าง 

ในฐานะบณัฑิต GSSE คุณจะสร้างมุมมองระดบัโลกผา่นการศึกษาแบบสหวทิยาการมากกวา่ส่ีปี คุณจะสามารถรับรู้การ

เช่ือมโยงระหวา่งธุรกิจส่ิงแวดลอ้มและภาคสงัคมในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก ท่ี GSSE ผูเ้รียนจะไดรั้บทกัษะท่ีส าคญัใน
ศตวรรษท่ี 21 เช่นการส่ือสาร การท างานร่วมกนั การพดูในท่ีสาธารณะและการคิดเชิงวพิากษ ์

 

การเรียนรู้ใน GSSE 



ท่ี GSSE เราใหค้วามส าคญักบัการเรียนและการสอนเป็นอยา่งมาก การเรียนของเราเป็นมากกวา่การบรรยายเพราะเราเนน้การ

อภิปรายเชิงทฤษฎีและการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน อีกทั้งเรายงัเนน้การเรียนรู้โดยท าผา่นการริเร่ิมการเรียนรู้ในชุมชนการฝึกงาน
และการเยีย่มชมพ้ืนท่ีจ านวนมาก 

 

โปรแกรมนี้ต้องเรียนกี่หน่วยกติ 

จ าเป็นตอ้งเรียน 129 หน่วยกิตจึงจะส าเร็จการศึกษาได ้

 

แบ่งโปรแกรมการเรียนในระยะเวลา 4 ปีอย่างไร 

การเรียนการสอนถูกแบ่งออกเป็น 4 ปี หรือ 8 ภาคการศึกษาตามหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 

  Thammasat Foundation 

  People & Communities  

  Societies & Governance  

  Globalization  

  Social Innovation  

  Managing Social Innovation  

  Senior Projects 1 and 2   

 ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถเยีย่มชมไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.sgs.tu.ac.th/   

 

 

คณะผู้สอนของคณะ GSSE? 

คณะ GSSE เป็นทีมท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการฝึกปฏิบติัจากองคก์รระหวา่งประเทศชั้นน าเช่นธนาคารโลก, องคก์ารอนามยัโลก, 

UNDP, UNICEF, UN Women และ IDEO.org นอกจากน้ีความเป็นนานาชาติของคณะเรา (70%) มาจากทัว่ทุกมุมโลกเช่น 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส เนปาล อินเดีย บงัคลาเทศ ออสเตรียและไทยอีกทั้งยงัจบการศึกษาจาก

มหาวทิยาลยัชั้นน าเช่น มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย จอห์นฮอปก้ินส์ ยซีูแอลเอ เลอ
ซอร์บอนน์ในปารีสและมหาวทิยาลยัชั้นน าในประเทศไทย 

 

http://www.sgs.tu.ac.th/


โครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไร 

ท่ี GSSE นกัศึกษาสามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนท่ีจดัข้ึนโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทางมหาวทิยาลยัมีความ

ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัชั้นน าหลายแห่งเช่น มหาวทิยาลยัมลัโมในสวเีดน มหาวทิยาลยัควนีส์แลนดใ์นออสเตรเลียและ

มหาวทิยาลยัยอนเซในเกาหลี ในอดีตท่ีผา่นมานกัเรียนของเราบางคนไดเ้ขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนไปยงัประเทศญ่ีปุ่นท่ี

มหาวทิยาลยั Ritsumeikan, Yokohama University และ University of Tsukuba ในขณะท่ีบางคนไดไ้ป UC (The University of 
California)  

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถเยีย่มชมไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://oia.tu.ac.th 

 

GSSE สนับสนุนการฝึกงานของนักเรียนหรือไม?่ 

GSSE เนน้ย  ้าถึงล าดบัความส าคญัของการรวบรวมประสบการณ์การฝึกงานเป็นมาตรการในการปรับทกัษะการท างานจริง 

GSSE และ G-Lab มีพนัธมิตรมากมายกบัองคก์รระหวา่งประเทศ บริษทั ชั้นน าและกิจการเพ่ือสงัคม ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา

นกัศึกษาไดฝึ้กงานในหลากหลายสาขาตั้งแต่การใหค้  าปรึกษา การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไปจนถึงการพฒันาอยา่งไม่แสวงหาผลก าไร 
เช่น: 

  Microsoft  

  United Nations  

  PricewaterhouseCoopers (PwC)  

  Stock Exchange of Thailand (SET)  

  Ashoka Thailand  

  Boston Consulting Group (BCG)  

  SCB Foundation  

  C-ASEAN  

  Pattanarak Foundation  

  Magnolia Quality Development  

  CreativeMove  

  Bangchak Petroleum  

  Sidekick Creative Agency    

 

G-Lab คืออะไร 

https://oia.tu.ac.th/


G-Lab เป็นศูนยน์วตักรรมสงัคม (Social Innovation Lab) อยูภ่ายใตก้ารบริหารของวทิยาลยัโลกคดีศึกษา (School of Global 

Studies) ท าหนา้ท่ีสนบัสนุนทั้งโครงการบริการดา้นวชิาการของ GSSE และเป็นท่ีปรึกษาส าหรับองคก์รภายนอกในดา้น
นวตักรรมสงัคมและกิจการเพ่ือสงัคม 

 

จ านวนที่รับต่อป ี

เรารับนกัเรียนเพียง 40 คนต่อหน่ึงหอ้งเท่านั้น เน่ืองจากเราเช่ือวา่มนัเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีชั้นเรียนจะตอ้งมีขนาดเลก็และใชก้าร

อภิปรายเป็นหลกั นอกจากน้ีอตัราส่วนของอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวชิาการต่อนกัเรียนจะอยูท่ี่ 1:15 หรือต ่ากวา่ท าใหน้กัเรียน
สามารถท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

สาขาท่ีเกี่ยวข้องกบัการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในบณัฑิตวทิยาลยัจะเก่ียวขอ้งกบัดา้นนวตักรรมทางสงัคมและการประกอบการ การพฒันา การ

จดัการและธุรกิจระหวา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามภายใตก้ารศึกษาส่ีปีท่ี GSSE ผูส้ าเร็จการศึกษาจาก GSSE จะมีโอกาสไดพ้ฒันา
และคน้หาความชอบซ่ึงอาจน าไปสู่สาขาอ่ืน ๆ อีกมากมายเพ่ือศึกษาต่อในอนาคตเช่น เทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้มและการศึกษา 

 

FAQ (English Version) : https://sgs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/GSSE-FAQ.pdf 

https://sgs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/GSSE-FAQ.pdf

