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รายละเอียดหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

      รหัสหลักสูตร :   T20182123104503 

  ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ  

  ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม  (ไทย)  :   ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ) 

         ชื่อยอ (ไทย) :   ศศ.บ. (สหวิทยาการ) 

         ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Arts (Interdisciplinary Studies) 

         ชื่อยอ (อังกฤษ) :   B.A. (Interdisciplinary Studies) 

 

3. โครงสรางหลักสูตร 120 หนวยกิต  

   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หนวยกิต 

   2) หมวดวิชาเฉพาะ       84 หนวยกิต 

    2.1)  วิชาแกน     

     2.1.1) วิชาแกนมนุษยศาสตร   9 

     2.1.2) วิชาแกนสหวิทยาการ   9 

    2.2)  วิชาเอก (แบงเปน 2 แผน) 

      2.2.1)  แผน (ก) หลักสูตรปกติ 

         วิชาเอกบังคับ   24 

         วิชาเอกบังคับเลือก (แผน ก)   6 

         วิชาเอกเลือก   36 

      2.2.2)  แผน (ข) หลักสูตรสหกิจศึกษา 

         วิชาเอกบังคับ   24 

         วิชาเอกบังคับเลือก (แผน ข)   6 

         วิชาเอกเลือก   36  

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หนวยกิต 



มคอ.2 
 

 2 

4.  ช่ือรายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses)  จำนวน  30  หนวยกิต*  

  *หมายเหตุ เปนไปตามหมวดการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวน  84  หนวยกิต 

1. วิชาแกน ประกอบดวย 2 กลุมวิชา 

  1.1 กลุมวิชาแกนมนุษยศาสตร 

  1.2 กลุมวิชาแกนสหวิทยาการ  

2. วิชาเอกบังคับ ประกอบดวย 2 กลุมวิชา 

  2.1 กลุมวิชาพัฒนาทักษะความรูรอบ 

  2.2 กลุมวิชาความเขาใจพลวัตสังคมโลก 

3. วิชาเอกบังคับเลือก ประกอบดวย 2 กลุมวิชา แยกตามแผนการเรียน 

  3.1 แผน (ก) กลุมวิชาบูรณาการทักษะการวิจัย 

  3.2 แผน (ข) กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ 

4. วิชาเอกเลือก ประกอบดวย 4 กลุมวิชา 

  4.1 กลุมวิชาพหุภาษาและวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการทองเที่ยว 

  4.2 กลุมวิชาผลิตเน้ือหาสรางสรรคและศิลปะดิจิทัล 

  4.3 กลุมวิชานวัตกรรมและกลยุทธผูประกอบการ 

  4.4 กลุมวิชาทักษะชีวิตและทักษะสงัคม 

 

สวนที่ 1  กลุมวิชาแกนมนุษยศาสตร นักศึกษาเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

HO101 ทักษะการรูสารสนเทศ   

(Information Literacy Skills)  

3(2-2-5) 

 

HO103 

 

HO117 

 

HO118 

สุนทรียวิจักษ 

(Aesthetics Appreciation) 

อารยธรรมวิวัฒน 

(Evolution of Civilization) 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

HO201 

 

ภาษาและวัฒนธรรม 

(Language and Culture) 

3(3-0-6) 
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HO203 วาทศิลป 

(Speech Communication) 

3(2-2-5) 

 

HO301 

 

HO302 

 

HO308 

จริยศาสตรสำหรับชีวิตประจำวัน 

(Ethics for Everyday Life) 

กระบวนการกลุมในการแกปญหา 

(Group Dynamics) 

ความเขาใจทางมนุษยศาสตร 

(Understanding in Human Sciences)  

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

 

สวนที่ 2  กลุมวิชาแกนสหวิทยาการ นักศึกษาทุกคนตองเรียนจำนวน 9 หนวยกิต ดังนี้ 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

HO151 ความรูเบ้ืองตนสหวิทยาการทางสังคมศาสตร   

(Introduction to Interdisciplinary Studies in 

Social Sciences) 

3(3-0-6) 

HO351 แนววิธีสหวิทยาการเพ่ือการออกแบบโครงการและ

การเขียนงานวิชาการ 

(Interdisciplinary Approach for Project 

Designing and Academic Writing) 

3(2-2-5) 

HO452 แนววิธีสหวิทยาการกับระเบียบวิธีวิจัยทาง

สังคมศาสตร   

(Interdisciplinary Approach and Research 

Methodology in Social Sciences) 

3(3-0-6) 

 

สวนที่ 3  กลุมวิชาเอกบังคับ นักศึกษาทุกคนตองเรียนจำนวน 24 หนวยกิต จาก 2 กลุมวิชา ดังนี ้

 1) กลุมวิชาพัฒนาทักษะการรูรอบ จำนวน 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

HI204 

 

HI205 

 

โซเชียลมีเดียกับภววิทยาของการรับรู 

(Social Media and Ontology of Perception) 

ทักษะจิตวิทยากับการตระหนักรูทางสังคม 

(Psychological Skills and Social Awareness) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 
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HI206 

 

 

HI402 

 

