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.

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

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.

บัณฑิตคณะโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม(หลักสูตรนานาชาติ) GSSE
ที่วทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
คาถามที่พบบ่อย (FAQ)

งานประเภทไหนที่เหมาะสมที่สุด
การเป็ นบัณฑิตของคณะ GSSE จะทาให้คุณมีทกั ษะหลากหลายด้านซึ่งอาจนาไปสู่การต่อยอดในทางานที่หลากหลาย คุณจะ
ได้รับการอบรมฝึ กฝนเพื่อไปทางานใน Impact sector ประกอบไปด้วยทั้งทางสังคมและองค์กร Impactful career ในแง่น้ ียงั มี
โอกาสในการทางานในหน่วยงานด้านความยัง่ ยืนของบริ ษทั ชั้นนาและองค์กร เช่น Pricewaterhouse Cooper และ SCG รวมถึง
บริ ษทั ด้านการปรึ กษาอย่าง McKinsey & Co เมื่อคุณจบการศึกษา GSSE คุณจะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในด้าน Professional
Development Portfolio เป็ นผลมาจาก 3 หลักสูตรที่ผเู ้ รี ยนจะได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกรู มมิ่งอาชีพผ่านการสัมผัสและเรี ยนรู ้กบั
ผูป้ ระกอบการและผูบ้ รรยายในสาขาผูป้ ระกอบการทางสังคม การเดินทางท่องเที่ยวกับบริ ษทั การสร้างงานและค้นหาความ
หลงใหลของพวกเขา อีกทั้งผูเ้ รี ยนจะได้รับประสบการณ์การฝึ กงานภาคฤดูร้อน 3 ปี ผ่านหลักสูตรการเรี ยนรู ้ Community Based
Learning Initiative (CBLI)

โลกคดีศึกษา (Global Studies) คืออะไร
โลกคดีศึกษา หรื อ Global Studies เป็ นสาขาสหวิทยาการของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โลกาภิวตั น์ประเมินสถานการณ์ผา่ นทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในประเด็นทางสังคมและ
จริ ยธรรมร่ วมสมัยสื่ อสารและทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลงชุมชนในฐานะพลเมืองที่มี
ส่วนร่ วมกับเมืองและตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง

การประกอบการทางสังคมคืออะไร
ผูท้ ี่ประกอบการทางสังคมที่เป็ นมืออาชีพและนักวิชาการที่:
 พัฒนากิจการที่สร้างผลกระทบเชิงบวก
 ตอบสนองความท้าทายทางสังคมในรู ปแบบที่สร้างสรรค์และกล้าได้กล้าเสี ย
 มุ่งมัน่ เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม

มุมมองของผูค้ นต่อปริ ญญาบัตรจากสาขาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม
การประกอบการทางสังคมกาลังได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากในมหาวิทยาลัยชั้นนาทั้งในสหรัฐอเมริ กาและสหราชอาณาจักร
เช่น Harvard University, MIT, Stanford University และ Oxford University

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง
หลักสูตรนี้ให้ความรู ้และความสามารถแบบองค์รวมแก่ผเู ้ รี ยนในการเข้าถึงปั ญหาด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นผ่านเทคนิคการเรี ยนรู ้
แบบสหวิทยาการ ผูเ้ รี ยนจะได้เข้าถึงปั ญหาด้วยความรู ้ทางด้านสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจและนวัตกรรมทางสังคม
คิดค้นแนวทางการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมและเป็ นประโยชน์ต่อโลกความเป็ นจริ ง ผูเ้ รี ยน GSSE จะมีทกั ษะที่ตลาดงานใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องการ

ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ผู้เรียน GSSE จะมีเมื่อสาเร็จการศึกษา
ผูส้ าเร็ จการศึกษาจาก GSSE มีความได้เปรี ยบในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ สหรัฐอเมริ กาและสหราช
อาณาจักรให้ความสาคัญกับนักเรี ยนที่มีพ้นื ฐานการเป็ นผูป้ ระกอบการทางสังคม นอกจากนี้ยงั มีทุนการศึกษาและการสนับสนุน
จานวนมากสาหรับนักเรี ยนที่ตอ้ งการศึกษาสาขาวิชานี้ เช่นทุนการศึกษาฟุลไบรท์ (Fulbright) และทุนการศึกษาอีราสมุสมุนดุส
(Erasmus Mundus) โอกาสทางการศึกษาเหล่านี้เหมาะสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา GSSE เพราะพวกเขาจะได้เปรี ยบในแง่ของโปร
ไฟล์และประวัติการทางาน ผูเ้ รี ยน GSSE ได้รับการสนับสนุนให้ฝึกงานตั้งแต่ปีแรก จะมีโครงการและประสบการณ์มากมายใน
แฟ้ มสะสมผลงานซึ่งเมื่อสาเร็ จการศึกษาก็จะเป็ นผลงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมและหลักสูตร CBLI

