เค้ าโครงการบรรยายวิชา “โลก อาเซียน และไทย” (มธ.101)
(TU 101: Thailand, ASEAN, and the World)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558

ผู้สอน

ปกป้ อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมล: pokpongj@econ.tu.ac.th เว็บไซต์: pokpong.org

Office Hours

ห้อง 565 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
(ทุกวันพุธ เวลา 11.00-13.00 น. และ 17.00-18.00 น. หรื อตามนัด
หมายล่วงหน้า)
ห้อง 472 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ตามนัดหมายล่วงหน้า)

Facebook Group

TU101 pokpong group

เวลาและสถานทีเ่ รียน

section 90001 ทุกวันพุธ เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง บร.4-231

คาอธิบายรายวิชาตามหลักสู ตร
ศึกษาปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซี ยนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิ ปรายและ
ยกตัวอย่างสถานการณ์ หรื อบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิ ดมุมมองต่อความหลากหลายและ
เข้าใจความซับซ้อนที่สัม พันธ์กนั ทั้งโลก มีจิตสานึ กสากล (global mindset) สามารถท้าทายกรอบ
ความเชื่อเดิมและเปิ ดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบนั และกระแสการเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลก
และสังคมไทย ในมิ ติการเมื อง เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม ผ่าน “แว่นตา” (มุมมองต่อโลก/
ระเบียบวิธีศึกษา) ของนักสังคมศาสตร์ สาขาต่างๆ
2. เพื่อฝึ กฝนให้นกั ศึกษาสามารถใช้ความรู้ทางสังคมศาสตร์มาทาความเข้าใจความซับซ้อน
ของปรากฏการณ์ทางสังคมเบื้องหน้า ปั ญหาในโลกจริ ง และโครงสร้างที่กากับอยูเ่ บื้องหลัง รวมถึง
ท้าทายให้นกั ศึกษาร่ วมคิดร่ วมถกหาทางออกของปั ญหาเหล่านั้น

3. เพื่อฝึ กฝนให้นกั ศึกษาเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างสังคมศาสตร์ สาขาต่างๆ
4. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทัก ษะและวัฒ นธรรมการเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษา เช่ น การตั้ง ค าถามที่
น่าสนใจ การแสวงหาคาตอบอย่างมีคุณภาพ ความรักในการเรี ยนรู้ ความสามารถในการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง การคิดวิเคราะห์วพิ ากษ์วจิ ารณ์ เป็ นต้น
5. เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษารู้ จกั และเข้า ใจตนเองมากขึ้ น และมองเห็ นความสั ม พันธ์ เ ชื่ อมโยง
ระหว่างตนเอง กับชุ มชน กับสังคม และกับโลก จนตระหนักว่า เราเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุมชน สังคม
และโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลและหลากหลาย
การเรียนการสอน
‘ความรู้’ ทั้งหมดที่นกั ศึกษาจะได้รับจากการเรี ยนวิชานี้ มาจากอาจารย์และการบรรยายใน
ชั้นเรี ยนเพียงเสี้ ยวเดียวเท่านั้น ที่เหลือส่ วนใหญ่มาจากการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ผ่านการอ่าน
หนังสื อ แลกเปลี่ยนถกเถียงกับเพื่อนฝูง ฟังสัมมนา ดูภาพยนตร์ ทากิจกรรมวิชาการ และการมีเวลา
ว่างนัง่ คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง นอกจากนั้น นักศึกษาควรติดตามข่าวสาร
ด้านเศรษฐกิจการเมืองทั้งของประเทศไทยและของโลกอย่างสม่าเสมอด้วย
นักศึกษาควรอ่านหนังสื อและเอกสารล่วงหน้าก่อนการเข้าชั้นเรี ยน และควรวางแผนการ
อ่านหนังสื ออย่างสม่าเสมอตลอดภาคเรี ยน
การวัดผล
1. กิจกรรมวิชาการระหว่างภาคเรี ยน (บทความ 3 ชิ้น)
2. สอบปลายภาค