การคิดเชิงปรัชญากับมิติมุมมองสหวิทยาการ 

(Philosophical Thinking and Interdisciplinary 

Perspectives) 

ทักษะอนาคตกับประเด็นเฉพาะในทาง 

สหวิทยาการ 

(Future Skills and Special Topics in 

Interdisciplinary Studies) 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 2) กลุมวิชาความเขาใจพลวัตสังคมโลก จำนวน 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

HI103 

 

 

HI104 

 

 

HI304 

 

 

 

HI305 

 

ไทมไลนของนวัตกรรมและภูมิปญญามนุษย 

(Timelines of Innovation and Human 

Knowledge) 

มุมมองสูอนาคตเพ่ือการเขาใจสังคมเมืองและชนบท 

(Future Perspectives for Understanding 

Urban and Rural Society) 

ทฤษฎีเฉพาะในทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สำหรับวิพากษสถานการณโลก 

(Selected Theories in Humanities and Social 

Sciences for World Criticism) 

กรอบแนวคิดสหวิทยาการสำหรับอธิบายโครงสราง

วัฒนธรรมและความเคล่ือนไหวทางสังคม 

(Interdisciplinary Framework for Explaining 

Cultural Structures and Social Movements) 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

สวนที่ 4  กลุมวิชาเอกบังคับเลือก นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาตามแผน (ก) หรือแผน (ข) เทานั้น 

 แผน (ก) หลักสูตรปกติ  

นักศึกษาเลือกไมนอยกวาเรียน 6 หนวยกิต จากกลุมวิชาบูรณาการทักษะการวิจัย ดังนี้ 
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ก) กลุมวิชาบูรณาการทักษะการวิจัย 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

HI481 

 

HI482 

 

HI483 

การศึกษาคนควาอิสระ 

(Independent Study) 

สัมมนาการวิจัยเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary Research Seminar) 

บูรณาการความรูสหวิทยาการกับประสบการณวิจัย

ภาคสนาม 

(Interdisciplinary Knowledge Integration and 

Field Research Experience) 

3(0-6-3) 

 

3(0-6-3) 

 

3(0-6-3) 

 

 

แผน (ข) หลักสูตรสหกิจศึกษา 

นักศึกษาเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากกลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ ดังนี้ 

  ข) กลุมวิชาบูรณาการทักษะอาชีพ 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

HI491 

 

 

 
 

HI492 

 

 

 

HI493  

สหกิจศึกษา* 

(Cooperative Education) 

 

 
 

ประสบการณวิชาชีพ* 

(Professional Internship) 

 

 

บูรณาการความรูสหวิทยาการเพ่ือวิชาชีพ 

(Interdisciplinary Knowledge Integration for 

Profession) 

6(0-40-20) 

 

 

 
 

3(0-20-10) 

 

 

 

3(0-6-3)  

*ผานความ

เห็นชอบของ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 
 

*ผานความ

เห็นชอบของ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 
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สวนที่ 5  กลุมวิชาเอกเลือก นักศึกษาเลือกเรียนไมนอยกวา 36 หนวยกิต จากกลุมวิชาใด  ๆไดดังนี้ 

1.  กลุมวิชาพหุภาษาและวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการทองเที่ยว 

2.  กลุมวิชาผลิตเน้ือหาสรางสรรคและศิลปะดิจิทัล 

3.  กลุมวิชานวัตกรรมและกลยุทธผูประกอบการ 

4.  กลุมวิชาทักษะชีวิตและทกัษะสังคม 
(หมายเหตุ) ; วิชาเอกเลือกของหลักสูตรน้ีเปนการเรียนขามศาสตรไปยังสาขาวิชาอื่นหรือคณะอื่น รหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชาให

อางอิงตามที่สาขาวิชาอื่นหรือคณะอื่นไดกำหนดใชในหลักสูตรน้ัน ๆ 

 

  1) กลุมวิชาพหุภาษาและวัฒนธรรมศึกษาเพือ่การทองเที่ยว 

  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ไดจากทุกวิชาที่ทำการเปดสอนในระดับปริญญาต รีขอ งคณะ

มนุษยศาสตร และคณะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

  2) กลุมวิชาผลิตเนื้อหาสรางสรรคและศิลปะดิจิทัล 

  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ไดจากทุกวิชาที่ทำการเปดสอนในระดับปริญญาตรีของคณะนิเทศ

ศาสตร และคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล 

  3) กลุมวิชานวัตกรรมและกลยุทธผูประกอบการ 

  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ไดจากทุกวิชาที่ทำการเปดสอนในระดับปริญญาต รีขอ งคณะ

บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร คณะบัญชี คณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

  4) กลุมวิชาทักษะชีวิตและทักษะสังคม 

  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ไดจากทุกวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป โดยไมซ้ำกับวิชาที่ไดเลือก

เรียนไปแลวใน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ กับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก และตองไมซ้ำกับ หมวดวิชา

เลือกเสรี 

 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต 

  นักศึกษาเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในคณะตาง ๆ ของ

มหาว ิทยาลัยหอการค าไทย หรือต างมหาว ิทยาลัยท ั้งในและต างประเทศที ่ม ีข อตกลง/รวมมือกบั

มหาวิทยาลัยหรือไดรับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. 
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5.  แสดงแผนการศึกษา* 

 *หมายเหตุ: 1) คณะมนุษยศาสตรสามารถปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาไดตามความเหมาะสม 

   2) นักศึกษาออกแบบแผนการเรียนรวมกับอาจารยที่ปรึกษาไดตามความเหมาะสม 

 

แผน (ก) หลักสูตรปกติ 

 

ช้ันปที่ 1 ภาคตน (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE071 วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง:  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

3(3-0-6) - 

GE081 วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชาคณะ:  

ภาษาในสังคมดิจิทัล 

3(3-0-6)  

GE--- วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดเลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 

HO--- วิชาแกนมนุษยศาสตร 2 วิชา 6 - 

HO151 วิชาแกนสหวิทยากร:  

ความรูเบื้องตนสหวิทยาการทางสังคมศาสตร 

3(3-0-6) - 

 รวม 18  

 

ช้ันปที่ 1 ภาคปลาย (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE072 วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง: 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 

3(3-0-6) - 

GE--- วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับเลือก รายวิชาคณะ: 

เลือก 1 วิชา กลุมทักษะดานสื่อและเทคดนโลยสีารสนเทศ 

3  

GE--- วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดเลือก 2 วิชา 6 - 

HI103 วิชาเอกบังคับ : ไทมไลนของนวัตกรรมและภูมิปญญามนุษย 3(3-0-6) - 

HI104 วิชาเอกบังคับ : มุมมองสูอนาคตเพื่อความเขาใจสังคมเมือง

และชนบท 

3(3-0-6) - 

 รวม 18  
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ช้ันปที่ 2 ภาคตน (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE073 วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง: 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 

3(3-0-6) - 

HI204 วิชาเอกบังคับ : โซเชียลมีเดียกับภววิทยาของการรับรู 3(3-0-6) - 

HI205 วิชาเอกบังคับ : ทักษะจิตวิทยากับการตระหนักรูทางสังคม  3(3-0-6) - 

XX--- วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 18  

 

 

 

ช้ันปที่ 2 ภาคปลาย (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE--- วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับเลือก รายวิชากลาง: 

เลือก 1 วิชา กลุมธุรกิจและการประกอบการ 

3(3-0-6) - 

GE074 วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชาคณะ:  

ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 

3(3-0-6)  

HI206 วิชาเอกบังคับ : การคิดเชิงปรัชญากับมิติมุมมองสห

วิทยาการ 

3(3-0-6) - 

XX วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 18  
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ช้ันปที่ 3 ภาคตน (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HI304 ว ิชาเอกบ ังคับ  : ทฤษฎ ีเฉพาะในทางมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรสำหรับวิพากษสถานการณโลก 

3(3-0-6) - 

HI305 วิชาเอกบังคับ : กรอบแนวคิดสหวิทยาการสำหรับอธบิาย

โครงสรางวัฒนธรรมและความเคลื่อนไหวทางสังคม 

3(3-0-6) - 

XX--- วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 15  

 

 

 

ช้ันปที่ 3 ภาคปลาย (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HO--- วิชาแกนมนุษยศาสตร 1 วิชา 3 - 

HO351 วิชาแกนสหวิทยาการ : แนววิธีสหวิทยาการเพื่อการ

ออกแบบโครงการและการเขียนงานวิชาการ 

3(2-2-5) - 

XX--- วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 15  
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ช้ันปที่ 4 ภาคตน (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HO452 วิชาแกนสหวิทยาการ : แนววิธีสหวิทยาการกับระเบียบวิธี

วิจัยทางสังคมศาสตร 

3(3-0-6) - 

HI402 วิชาเอกบังคับ : ทักษะอนาคตกับประเด็นเฉพาะในทางสห

วิทยาการ 

3(2-2-5) - 

XX--- วิชาเลือกเสรี 2 วิชา 6 - 

 รวม 12  

 

 

 

ปที่ 4 ภาคปลาย (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HI481 วิชาเอกบังคับเลือก : การศึกษาคนควาอิสระ 

 

3(0-6-3) - 

HI--- วิชาเอกบังคับเลือก : เลือกเรียน 1 วิชาระหวาง HI482 หรือ 

HI483 วิชาใดวิชาหน่ึง 

 

3(0-6-3) - 

 รวม 6  
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แผน (ข) หลักสูตรสหกิจศึกษา   

 

ช้ันปที่ 1 ภาคตน (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE071 วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง:  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

3(3-0-6) - 

GE081 วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชาคณะ:  

ภาษาในสังคมดิจิทัล 

3(3-0-6)  

GE--- วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดเลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 

HO--- วิชาแกนมนุษยศาสตร 2 วิชา 6 - 

HO151 วิชาแกนสหวิทยากร:  

ความรูเบื้องตนสหวิทยาการทางสังคมศาสตร 

3(3-0-6) - 

 รวม 18  

 

ช้ันปที่ 1 ภาคปลาย (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE072 วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง: 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 

3(3-0-6) - 

GE--- วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับเลือก รายวิชาคณะ: 