ทาไมต้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็ นอันดับสองในประเทศไทย เราทางานภายใต้หลักการก่อตั้งและชี้นา
ปรัชญา "โดยประชาชนและเพื่อประชาชน" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นที่รู้จกั ในระดับสากลโดยเฉพาะในด้านความแข็งแกร่ ง
ทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น รัฐศาสตร์ กฎหมาย พาณิ ชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุดยืนของพวกเราใน
มหาวิทยาลัยนี้ทาให้เราสามารถทางานได้ในหลากหลายสาขา มุมมอง และผูค้ นเพื่อคิดค้นคาตอบสาหรับปั ญหาในปัจจุบนั

อะไรคือวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ?

GSSE เป็ นหลักสูตรปริ ญญาตรี ภายใต้คณะวิทยาลัยโลกคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเรามุ่งมัน่ ที่จะผลิตผูเ้ ชี่ยวชาญที่
มีความสนใจในการศึกษาระดับโลกและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของผูค้ นซึ่งรวมถึงนวัตกรรมทางสังคม พวกเราแบ่งเป็ นสามส่วน
 GSSE: หลักสูตรปริ ญญาตรี นานาชาติดา้ นวิทยาลัยโลกคดีศึกษาและการประกอบการทางสังคม
 MAS + MBA: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตระหว่างประเทศในนวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน + ปริ ญญา
โทด้านบริ หารธุรกิจ
 G-Lab: ศูนย์นวัตกรรมสังคมนวัตกรรมทางสังคมที่สนับสนุนโปรแกรม GSSE สร้างโครงการผลกระทบทางสังคม
ร่ วมกันและจัดให้มีการฝึ กอบรมทักษะการออกแบบที่เน้นผูค้ นเป็ นศูนย์กลาง

วิทยาลัยโลกคดีศึกษาก่อตั้งขึน้ เมือ่ ไหร่ ?
วิทยาลัยโลกคดีศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009

ผู้เรียนแบบไหนที่วิทยาลัยโลกคดีศึกษามองหา ?
GSSE กาลังมองหานักเรี ยนที่ปรารถนาจะเป็ นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง เราต้องการให้บุคคลที่ตอ้ งการทาให้ชุมชนของพวก
เขาเป็ นสถานที่ที่ดีข้ ึนด้วยการมีส่วนร่ วมในการทาโครงการและกิจกรรมบนพื้นฐานทางทฤษฎี ผูเ้ รี ยนที่เรากาลังมองหาคือผูท้ ี่มี
มุมมองกว้างและเป็ นสากล รวมถึงสนใจทาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การประกอบการทางสังคมแตกต่างจากสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆเช่น นโยบายและการพัฒนาสังคมอย่างไร
ผูป้ ระกอบการทางสังคมเน้นความสาคัญของการสร้างคุณค่าทางสังคมผ่านการพัฒนาทางออกต่างๆที่เป็ นนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ

เมื่อสาเร็จการศึกษาจาก GSSE คุณจะได้รับทักษะอะไรบ้าง
ในฐานะบัณฑิต GSSE คุณจะสร้างมุมมองระดับโลกผ่านการศึกษาแบบสหวิทยาการมากกว่าสี่ ปี คุณจะสามารถรับรู ้การ
เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจสิ่ งแวดล้อมและภาคสังคมในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ที่ GSSE ผูเ้ รี ยนจะได้รับทักษะที่สาคัญใน
ศตวรรษที่ 21 เช่นการสื่ อสาร การทางานร่ วมกัน การพูดในที่สาธารณะและการคิดเชิงวิพากษ์

การเรียนรู้ใน GSSE

ที่ GSSE เราให้ความสาคัญกับการเรี ยนและการสอนเป็ นอย่างมาก การเรี ยนของเราเป็ นมากกว่าการบรรยายเพราะเราเน้นการ
อภิปรายเชิงทฤษฎีและการเรี ยนรู ้ดว้ ยโครงงาน อีกทั้งเรายังเน้นการเรี ยนรู ้โดยทาผ่านการริ เริ่ มการเรี ยนรู ้ในชุมชนการฝึ กงาน
และการเยีย่ มชมพื้นที่จานวนมาก