60%
40%

กิจกรรมวิชาการระหว่างภาคเรียน
นักศึกษาต้องทากิจกรรมเดี่ยวภายนอกชั้นเรี ยน โดยต้องเขียนบทความจานวน 3 ชิ้น แต่ละ
ชิ้นมีความยาวประมาณ 3-4 หน้ากระดาษ A4 (ประมาณ 1,200-1,500 คา) เนื้อหาของบทความให้มุ่ง
ตอบคาถามหลัก ดังนี้
บทความที่ 1: ท่านคิดว่าในปั จจุบนั สังคมไทยมีความเป็ นประชาธิ ปไตยมากน้อยเพียงใด
เพราะเหตุใด หากต้องการสร้างประชาธิ ปไตยให้เข้มแข็งขึ้นในสังคมไทย ท่านมีแนวทางเช่นไร
กำหนดส่ ง: วัน จันทร์ ที่ 21 กันยายน 2558 ภายในเวลา 14.00 น. (สถานที่จะประกาศให้
ทราบในภายหลัง)
บทความที่ 2: ท่ า นคิ ด ว่ า ในปั จ จุ บ ัน เศรษฐกิ จ ไทยประสบความส าเร็ จ ในการพัฒ นา
เศรษฐกิ จมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุ ใด หากต้องการยกระดับให้เศรษฐกิ จไทยมี การเติ บโตที่ มี
คุณภาพสู งขึ้น ท่านมีแนวทางเช่นไร
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กำหนดส่ ง: วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 ภายในเวลา 14.00 น. (สถานที่จะประกาศให้ทราบ
ในภายหลัง)
บทความที่ 3: ท่ า นคิ ดว่า กระแสโลกาภิ วตั น์ ส่ ง ผลกระทบต่ อ “ความเป็ นไทย” (ในที่ น้ ี
หมายถึ ง ความเป็ นไทยกระแสหลัก ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น โดยชนชั้น น าไทย) อย่ า งไร อะไรคื อ การ
เปลี่ ยนแปลงเชิ งบวกและเชิ ง ลบต่ อสั งคมไทยในเชิ ง วัฒนธรรม ยกกรณี ตวั อย่า งที่ เป็ นรู ปธรรม
ประกอบด้วย
กำหนดส่ ง: วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ภายในเวลา 14.00 น. (สถานที่จะประกาศให้
ทราบในภายหลัง)
นักศึ กษาควรเขี ยนบทความอย่างเป็ นระบบ มีตรรกะ ลื่ นไหล สละสลวย ชัดเจน มีการ
อ้างอิ งอย่างถูกต้อง และแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากความรู้ ที่ได้รับจากการอ่านหนังสื อ
และการฟังบรรยายในชั้นเรี ยน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเดี่ยวเพื่อฝึ กฝนทักษะในการคิด อ่าน และเขียน ของนักศึกษาแต่
ละคน หากผูส้ อนพบว่านักศึกษาคัดลอกผลงานจากผูอ้ ื่นโดยไม่อา้ งอิง หรื อส่ งงานเหมือนกันเป็ น
คู่ๆ จะปรับให้คะแนนเป็ นศูนย์ และส่ งเรื่ องให้คณะหรื อมหาวิทยาลัยดาเนินการทางวินยั ต่อไป
นักศึกษาจะต้องส่ งบทความตามกาหนดเวลา โดยพิมพ์ส่งอย่างเรี ยบร้อย (ไม่รับงานที่เขียน
ด้วยลายมือ) งานที่ส่งช้าจะได้คะแนนสู งสุ ดไม่เกิน 50% ของคะแนนเต็ม และเพดานคะแนนสู งสุ ด
จะปรับลดต่าลงตามระยะเวลาที่ส่งช้าในอัตราวันละ 10%
ทั้งนี้ ขอให้นกั ศึกษาเก็บไฟลบทความไว้กบั ตนเองเพื่อเป็ นเครื่ องยืนยันผลงาน เผือ่ เกิดกรณี
ที่บทความฉบับกระดาษที่นาส่ งสู ญหายระหว่างทาง
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมวิชาการ 3 ชิ้น ได้แก่
1. ความเป็ นระบบและความชัดเจน ผูอ้ ่ า นสามารถเข้า ใจได้ชัดแจ้ง ว่า ผูเ้ ขี ย นคิ ด เห็ น