เลือก 1 วิชา กลุมทักษะดานสื่อและเทคดนโลยสีารสนเทศ 

3  

GE--- วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดเลือก 2 วิชา 6 - 

HI103 วิชาเอกบังคับ : ไทมไลนของนวัตกรรมและภูมิปญญามนุษย 3(3-0-6) - 

HI104 วิชาเอกบังคับ : มุมมองสูอนาคตเพื่อความเขาใจสังคมเมือง

และชนบท 

3(3-0-6) - 

 รวม 18  
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ช้ันปที่ 2 ภาคตน (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE073 วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง: 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 

3(3-0-6) - 

HI204 วิชาเอกบังคับ : โซเชียลมีเดียกับภววิทยาของการรับรู 3(3-0-6) - 

HI205 วิชาเอกบังคับ : ทักษะจิตวิทยากับการตระหนักรูทางสังคม  3(3-0-6) - 

XX--- วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 18  

 

 

 

ช้ันปที่ 2 ภาคปลาย (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE--- วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับเลือก รายวิชากลาง: 

เลือก 1 วิชา กลุมธุรกิจและการประกอบการ 

3(3-0-6) - 

GE074 วิชาศึกษาทั่วไป-หมวดบังคับ รายวิชาคณะ:  

ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 

3(3-0-6)  

HI206 วิชาเอกบังคับ : การคิดเชิงปรัชญากับมิติมุมมองสห

วิทยาการ 

3(3-0-6) - 

XX วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 18  
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ช้ันปที่ 3 ภาคตน (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HI304 ว ิชาเอกบ ังคับ  : ทฤษฎ ีเฉพาะในทางมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรสำหรับวิพากษสถานการณโลก 

3(3-0-6) - 

HI305 วิชาเอกบังคับ : กรอบแนวคิดสหวิทยาการสำหรับอธบิาย

โครงสรางวัฒนธรรมและความเคลื่อนไหวทางสังคม 

3(3-0-6) - 

XX--- วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 15  

 

 

 

ช้ันปที่ 3 ภาคปลาย (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HO--- วิชาแกนมนุษยศาสตร 1 วิชา 3 - 

HO351 วิชาแกนสหวิทยาการ : แนววิธีสหวิทยาการเพื่อการ

ออกแบบโครงการและการเขียนงานวิชาการ 

3(2-2-5) - 

XX--- วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 15  
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ช้ันปที่ 4 ภาคตน (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HO452 วิชาแกนสหวิทยาการ : แนววิธีสหวิทยาการกับระเบียบวิธี

วิจัยทางสังคมศาสตร 

3(3-0-6) - 

HI402 วิชาเอกบังคับ : ทักษะอนาคตกับประเด็นเฉพาะในทางสห

วิทยาการ 

3(2-2-5) - 

XX--- วิชาเลือกเสรี 2 วิชา 6 - 

 รวม 12  

 

 

 

ปที่ 4 ภาคปลาย (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HI--- วิชาเอกบังคับเลือก : กลุมบูรณาการทักษะวิชาชีพ  

(เลือกเรียนสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต  

หรือเรียน 2 วิชาทดแทนในกลุมเดียวกัน) 

 

6 ผานความ

เห็นชอบของ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

 รวม 6  
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6.  คำอธิบายรายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หนวยกิต 

 (รายละเอียดคำอธิบายรายวชิา เปนไปตามหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทีม่หาวิทยาลัยกำหนด)  

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวน  84  หนวยกิต 

สวนที่ 1  กลุมวิชาแกนมนุษยศาสตร นักศึกษาเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

HO101 ทักษะการรูสารสนเทศ  

(Information Literacy Skills) 

        ทักษะการเรียนรู  ความสำคัญ  กระบวนการพัฒนาความรูและทักษะ

สารสนเทศ   ประกอบดวย   การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ  การเลือก

แหล งและทรัพยากรสารสนเทศ  การส ืบค นสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเคร่ืองมือ  การวิเคราะห  สังเคราะหและประเมินสารส นเทศ  

การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ  

        Learning information literacy skills, its importance and 

knowledge of development process, including information needs 

analysis; selection of information sources and resources; the use of 

information technology as a tool for information analysis, synthesis, 

and evaluation as well as the skills of composing and presenting 

information in various formats 

3(2-2-5) 

 

HO103 สุนทรียวิจักษ  

(Aesthetics Appreciation) 

        คุณคาและความงามของศิลปะแขนงตาง ๆ  การเขาถึงความงามในศิลปะ 

การมีประสบการณในการดูงานศิลปะ และการพัฒนารสนิยมในการเส พง าน

ศิลปะ 

        The appreciation of value and beauty of various fields of 

aesthetics.  An experience in viewing artistic work and developing 

taste of seeking pleasure from art 

3(3-0-6) 

 

HO117 อารยธรรมวิวัฒน 

(Evolution of Civilization) 

        ศึกษาวิวัฒนาการดานตาง ๆ ของมนุษยชาติตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และ

แนวโนมที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต 

3(3-0-6) 
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        The study of evolution of human civilization in different 

aspects from past to present and into the future 

 

