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บทคัดย่อ

  arts หรือ ศิลปศาสตร์ โดยทั่วไปหมายถึงองค์ความรู้ที่ครอบคลุมกลุ่มวิชาที่มิใช่

วิทยาศาสตร์ social science หรือ สังคมศาสตร์ เป็นกลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับมนุษย์ในสังคม liberal 
arts เป็นองค์ความรู้ที่ได้รวมกลุ่มสาขาวิชาหลัก ๓ กลุ่ม ได้แก่ arts, social science และ natu-
ral science (หรือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) การสอน liberal arts ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งใน

สหรัฐอเมริกาเป็นหน้าที่ของวิทยาลัย arts & science หรือ letters & science  

  ศิลปะวิทยาศาสตร์น่าจะสื่อความหมายของ liberal arts ให้แก่นักศึกษาส่วนมากได้ดี

กว่าศิลปศาสตร์  ถ้านักศึกษาได้เรียน liberal arts ใน ๒ ปีแรกของการศึกษา ก็จะเลือกเรียนและ

เรียนสาขาวิชาหลักใน ๒ ปีหลังได้ดีขึ้น  โดยเฉพาะสาขาวิชาประเภท inter-disciplinary ซึ่งมี

ตัวอย่างใน liberal arts colleges และ colleges of arts & sciences ของสหรัฐอเมริกา

  ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศหลายแห่งยังให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

ทั้งสถาบันเรียนกลุ่มวิชา liberal arts ด้วยกันในปีแรก เช่น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ซึ่งมีคณะศิลปศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเอเชียนได้

มมีตใิห้คณะศลิปศาสตร์จดัสอน liberal arts ให้แก่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีกุสาขาวชิาเรยีนใน 

๓ ภาคการศึกษาแรกร่วมกัน  

  ปัจจุบัน ที่สภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความยุ่งยากและความซับซ้อนมากขึ้น 

บัณฑิตจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานที่กว้างของ liberal arts ในการแก้ไขปัญหาจริงและท�าให้

ด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การจัดการทรัพยากรน�้าเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจ�านวน

มากในสังคมที่แตกต่างกัน ความรู้พื้นฐานทางศิลปะวิทยาศาสตร์จะช่วยบูรณาการข้อมูลที่หลาก

หลายมาใช้ในการบริหารจัดการอุทกภัยทั้งจากน�้าฝนและน�้าทะเลให้ดีขึ้นได้
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๑. ความหมายของศิลปศาสตร์
  ศพัท์หลายค�าในทางวชิาการทีม่คีวามหมายบางส่วนคล้ายคลงึกนั แต่กย็งัมบีางส่วนทีแ่ตกต่างกนั 
ได้แก่ arts, humanities, letters และ liberal arts 

  arts หรือ ศิลปศาสตร์ ในความหมายที่กว้าง หมายถึงกลุ่มองค์ความรู้ที่ครอบคลุมสาขาวิชา 
ต่าง ๆ ที่มิใช่วิทยาศาสตร์ เช่น ภาษา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี รวมทั้ง art หรือ ศิลปกรรมที่เป็นองค์
ความรู้ที่ครอบคลุม performing art เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ และ visual art เช่น วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม  
humanities หรอื มนษุยศาสตร์ ซึง่เป็นศพัท์ทีน่ยิมใช้ภายหลงั เป็นกลุม่วชิาทีเ่กีย่วกบัมนษุย์และพฤตกิรรม
ในสงัคม จงึน่าจะคล้ายกบั arts แต่ได้เน้นให้เหน็ความส�าคญัของ social science หรอื สงัคมศาสตร์  letters 

หรือ อักษรศาสตร์ เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ คล้ายกับศิลปศาสตร์    
  liberal arts เดมิได้รวมองค์ความรูท้ัง้ ๓ กลุม่หลกั ได้แก่ arts, social science และ natural science 

(หรือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)  วิทยาลัย arts & science เช่น ในมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน และวิทยาลัย 
letters & science เช่น ในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที ่Berkeley รับผิดชอบในการสอน liberal arts เป็น
องค์ความรู้พื้นฐานในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่  คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เคยเป็นคณะแรกของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  หน่วยราชการหลักที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน ส�านักงานการอุดมศึกษา 
ได้ใช้ศพัท์ทีส่ร้างความสบัสนมากขึน้ให้แก่นกัวทิยาศาสตร์ ส�านกัศลิปกรรมของราชบณัฑติยสถานมทีัง้นกั
อกัษรศาสตร์ทีท่รงคณุวฒุทิางภาษาและวรรณคด ีส�านกัธรรมศาสตร์และการเมอืงของราชบณัฑติยสถาน 
หมายถงึ social science หรอืไม่  การอธบิายความหมายของศลิปศาสตร์กข็ดักนัเอง  ส�านกัการอดุมศกึษา
ได้แบ่งกลุ่มองค์ความรู้หลักไว้ ๔ กลุ่ม คือ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งที่สังคมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของมนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นส่วน
หนึ่งของเทคโนโลยี เป็นไปได้หรือไม่ที่ทั้ง ๒ หน่วยงานน่าจะช่วยกันลดความสับสน โดยหารือกันเพื่อ
ปรับความหมายศัพท์ภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งก�าลังจะมีความส�าคัญมาก
ขึน้เนือ่งจากได้ยอมรบักนัในประชาคมอาเซยีนให้เป็นภาษากลางแล้ว  ศลิปะวทิยาศาสตร์ น่าจะเป็นศพัท์
ภาษาไทย ที่ตรงกับความหมายของ liberal arts มากกว่า ศิลปศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์ประยุกต์

๒. ความส�าคัญของศิลปะวิทยาศาสตร์      
  ในปัจจบุนัและอนาคต สภาพของสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมทัง้ทางกายภาพและวฒันธรรม 
มีความยุ่งยากและความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติโดยตรง การแก้ไขปัญหาและท�าให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต  
จ�าเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานที่กว้าง ทั้งศิลปะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นสหวิทยาการ เช่น 

environmental studies,  information studies 
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  ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น การน�าทรัพยากรทางชีวภาพมาใช้เป็นพลังงานอย่าง

เหมาะสมที่สุด ต้องพิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันหลายตัว ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อาหาร น�้า 

และการเมอืงทีเ่ข้ามาหาประโยชน์จากการพลงังาน การจดัการทรพัยากรน�้าต้องพจิารณาความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้เสียจ�านวนมาก ในสังคมที่แตกต่างกัน เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เมืองและชุมชน  ปัญหา

มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นจะลดความรุนแรงลงได้มาก ถ้าผู้ที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้ใช้ความ

รู้พื้นฐานทางศิลปะวิทยาศาสตร์ มาช่วยบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จ�านวนมาก เข้ากับการบริหาร

จัดการน�้าท่วม ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

๓. การก�าหนดให้ศิลปะวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานหลักของอุดมศึกษา

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เคยก�าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนเรียนวิชาพื้นฐานทาง

ศิลปะวิทยาศาสตร์ แต่น่าเสียดายที่ได้ยกเลิกไป สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างน้อย ๒ แห่งมีคณะและ

หลักสูตรศิลปะวิทยาศาสตร์ เมื่อปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของอาเซียนที่ยอมรับกันในระดับสากล 

คือ National University of Singapore ได้ยกระดับความส�าคัญของการสอนกลุ่มวิชาศิลปะวิทยาศาสตร์ 

โดยตั้งวิทยาลัย Arts & Science ขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง 

  ปัจจบุนั ศลิปะวทิยาศาสตร์น่าจะเป็นกลุม่วชิาบงัคบัส�าหรบันกัศกึษาทกุคน อย่างน้อยในภาคการ

ศึกษา ๓ ภาคแรกด้วยเหตุผลและข้อมูลตามที่กล่าวมาแล้ว เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีหรือการ

ประยุกต์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่มีผลกระทบรุนแรงเกินความจ�าเป็นต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา และ

วฒันธรรม ทีม่คีวามหลากหลายทัง้ในประเทศและประเทศเพือ่นบ้าน ประเทศไทยต้องอยูร่่วมกบัประเทศ

กลุ่มคาบสมุทรอินโดจีน ไม่ว่าจะมีประชาคมอาเซียนหรือไม่ เช่น การเข้าไปสร้างเขื่อนพลังน�้าขนาดใหญ่

ในประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อไม่อาจสร้างในประเทศได้เพราะกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�า     

  นักศึกษาส่วนมากได้เรียนประวัติศาสตร์ไทยในระดับมัธยมศึกษามาแล้ว แต่เป็นการเรียน

ประวตัศิาสตร์ทีเ่น้นในเชงิพงศาวดารและชาตนิยิม ในสถานการณ์ปัจจบุนัและในอนาคต ควรจะมกีารสอน

ประวตัศิาสตร์ของประเทศเพือ่นบ้านเพิม่เตมิ เป็นส่วนหนึง่ของศกึษาศลิปะวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน โดยสอด

แทรกการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของประเทศเพือ่นบ้านกบัประเทศไทยอย่างเป็นกลาง  ชาตนิยิมทีร่นุแรง

ได้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาภูมิภาคร่วมกันมาแล้วในอดีต  จึงน่าจะเป็นบทเรียนที่ส�าคัญส�าหรับอนาคต

๔. การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

  natural science หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้

ที่ได้จากการสังเกตปรากฏการณ์ แล้วน�ามาพิสูจน์ทราบด้วยการทดลองและ/หรือคณิตศาสตร์ การสอน

วทิยาศาสตร์ธรรมชาตใิห้เป็นพืน้ฐานในศลิปะวทิยาศาสตร์ ควรจะท�าในฐานะทีเ่ป็นวชิาบรูณาการกลุม่วชิา 
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๓ กลุ่ม ได้แก่ biological science หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, physical science หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ 

และ earth systems science หรือวิทยาศาสตร์ระบบโลก

  การสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความเชื่อมต่อกันระหว่างวิชาเฉพาะในแต่ละ

กลุ่ม เช่น physical chemistry, chemical physics กับฟิสิกส์และเคมีในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ, พืช

ศาสตร์ สตัวศาสตร์ กบัจลุชวีวทิยาในกลุม่วทิยาศาสตร์ชวีภาพ  วทิยาศาสตร์ระบบโลก ซึง่เป็นพืน้ฐานของ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม เป็นกลุม่วชิาทีถ่กูละเลยโดยสถาบนัอดุมศกึษาส่วนใหญ่ในประเทศ  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ จึงขาดประสิทธิภาพ

และสร้างความเสยีหายอย่างร้ายแรงให้แก่ประเทศ และในบางกรณยีงัมผีลแก่ประเทศเพือ่นบ้านด้วย เช่น 

กรณขีองมหาอทุกภยั การสร้างเขือ่นพลงัน�า้ขนาดใหญ่  การจดัการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบจากภาวะ

โลกร้อน ซึ่งจะเป็นปัญหาวิกฤตที่หลากหลาย จ�าเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์ระบบโลกที่ดี   

๕. การศึกษาด้านเทคโนโลยี

  ในภาคเรยีนภาคทีส่ี ่นกัศกึษาควรจะได้เลอืกเรยีนความรูพ้ืน้ฐานด้านเทคโนโลยต่ีาง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

กบัการด�ารงชวีติโดยตรงทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต เช่น เทคโนโลยชีวีภาพ พลงังาน สิง่แวดล้อม สารสนเทศ 

วัสดุ เพื่อให้เข้าใจและหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีหรือการประยุกต์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่มีผลกระทบ

รุนแรงเกินความจ�าเป็นต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  เมื่อประมาณ ๓๐ ปีมาแล้ว เทคโนโลยีเหล่า

นี้ ได้รับการเลือกจาก Asean Committee on Science & Technology ให้เป็นเทคโนโลยีที่มีความส�าคัญ

ระดับแนวหน้าและจ�าเป็นส�าหรับอนาคต

  หลกัสตูรทีอ่งิกบักรอบของสภาวชิาชพีส่วนใหญ่ในประเทศไทย เช่น วศิวกรรมศาสตร์ เป็นหลกัสตูร

ที่พยายามครอบคลุมเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์ให้มากที่สุด จึงไม่เหลือหน่วยกิตให้เรียนวิชาด้าน

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่จ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ระบบโลก กรอบ