อย่างไรผ่านการจัดลาดับความคิดที่เป็ นระบบ
2. ความสามารถในการสรุ ปความ จับประเด็น สังเคราะห์ และวิพากษ์วจิ ารณ์ของผูเ้ ขียน
3. การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้จากการอ่าน การฟั งบรรยาย และกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรี ยน
มาใช้ประโยชน์ในการเขียนบทความ
4. ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็นโดยมีหลักวิชาการหนุ น
หลัง
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กาหนดการบรรยายวิชา “โลก อาเซียน และไทย” (มธ.101)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ผู้สอน: ปกป้อง จันวิทย์
ส่ วนที่ 1: บทนา
สั ปดาห์ ที่ 1
19 สิ งหาคม 2558
หัวข้ อ: สั งคมไทยในสั งคมโลก: สภาพปัญหาและคาถามท้าทาย
ผู้สอน: ปกป้ อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอกสำรอ่ ำนประกอบ
1. สฤณี อาชวานันทกุล เอื้อมพร พิชยั สนิ ธ และปกป้ อง จันวิทย์. 2552. Macrotrends: ภูมิ
ทัศน์ เศรษฐกิจโลกใหม่ และกำรปรั บตัวของไทย. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สานักพิมพ์ openbooks. **
2. มาร์ค ศักซาร์ . 2557. สั งคมไทยในวังวนแห่ งวิกฤตเปลี่ยนผ่ ำน. แปลโดย ภัควดี วีระภาส
พงษ์ และคณะ. สานักพิมพ์ openworlds และมูลนิธิฟรี ดริ ค เอแบร์ท. **
3. นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ. 2556. ชี วิตคนไทยในสองทศวรรษแห่ งกำรพัฒนำ. แผนงาน
สร้างเสริ มนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.).**
4. สฤณี อาชวานันทกุล. 2554. ควำมเหลื่อมลำ้ ฉบับพกพำ. สานักงานปฏิรูป. **
ส่ วนที่ 2: ภาคการเมือง
สั ปดาห์ ที่ 2
26 สิ งหาคม 2558
หัวข้ อ: ภูมิศาสตร์ การเมืองโลก
ผู้ ส อน: จิ ต ติ ภ ัท ร พู น ข า สาขาวิ ช าความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอกสำรอ่ ำนประกอบ
1. พอล วิลกินสัน. 2557. ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงประเทศ: ควำมรู้ ฉบับพกพำ แปลโดย กษิร
ชีพเป็ นสุ ข. สานักพิมพ์ openworlds. (โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทที่ 4) **
2. จิ ต ติ ภ ัท ร พูน ข า. 2559. “การเปลี่ ย นผ่า นอ านาจโลกในโลกเปลี่ ย นผ่า นอ านาจ? ข้อ
ถกเถี ยงเชิ งทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการเมื องระบบขั้วอานาจเดี ยว การครอง
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อานาจนา และยุทธศาสตร์ ของสหรัฐอเมริ กาต่อจีน”, รั ฐศำสตร์ สำร, ปี ที่ 37: ฉบับที่ 1 (มกราคมเมษายน 2559). **
3. คริ ส แอ็บบอท และคณะ. 2550. เผชิ ญภัยคุกคำมโลก: ศตวรรษที่ 21 กับควำมมั่นคงที่
ยัง่ ยืน แปลโดย สุ นทรี เกียรติประจักษ์. โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