HO118 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking) 

        ลักษณะของการอางเหตุผลเพื่อจูงใจใหผูอื่นยอมรับ วิธีการคนหาความ

จริงท ี ่อย ู เบื ้องหล ังชุดการใหเหตุผล อภ ิปรายและใชเหตุผลเชิงตรรกะเพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสมของการอาน การพูด และการเขียน 

        The proposed justification to persuade others to accept.  The 

method to figure out the truth behind an argument.  The use of 

discussion and logical reasoning to validate reading, speaking, and 

writing 

3(3-0-6) 

 

HO201 ภาษาและวัฒนธรรม 

(Language and Culture) 

        ความสัมพันธระหวางภาษา วัฒนธรรม กับการสื่อสารในบริบทสังคมไทย

และสังคมโลก ภาษาที่สะทอนความเปนอยู คานิยม ความเชื่อของคนในสังคม 

การใชวจันภาษาและอวัจนภาษาที่ เหมาะสมโดยคำนึงถึงความแตก ตา งและ

ความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม ดานความคิด 

        The connection of language, culture and communication in 

the context of Thai society and the world.  Language that reflects 

the living, values and beliefs of people, using appropriate verbal and 

nonverbal language, based on cultural and conceptual diversity 

3(3-0-6) 

 

HO203 วาทศิลป 

(Speech Communication) 

        ทฤษฎ ีการส ื ่อสารเบ ื ้องต นและการถ ายทอดความคิดเป นภาษา 

องคประกอบของการพูดที่ดี ความสำคัญของการพูดในสังคม  การเลือกหัวขอ

เร่ืองที่พูด  การพิจารณาผูฟง การปรับปรุงและสรางบุคลิกภาพที่ดีในก ารพูด 

และฝกปฏิบัติ 

        Fundamental communication theory and the transmission of 

ideas into language.  Elements of good speech, the importance of 

socializing and choosing a topic to talk and audience to focus, 

3(2-2-5) 
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improving and creating a good personality when speaking and having 

some practice 

 

HO301 จริยศาสตรสำหรับชีวิตประจำวัน 

(Ethics for Everyday Life) 

        แนววิธีและทฤษฎีทางจริยศาสตร การไตรตรองประเด็นปญหาส ำคัญที่

เกี่ยวของกับคุณคาของชีวติประจำวันอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและนำเสนอ

ความคิดผานกระบวนทัศนทางปรัชญา 

        Ethical methods and theories; a critical consideration on 

important problems or issues related to human value in everyday 

life.  Discussing and presenting ideas according to philosophical 

paradigms 

3(3-0-6) 

 

HO302 กระบวนการกลุมในการแกปญหา 

(Group Dynamics) 

        ทฤษฎีและเทคนิคตาง ๆ  ที่ชวยใหแกปญหาในการทำงานและการสื่อสาร

ในหนวยงาน การฝกจัดการดำเนินการและเขารวมในการแกปญหา  การฝก

สรางนโยบายและจัดกลุมการเรียนรูในรูปของคณะกรรมการ   การประชุมและ

การสัมภาษณ การศึกษาภาวะผูนำในรูปแบบตาง ๆ  

        Theories and techniques that help solve problems in work and 

communication in an organization. Practice managing, implementing 

and participating in problem solving. Practice in creating policies and 

organizing learning groups in the form of a committee, group 

meetings and interviews.  The study of leadership in a variety of 

patterns 

3(2-2-5) 

 

HO308 ความเขาใจทางมนุษยศาสตร 

(Understanding in Human Sciences) 

        ความหมาย ความสำค ัญ การดำรงอยู ของมนุษย  โลกและช ีวิต การ

ตีความมุมมองและประสบการณของมนุษยในแงมุมตาง ๆ เพื่ออภิปรายและทำ

ความเขาใจศาสตรและศิลปที่เกี่ยวของกับความเปนมนุษย 

        Meaning, significance, existence of humanity, the world and 

lives, interpretation of various human perspectives and experiences 

3(3-0-6) 
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in order to discuss and understand the arts and sciences related to 

humanity 

 

สวนที่ 2  กลุมวิชาแกนสหวิทยาการ นักศึกษาทุกคนตองเรียนจำนวน 9 หนวยกิต ดังนี ้

HO151 ความรูเบื้องตนสหวิทยาการทางสังคมศาสตร 

(Introduction to Interdisciplinary Studies in Social Sciences) 

        ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสหวิทยาการ

ทางสังคมศาสตรการประยุกตใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสหวิทยาการ

ทางสังคมศาสตรเพื่อศึกษาและเขาใจในปรากฏการณทางสังคมศาสตร การใช

กรณีศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะหและศึกษาถึงประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

บริบทสังคม 

        Definition, significance, concepts and theories related to the 

interdisciplinary studies in social sciences.  Application of 

interdisciplinary concepts and theories in the social science to study 

and understand social phenomena.  Using case studies to allow 

learners to analyze and study issues arising in the context of society 

3(3-0-6) 

 

HO351 แนววิธีสหวิทยาการเพือ่การออกแบบโครงการและการเขียนงานวิชาการ 

(Interdisciplinary Approach for Project Designing and Academic 

Writing) 