โปรแกรมนี้ต้องเรียนกี่หน่วยกิต
จาเป็ นต้องเรี ยน 129 หน่วยกิตจึงจะสาเร็ จการศึกษาได้

แบ่งโปรแกรมการเรียนในระยะเวลา 4 ปีอย่างไร
การเรี ยนการสอนถูกแบ่งออกเป็ น 4 ปี หรื อ 8 ภาคการศึกษาตามหลักสูตรดังต่อไปนี้
 Thammasat Foundation
 People & Communities
 Societies & Governance
 Globalization
 Social Innovation
 Managing Social Innovation
 Senior Projects 1 and 2
สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม สามารถเยีย่ มชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sgs.tu.ac.th/

คณะผู้สอนของคณะ GSSE?
คณะ GSSE เป็ นทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึ กปฏิบตั ิจากองค์กรระหว่างประเทศชั้นนาเช่นธนาคารโลก, องค์การอนามัยโลก,
UNDP, UNICEF, UN Women และ IDEO.org นอกจากนี้ความเป็ นนานาชาติของคณะเรา (70%) มาจากทัว่ ทุกมุมโลกเช่น
สหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เนปาล อินเดีย บังคลาเทศ ออสเตรี ยและไทยอีกทั้งยังจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยชั้นนาเช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย จอห์นฮอปกิ้นส์ ยูซีแอลเอ เลอ
ซอร์บอนน์ในปารี สและมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศไทย

โครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไร
ที่ GSSE นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนที่จดั ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยมีความ
ร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนาหลายแห่งเช่น มหาวิทยาลัยมัลโมในสวีเดน มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียและ
มหาวิทยาลัยยอนเซในเกาหลี ในอดีตที่ผา่ นมานักเรี ยนของเราบางคนได้เข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนไปยังประเทศญี่ปุ่นที่
มหาวิทยาลัย Ritsumeikan, Yokohama University และ University of Tsukuba ในขณะที่บางคนได้ไป UC (The University of
California)
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยีย่ มชมได้ที่เว็บไซต์ https://oia.tu.ac.th

GSSE สนับสนุนการฝึกงานของนักเรียนหรือไม่?
GSSE เน้นย้าถึงลาดับความสาคัญของการรวบรวมประสบการณ์การฝึ กงานเป็ นมาตรการในการปรับทักษะการทางานจริ ง
GSSE และ G-Lab มีพนั ธมิตรมากมายกับองค์กรระหว่างประเทศ บริ ษทั ชั้นนาและกิจการเพื่อสังคม ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
นักศึกษาได้ฝึกงานในหลากหลายสาขาตั้งแต่การให้คาปรึ กษา การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไปจนถึงการพัฒนาอย่างไม่แสวงหาผลกาไร
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

G-Lab เป็ นศูนย์นวัตกรรมสังคม (Social Innovation Lab) อยูภ่ ายใต้การบริ หารของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา (School of Global
Studies) ทาหน้าที่สนับสนุนทั้งโครงการบริ การด้านวิชาการของ GSSE และเป็ นที่ปรึ กษาสาหรับองค์กรภายนอกในด้าน
นวัตกรรมสังคมและกิจการเพื่อสังคม

จานวนที่รับต่อปี
เรารับนักเรี ยนเพียง 40 คนต่อหนึ่งห้องเท่านั้น เนื่องจากเราเชื่อว่ามันเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ช้ นั เรี ยนจะต้องมีขนาดเล็กและใช้การ
อภิปรายเป็ นหลัก นอกจากนี้อตั ราส่วนของอาจารย์ที่ปรึ กษาด้านวิชาการต่อนักเรี ยนจะอยูท่ ี่ 1:15 หรื อต่ากว่าทาให้นกั เรี ยน
สามารถทางานอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึ กษา

สาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
ปริ ญญาที่เกี่ยวข้องโดยตรงในบัณฑิตวิทยาลัยจะเกี่ยวข้องกับด้านนวัตกรรมทางสังคมและการประกอบการ การพัฒนา การ
จัดการและธุรกิจระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามภายใต้การศึกษาสี่ ปีที่ GSSE ผูส้ าเร็ จการศึกษาจาก GSSE จะมีโอกาสได้พฒั นา
และค้นหาความชอบซึ่งอาจนาไปสู่สาขาอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อศึกษาต่อในอนาคตเช่น เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อมและการศึกษา

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