4. เอนก เหล่าธรรมทัศน์. 2558. บูรพำภิวตั น์ : ภูมิ-รั ฐศำสตร์ และเศรษฐกิจโลกใหม่ . มูลนิธิ
สถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ.
สั ปดาห์ ที่ 3
2 กันยายน 2558
หัวข้ อ: ประชาธิปไตยและการสร้ างประชาธิปไตย
ผู้ สอน: ประจั ก ษ์ ก้ อ งกี รติ สาขาวิ ช าการเมื อ งการปกครอง คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอกสำรอ่ ำนประกอบ
1. ประจักษ์ ก้องกีรติ. 2558. ประชำธิ ปไตยในยุคเปลี่ยนผ่ ำน. สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน. (บทที่
1-3) **
2. เบอร์ นาร์ ด คริ ก. 2557. ประชำธิ ปไตย: ควำมรู้ ฉบับพกพำ แปลโดย อธิ ป จิตตฤกษ์.
สานักพิมพ์ openworlds.
3. อภิชาต สถิตนิรามัย และคณะ. 2556. ทบทวนภูมิทัศน์ กำรเมืองไทย. แผนงานสร้างเสริ ม
นโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
4. ประจักษ์ ก้องกีรติ (บรรณาธิ การ). 2555. กำรเมืองว่ ำด้ วยกำรเลือกตั้ง: วำทกรรม อำนำจ
และพลวัตชนบทไทย. สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน.
สั ปดาห์ ที่ 4
9 กันยายน 2558
หัวข้ อ: นิติรัฐ ความยุติธรรม และรัฐธรรมนูญ
ผู้สอน: วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอกสำรอ่ ำนประกอบ
1. วรเจตน์ ภาคีรัตน์. 2554. นิ ติรัฐกับควำมยุติธรรมทำงสั งคม. ใน ปกป้ อง จันวิทย์. 2554.
ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ . คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สานักพิมพ์ openbooks.**
2. วรเจตน์ ภาคีรัตน์. 2557. คำสอนว่ ำด้ วยรั ฐและหลักกฎหมำยมหำชน (พิ มพ์ ครั้ งที่ 2).
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (เฉพาะบทที่ 13)**
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สั ปดาห์ ที่ 5
16 กันยายน 2558
หัวข้ อ: รัฐและการเมืองภาคประชาชน
ผู้สอน: ประภาส ปิ่ นตบแต่ง ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสำรอ่ ำนประกอบ
1. ประภาส ปิ่ นตบแต่ ง. ไม่ป รากฏปี ที่ พิ มพ์. กำรเมื องภำคประชำชน ขบวนกำรประชำ
สังคมในสังคมไทย และบทบำทต่ อสังคมกำรเมืองไทย. **
2. ประภาส ปิ่ นตบแต่ง. 2558. กำรเมืองภำคประชำชน ประชำธิ ปไตย และทำงเลื อกของ
กำรพัฒนำ: บทเรี ยนจำกวิกฤตกำรเมืองไทยในห้ วงหนึ่งทศวรรษ. ปาฐกถา 100 ปี ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. **
3. เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุ ล. 2552. กำรเมื องภำคประชำชนในระบอบประชำธิ ปไตยไทย
(พิมพ์ครั้งที่ 3). สานักพิมพ์วภิ าษา. **
4. ประภาส ปิ่ นตบแต่ง. 2552. กรอบกำรวิเครำะห์ กำรเมืองแบบทฤษฎีขบวนกำรทำงสังคม.
มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์.
5. ประภาส ปิ่ นตบแต่ง. 2551. ก่ อนภำคประชำชนล่ มสลำย. สานักพิมพ์ way of book.