        หลักการออกแบบโครงการเพื่อการวิจัยหรือโครงการเพื่อกิจก รรมทาง

สังคมบนพื้นฐานสหวิทยาการ เนนดานสังคมศาสตร เทคนิควิธีเขียนโครงการ

และการเขียนงานทางว ิชาการในรูปแบบตาง ๆ  รวมถ ึงการนำเสนอในทาง

วิชาการในรูปแบบที่เหมาะสม 

        Principles for designing research projects or projects for social 

activities based on an interdisciplinary approach, emphasized on 

social science.  Techniques of project writing and academic writing, 

including appropriate form of academic presentation 

3(2-2-5) 
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HO452 แนววิธีสหวิทยาการกบัระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร 

(Interdisciplinary Approach and Research Methodology in Social 

Sciences) 

        ความรู ความเข าใจเก ี ่ยวก ับการว ิ จัย  ความหมาย ความสำคัญ 

องคประกอบ และขั้นตอนของการทำวิจัย การวางแผนงานวิจัย การฝกทบทวน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงการประยุกตแนว

วิธีสหวิทยาการเพื่อสรางกรอบการวิจัยและเคร่ืองมือสำหรับการทำวิจัย ฝกฝน

การวิเคราะห สังเคราะห ผานกรณีศึกษา และประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการวิจัย เนนดานสังคมศาสตร 

        Knowledge and understanding of research, its meaning, 

significance, composition and process of conducting research; 

research planning as well as reviewing the relevant documents and 

research.  The study of theoretical concepts and application of 

interdisciplinary approaches to create research frameworks and 

tools. The analysis and synthesis of case studies and issues related 

to the research process, focusing on social sciences 

3(3-0-6) 

 

สวนที่ 3  กลุมวิชาเอกบังคับ นักศึกษาทุกคนตองเรียนทั้งหมด 24 หนวยกิต จาก 2 กลุมวิชา ดังนี ้

1) กลุมวิชาพัฒนาทักษะความรูรอบ จำนวน 12 หนวยกิต 

HI204 โซเชียลมีเดียกับภววิทยาของการรับรู  

(Social Media and Ontology of Perception) 

        รูปแบบของสื่อสงัคมออนไลน ขอบเขตของการดำรงอยู และกระบวนการ

รับรูความเปนจริงของมนุษยที่มีตอสื่อสังคมออนไลน การไตรตรองกระบวนการ

รับรู วิเคราะหภาวะความเปนจริงที่ถูกรับรูผานสื่อสังคมออนไลน การสืบสอบ

กระบวนการรูค ิดท ี่ถูกบ ิดเบือนไดจากอ ิทธ ิพลของสื ่อสังคมออนไลน การ

ประเมินคุณคาและความนาเชื่อถือเพื่อรูเทาทันการมีอยูของสื่อสังคมออนไลน 

        A variety of forms of social media; scope of ontology and the 

process of perceiving human reality on social media, reflection of 

the perception and analysis of the realities perceived through social 

media, investigation of the cognitive processes being distorted by 

the influence of social media, valuation and evaluation of trust for 

the awareness of the ontology of social media 

3(3-0-6) 
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HI205 ทักษะจิตวิทยากับการตระหนักรูทางสังคม 

(Psychological Skills and Social Awareness) 

        การประย ุกตแนวค ิดและทฤษฎีจิตว ิทยาสำหรับทำความเขาใจผู คน

ภายใตเงื่อนไข ปจจัย หรือสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูคน เสริมสรางทักษะ

การเขาอกเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูอื่น ตลอดจนสรางความตระหนักรูถึงการ

เปนสวนหน่ึงของสังคม 

        Application of psychological concepts and theories for 

understanding other people based on conditions, factors or 

situations.  Enhancement of skills to empathize others and raise 

people’s awareness of being a part of society 

3(3-0-6) 

 

HI206 การคิดเชิงปรัชญากับมิติมุมมองสหวิทยาการ 

(Philosophical Thinking and Interdisciplinary Perspectives) 

        การประยุกตระเบียบวิธีทางปรัชญาเพื่อเชื่อมโยงมุมมองไปสูศาสตรแขนง

อื่น ๆ การฝกทักษะความคิดใหมีมุมมองกวางขวางตามปรัชญาของสหวิทยาการ 

วิเคราะหและอภิปรายปรากฏการณตาง ๆ เพื่อขยายขอบเขตของความรูทาง

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไปสูมิติมุมมองทางสหวิทยาการ 

        Application of philosophical methodology to connect 

philosophical perspectives to other areas of study.  The practice of 

thinking skills for having broad perspectives based on philosophy of 

interdisciplinary studies.  The analysis and discussion of emerging 

phenomena to expand the scope of knowledge of humanities and 

social sciences to an interdisciplinary perspective 

3(3-0-6) 

 

HI402 ทักษะอนาคตกับประเด็นเฉพาะในทางสหวทิยาการ 

(Future Skills and Special Topics in Interdisciplinary Studies) 

        ประเด็นสำคัญของทักษะที่จำเปนสำหรับอนาคต สัมมนาและแลกเปลี่ยน

องค ความรู ข ามศาสตรตามท ิศทางของส ังคม เช ื ่อมโยงองค ความรู ทาง

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับทักษะอนาคต การนำเสนอและอภิปรายถึง

แนวโนมของทักษะและองคความรูตาง ๆ ที่จำเปนตองมีเพื่อเตรียมรับมือกับ

ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

        Critical issues of necessary skills of the future.  Seminar and 

exchange of knowledge of diverse fields according to the direction 

3(3-0-6) 
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of society. Relation of knowledge in humanities and social sciences 

with skills of the future.  Presentation and discussion about trends 

of future skills and knowledge needed for future changes 

 

2) กลุมวิชาพัฒนาทักษะความรูรอบ จำนวน 12 หนวยกิต 

HI103 ไทมไลนของนวัตกรรมและภูมิปญญามนุษย 

(Timelines of Innovation and Human Knowledge) 

        การสำรวจองค ความรู ของมนุษย ศ ึกษารากฐานทางปญญาในอดีต 

พัฒนาการของภูมิปญญา และการปรับกระบวนทัศนคร้ังสำคัญที่ทำใหเกิดการ

เชื่อมโยงองคความรูมาสูปจจุบัน เนนศึกษาภูมิปญญาทางดานม นุษยศ าสต ร 

สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และนวัตกรรม เพื่อขยายขอบเขตขององคความรูให

หลากหลายและเปนประโยชนตอการประยุกตใชในทางสหวทิยาการ 

        The exploration of human knowledge by studying the 

intellectual roots in the past, the development of wisdom and a 

major paradigm shift to the present.  The focus of the wisdom of 

humanities, social sciences, science and innovation in order to 

expand the scope of diversity of knowledge and benefits to 

interdisciplinary application 

3(3-0-6) 

 

HI104 มุมมองสูอนาคตเพื่อความเขาใจสังคมเมืองและชนบท 

(Future Perspectives for Understanding Urban and Rural Society) 

        เปรียบเท ียบรูปแบบชีวิตของผู คนในส ังคมเมืองและชนบท ความ

หลากหลาย ความเปลี่ยนแปลง วิเคราะหลักษณะการเปลี่ยนผานที่มีผลกระทบ

ตอว ิถ ีชีวิตของผ ูคนในสังคมเมืองและชนบททั ้งดานพฤติกรรม ว ัฒนธรรม 

สถานท ี ่  และส ิ่งอำนวยความสะดวก ฝ กฝนการมีว ิส ัยทัศนมองอนาคตเพื่อ

คาดการณรูปแบบหรือทิศทางของสังคมเมืองและชนบท 

        Comparison of lifestyles, diversity and changes of people in 

urban and rural society.  Analysis of the nature of the transition 

affecting people’ s lifestyles in urban and rural society in terms of 

behavior, culture, places and facilities. To practice a foresight vision 

to anticipate further styles or directions of urban and rural society 

3(3-0-6) 
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HI304 ทฤษฎีเฉพาะในทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสำหรับวิพากษสถานการณ

โลก 

(Selected Theories in Humanities and Social Sciences for World 

Criticism) 

        แนวค ิดทฤษฎ ีท ี ่สำค ัญ ค ัดสรรเฉพาะในทางมนุษยศ าสต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร การวิเคราะหปญหา กรณีศึกษา และสถานการณที่เปนกระแส

ปจจุบันของสังคมโลก ฝกฝนทักษะการคิดอยางมีหลักการและนำเส นอทัศนะ

เชิงวิพากษผานแนวคิดทฤษฎีไดอยางเปนระบบ 

        Crucial theoretical concepts in the humanities and social 

sciences selected for analyzing problems, case studies and current 

situations of the world society; developing principled thinking skills 

and systematically presenting critical perspectives through 

theoretical concepts 

3(3-0-6) 

 

HI305 กรอบแนวคิดสหวิทยาการสำหรับอธิบายโครงสรางวัฒนธรรมและความ

เคลื่อนไหวทางสังคม 

(Interdisciplinary Framework for Explaining Cultural Structures 

and Social Movements) 

        การประยุกตแนวคิดทฤษฎีทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สราง

กรอบแนวคิดสหวิทยาการสำหรับวิเคราะหโครงสรางทางวัฒนธรรมและความ

เคลื่อนไหวทางสังคม การพรรณนาปรากฏการณที่เกิดขึ้นภายใตกรอบของเวลา

และพื้นที่ใด ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแล ะสังคม ใน

ระดับปทัสถาน ทั้งในดานพัฒนาการ ความถดถอย และภาวะชะงักงัน 

        Application of theoretical concepts in the humanities and 

social sciences; creation of an interdisciplinary framework for 

analyzing cultural structures and social movements; description of 

occurred phenomena within any time frame and area influencing 

cultural and social change at a normative level in all aspects, 

including the development, regression and disruption 

3(3-0-6) 
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สวนที่ 4  กลุมวิชาเอกบังคับเลือก นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาตามแผน (ก) หรือแผน (ข) เทานั้น 