ส่ วนที่ 3: ภาคเศรษฐกิจและการพัฒนา
สั ปดาห์ ที่ 6
23 กันยายน 2558
หัวข้ อ: ทุนนิยม โลกาภิวตั น์ และเสรีนิยมใหม่
ผู้สอน: ปกป้ อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอกสำรอ่ ำนประกอบ
1. ปกป้ อง จันวิทย์. 2553. นโยบำยเศรษฐกิ จทำงเลื อก: ว่ ำด้ วยมำตรกำรกำกับและจัดกำร
ทุนเคลื่อนย้ ำยระหว่ ำงประเทศ. สานักพิมพ์ openbooks. (บทที่ 1-5) **
2. แมนเฟร็ ด สเตเกอร์ . 2553. โลกำภิ วัตน์ : ควำมรู้ ฉบับพกพำ แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิ จ
รุ่ งเรื อง. สานักพิมพ์ openworlds. **
3. เจมส์ ฟุ ล เชอร์ . 2554. ทุ น นิ ย ม: ควำมรู้ ฉบั บ พกพำ แปลโดย ปกรณ์ เลิ ศ เสถี ย รชัย .
สานักพิมพ์ openworlds. **
4. พิ ชิ ต ลิ ขิ ต กิ จ ส มบู ร ณ์ . 2546. ท ฤ ษ ฎี เ ศร ษ ฐ ศ ำ ส ต ร์ ก ำ รเ มื อ ง . ส า นั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (บทที่ 2, 3 และ 5)
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5. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. 2548. ฉันทมติวอชิ งตัน. โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
สั ปดาห์ ที่ 7
30 กันยายน 2558
หัวข้ อ: สู่ ยุคธุรกิจทีย่ งั่ ยืน เศรษฐกิจแห่ งคุณค่ า
ผู้สอน: สฤณี อาชวานันทกุล บริ ษทั ป่ าสาละ จากัด
เอกสำรอ่ ำนประกอบ
1. สฤณี อาชวานันทกุล. 2557. รู้ แล้ วเปลี่ยน. บริ ษทั ป่ าสาละ จากัด. **
2. สฤณี อาชวานันทกุล. 2553. ทุนนิยมมีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ. สานักพิมพ์มติชน. **
3. กิ ล เฟรนด์ . 2557. เขี ย วเปลี่ ย นโลก แปลโดย สฤณี อาชวานัน ทกุ ล . ส านัก พิ ม พ์
openworlds.
-----------------------------------------สัปดาห์สอบกลางภาค
-----------------------------------------สั ปดาห์ ที่ 8
14 ตุลาคม 2558
หัวข้ อ: เศรษฐกิจไทย: สภาพปัญหา โอกาส และความท้าทาย
ผู้สอน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ ไอ)
หนังสื ออ่ ำนประกอบ
1. อัมมาร สยามวาลา. 2540. เศรษฐกิจไทย: ห้ ำสิ บปี ของกำรขยำยตัว. จากหนังสื อ ความรู้
นั้นสาคัญยิ่งใหญ่ บทความเฉลิ มพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ฉลองสิ ริราชสมบัติครบ
50 ปี : ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย. **
2. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิ ชย์ และนณริ ฏ พิศลยบุตร. 2557. สู่กำรเติบโตอย่ ำงมีคุณภำพ: ควำม
ท้ ำทำยและโอกำสของประเทศไทยในสำมทศวรรษหน้ ำ. บทความวิชาการนาเสนอในงานสัมมนา
วิชาการประจาปี 2557 ของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย. **
3. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. 2557. รู้ เท่ ำทัน AEC. สานักพิมพ์มติชน. **
4. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิ ชย์. 2553. ควำมเหลื่อมลำ้ ทำงเศรษฐกิจกับประชำธิ ปไตย. ปาฐกถา
14 ตุลา มูลนิธิ 14 ตุลา.
5. สมชัย จิตสุ ชน และนณริ ฏ พิศลยบุตร. 2556. โฉมหน้ ำและแนวทำงสู่ โมเดลใหม่ ในกำร
พัฒนำประเทศ. บทความวิชาการนาเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจาปี 2556 ของสถาบันวิจยั เพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย.
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สั ปดาห์ ที่ 9
21 ตุลาคม 2558
TU101 Talk: “เหลียวหลังแลหน้ า เศรษฐกิจไทย: ประสบการณ์ จากภาคธุรกิจ”
ผู้สอน: บรรยง พงษ์พานิช กลุ่มธุ รกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร และ ปกป้ อง จันวิทย์
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ส่ วนที่ 4: ภาคสั งคมและวัฒนธรรม
สั ปดาห์ ที่ 10 28 ตุลาคม 2558
หัวข้ อ: ในนามความเป็ นไทย: วัฒนธรรมไทยและอุษาคเนย์
ผู้ ส อ น : ช า ญ วิ ท ย์ เ ก ษ ต ร ศิ ริ ส า ข า วิ ช า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสื ออ่ ำนประกอบ
1. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. 2550. เส้ นทำงเดินของนำม: จำกสยำมเป็ นไทย - นำมนั้นสำคัญมำก
ฉะนีห้ รื อ?. มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. **
2. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. 2552. ลัทธิ ชำติ นิยมไทย-สยำม กับกัมพูชำ: ข้ อพิ พำทปรำสำทเขำ
พระ วิ หำร (กลั บ มำเยื อน) . ปาฐกถาป๋ วย อึ๊ ง ภาก รณ์ ครั้ งที่ 11 คณะเศรษฐศาส ตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. **