แผน (ก) หลักสูตรปกติ  

นักศึกษาเลือกเรียน 6 หนวยกิต จากกลุมวิชาบูรณาการทักษะการวิจัย ดังนี้ 

HI481 การศึกษาคนควาอิสระ 

(Independent Study) 

        ศึกษาคนควาหัวขออิสระผานระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการ ทบทวน

เอกสาร รวบรวมขอมูล วิเคราะหและนำเสนอผลการศึกษาคนควาอย างเป น

ระบบ มีการอางอิงถูกตองตามหลักวิชาการ และจัดพิมพในรูปแบบสารนิพนธ

เสนอตอสาขาวิชา 

        A study of independent topic through interdisciplinary 

research methods; a systematic review of documents, data 

collection, analysis and presentation of the study results with 

references based on academic principles and a final publication of 

a thematic paper for submission at the end of the course 

3(0-6-3) 

 

HI482 สัมมนาการวิจัยเชิงสหวทิยาการ 

(Interdisciplinary Research Seminar) 

        การสัมมนาประเด็นปญหาวิจัยในทางสหวิทยาการ ปริทัศนเอกสารและ

งานวิจัย ศึกษากรณีหรือวิเคราะหอภิมานงานวิจัย เพื่ออภิปรายอยางกวางขวาง

ในทางวิชาการ และนำเสนอการเชื่อมโยงองคความรูในทางสหวิทยาการไดอยาง

เปนระบบ 

        Seminar on research problems in interdisciplinary; review of 

documents and research, case studies and meta- analysis for 

extensively academic discussion and having a systematic linkage of 

interdisciplinary knowledge 

3(0-6-3) 

 

HI483 บูรณาการความรูสหวทิยาการกับประสบการณวิจัยภาคสนาม  

(Interdisciplinary Knowledge Integration and Field Research 

Experience) 

        ประมวลความรูสหวิทยาการกับการวิจัยภาคสนาม การประยุกตองค

ความรูสหวิทยาการสำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลขั้นปฐมภูมิจากภาคสนาม 

สรางประสบการณว ิจัย ในพื ้นท ี ่จริง และฝ กฝนประสบการณรับมือกับ

3(0-6-3) 
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สถานการณตาง ๆ ของงานวิจัยภาคสนาม มีการเสนอผลการบูรณาการอยาง

เปนระบบ 

        Integration of interdisciplinary knowledge and field research; 

application of interdisciplinary knowledge for primary data 

collection and having direct research experiences on how to deal 

with various field research situations, and finally presenting 

systematic integration results 

 

แผน (ข) หลักสูตรสหกิจศึกษา 

นักศึกษาเลือกเรียน 6 หนวยกิต จากกลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ ดังนี้ 

HI491 สหกิจศึกษา 

(Cooperative  Education) 

เง่ือนไข: ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ย 

2.50 ข้ึนไป 

Conditions: Pass the approval of the Curriculum Committee and 

have a GPA of 2.50 or higher 

        การปฏิบัติงานจริง 1 ภาคการศกึษาในฐานะพนักงานชั่วคราวของสถาน

ประกอบการ อยางมีระบบ ปฏิบัติหนาที่และทำโครงการตามขั้นตอนของสห

กิจศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประเมินผลภายใตการกำกับดูแลของ

อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และพนักงานที่ปรึกษาตามที่สถานประกอบการ

มอบหมาย 

        Working for one semester as a temporary staff of an 

organization; performing the duties and projects in accordance with 

the co- operative education process specified by the university. 

Being evaluated under the supervision of a co-operative education 

advisor and staff consultants as assigned by the organization 

6(0-40-20) 

 

HI492 ประสบการณวิชาชีพ 

(Professional Internship) 

เง่ือนไข: ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร 

Conditions: Pass the approval of the Curriculum Committee 

3(0-20-10) 
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        บูรณาการความรูสหวิทยาการเพื่อการฝกปฏิบัติงานในหนวยงานภ าครัฐ

หรือเอกชน และมีชั่วโมงปฏิบัติงานไมนอยกวา 200 ชั่วโมง และเสนอรายงาน

การฝกปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชากำหนด 

        Integration of interdisciplinary knowledge for practical training 

in public or private entities and having at least 200 working hours 

and submitting a report on work training as specified in the field of 

study 

  
HI493 บูรณาการความรูสหวทิยาการเพื่อวิชาชีพ 

(Interdisciplinary Knowledge Integration for Profession) 

        ประมวลความรู สหว ิทยาการโดยเชื ่อมโยงไปส ูความเขาใจด านการ

ประกอบวิชาชีพ การประยุกตองคความรูสหวิทยาการสำหรับออกแบบชีวิตการ

ทำงาน ฝกฝนประสบการณหรือศึกษากรณีเพื่อ รับมือกับสถานการณตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิานวิชาชีพ มีการเสนอผลการบูรณาการอยางเปนระบบ 

        Comprehensive interdisciplinary knowledge in connection with 

professional understanding.  Application of interdisciplinary 

knowledge for a working life design, practicing experiences or 

studying cases to deal with various situations related to professional 

practice and report a systematic integration results 

3(0-6-3) 
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