3. นิ ธิ เอีย วศรี วงศ์. 2557. ชำติ ไทย, เมื องไทย, แบบเรี ยนและอนุสำวรี ย์ (พิม พ์ครั้ งที่ 3).
สานักพิมพ์มติชน. **
4. สายชล สัตยานุรักษ์. 2557. 10 ปั ญญำชนสยำม. สานักพิมพ์ openbooks. (เล่ม 2 บทที่ 1112)
สั ปดาห์ ที่ 11 4 พฤศจิกายน 2558
หั วข้ อ: อาเซียนในมิติวัฒนธรรม: ประวัติศาสตร์ บาดแผล ประวัติศาสตร์ สร้ างสรรค์ และ
ชะตากรรมร่ วม
ผู้สอน: ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสื ออ่ ำนประกอบ
1. ยุกติ มุกดาวิจิตร. 2556. อำเซี ยนร่ วมสมัย : พรมแดนใหม่ ในยุคไซเบอร์ . มูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย และมูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. **
2. ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร และภิญโญ ไตรสุ ริยธรรมา (บรรณาธิ การ). 2555. อำเซี ยน
ภำควัฒนธรรม : ทัศนะต่ อประชำคมในกระแสควำมขัดแย้ งและควำมหวัง . ศูนย์มานุษยวิทยาสิ ริน
ธร (องค์การมหาชน). **
3. ศรั ณย์ วงศ์ข จิ ตร (บรรณาธิ ก าร). 2557. อำเซี ย น: ประชำคมในมิ ติวัฒนธรรม ควำม
ขัดแย้ ง และควำมหวัง. ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน).
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สั ปดาห์ ที่ 12 11 พฤศจิกายน 2558
หัวข้ อ: โลกาภิวตั น์ ทางวัฒนธรรม: วัฒนธรรมไทย-วัฒนธรรมใคร ความเหมือนหรือความ
ต่ าง?
ผู้สอน: วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง นักวิชาการด้านสังคมวิทยา โลกาภิวตั น์ และนโยบายสื่ อ
สั ปดาห์ ที่ 13 18 พฤศจิกายน 2558
หัวข้ อ: Cosmopolitanism: ความหลากหลายนิยมในโลกของคนแปลกหน้ า
ผู้สอน: วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง นักวิชาการด้านสังคมวิทยา โลกาภิวตั น์ และนโยบายสื่ อ
เอกสำรอ่ ำนประกอบ (สำหรั บสัปดำห์ ที่ 12 และ 13)
1. แมนเฟร็ ด สเตเกอร์ . 2553. โลกำภิ วัตน์ : ควำมรู้ ฉบับพกพำ แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิ จ
รุ่ งเรื อง. สานักพิมพ์ openworlds. **
2. ประชา สุ วรี านนท์. 2558. อัตลักษณ์ ไทย: จำกไทยสู่ไทยๆ (พิมพ์ครั้งที่ 3). และ เกษียร เต
ชะพีระ. 2558. บริ โภคควำมเป็ นไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3). สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน. **
3. สฤณี อาชวานัน ทกุ ล . 2550. “Kwame Anthony Appiah โสกราติ ส ยุค โลกาภิ ว ตั น์ ผู้
รณรงค์ค วามหลากหลาย” ใน ตกน้ำ ไม่ ไ หล: เรื่ องของคนดี ที่ ไ ม่ ไ หลไปตำมโลกกระแสหลัก .
สานักพิมพ์ openbooks. **
4. เกษม เพ็ญ ภิ นัน ท์ (บรรณาธิ ก าร). 2552. ควำมหลำกหลำยทำงสั ง คมวัฒ นธรรมใน
มนุษยศำสตร์ . สานักพิมพ์วภิ าษา. (ภาคที่ 1 หน้า 3-100) **
5. ธเนศ วงศ์ยานนาวา. 2552. ควำมไม่ หลำกหลำยของควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม.
สานักพิมพ์สมมติ.
สั ปดาห์ ที่ 14 25 พฤศจิกายน 2558
TU101 Talk: “ท่องโลก มองไทย”
ผู้สอน: สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) นักเขียน นักทาสารคดีโทรทัศน์ และ ปกป้ อง จันวิทย์
ส่ วนที่ 5: บทสรุ ปและสั งเคราะห์
สั ปดาห์ ที่ 15 2 ธันวาคม 2558
หัวข้ อ: สั งคมไทยในสั งคมโลก: ความฝัน-ความจริง ทางออก-ทางเลือก
ผู้สอน: ปกป้ อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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เอกสำรอ่ ำนประกอบ
1. ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร (บรรณาธิการ). 2557. สู่สังคมไทยเสมอหน้ ำ. สานักพิมพ์มติชน. **
2. มิ่ ง สรรพ์ ขาวสอาด. 2557. ฉำกทั ศ น์ ชี วิ ต คนไทย พุ ท ธศั ก รำช 2576. สถาบัน ศึ ก ษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. **
3. สฤณี อาชวานันทกุล เอื้อมพร พิชยั สนิ ธ และปกป้ อง จันวิทย์. 2552. Macrotrends: ภูมิ
ทัศน์ เศรษฐกิจโลกใหม่ และกำรปรั บตัวของไทย. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สานักพิมพ์ openbooks. **
4. มาร์ค ศักซาร์ . 2557. สั งคมไทยในวังวนแห่ งวิกฤตเปลี่ยนผ่ ำน. แปลโดย ภัควดี วีระภาส
พงษ์ และคณะ. สานักพิมพ์ openworlds และมูลนิธิฟรี ดริ ค เอแบร์ท. **
-----------------------------------------สัปดาห์สอบปลายภาค: 19 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 -12.00 น.
------------------------------------------
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