หลักสูตรลักษณะนี้ได้ผลิต new barbarians ที่รู้ลึก แต่ขาดความรอบรู้ บัณฑิตที่ผลิตตามกรอบนี้ ได้สร้าง

ปัญหาทางสิง่แวดล้อมทัง้ทางกายภาพ ศลิปะและวฒันธรรมบ่อยครัง้ และมกัจะปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลง

ของเทคโนโลยแีละสงัคมได้ยาก เพราะมอีตัตาสงู และความรูพ้ืน้ฐานแคบเกนิไป  ส�านกังานคณะกรรมการ

อดุมศกึษาควรอย่างยิง่ทีจ่ะยกเลกิการน�าความเหน็สภาวชิาชพีมาเป็นเงือ่นไขหลกัในการเหน็ชอบหลกัสตูร

๖. การศึกษากลุ่มวิชาเอก

  เมื่อนักศึกษามีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจศิลปะวิทยาศาสตร์แล้ว ใน ๒ ปีสุดท้าย นักศึกษา 

ก็น่าจะเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกตามความถนัดได้ดีขึ้น โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นสหวิทยาการซึ่งมีความ

หลากหลายมากขึ้น ในสหรัฐอเมริกา Williams College ซึ่งเป็นวิทยาลัยศิลปะวิทยาศาสตร์แห่งแรก, 
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Oberlin College & Pomona College ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ และวิทยาลัยอักษรศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ของ UC Berkeley ที่มีขนาดใหญ่มาก  มีสาขาวิชาเอกทั้งสาขาวิชาที่ลึกเฉพาะทางและ

สาขาวิชาที่เป็นสหวิทยาการให้เลือกจ�านวนมาก ทั้งด้านอักษรศาสตร์ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ 

ด้านสังคมศาสตร์ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ molecular biology, earth science, neuroscience ตามที่ได้แสดงไว้ในภาคผนวก  

(ตารางที่ ๑) เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจุบัน วิทยาลัยศิลปะวิทยาศาสตร์ชั้นน�าหลายแห่ง ได้มีหลักสูตรด้าน

เทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐาน เช่น environmental studies, information studies มากขึ้น

  สภามหาวทิยาลยัเอเชยีนได้มมีตใิห้คณะศลิปะวทิยาศาสตร์รบัผดิชอบในการสอนพืน้ฐานของศลิปะ

วทิยาศาสตร์ จ�านวน ๕๔ หน่วยกติ ในภาคการศกึษา ๓ ภาคแรก ให้แก่นกัศกึษาทกุสาขาวชิา รวมทัง้สาขา

วชิาทางวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีในระยะแรก ได้ให้เรยีนอกัษรศาสตร์ ๑๘ หน่วยกติ  สงัคมศาสตร์ 

๑๕ หน่วยกิต  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ๑๒ หน่วยกิต  และกลุ่มวิชาเลือก ๙ หน่วยกิต ตามที่แสดงในภาค

ผนวก (ตารางที่ ๒),  แผนในระยะยาว จะขยายให้นักศึกษาเรียน ๔ ภาคการศึกษาแรกร่วมกัน

๗. สรุปและข้อเสนอแนะ

  การศกึษาศลิปะวทิยาศาสตร์ใน ๒ ปีแรกของการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจะช่วยให้นกัศกึษามฐีาน

ความรู้ที่กว้างพอที่จะเลือกเรียนกลุ่มสาขาวิชาเฉพาะทางหรือกลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ ตามความถนัด

ของตนได้ดีขึ้นใน ๒ ปีสุดท้าย เมื่อส�าเร็จการศึกษา ก็จะเป็นบัณฑิตที่ทั้งรู้รอบและรู้ลึก ซึ่งจ�าเป็นส�าหรับ

การอยู่ในสังคมที่หลากหลาย  ยุ่งยาก และซับซ้อนขึ้นในอนาคต

  ปัจจุบัน กลุ่มสาขาวิชาที่เป็นสหวิทยาการได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามปริมาณของโจทย์วิจัยที่

ต้องการความรู้สหวิทยาการมาแก้ ตามตัวอย่างในตารางที่ ๓ เช่น bio-engineering ซึ่งเป็นสหวิทยาการ

ระหว่างวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิศวกรรมศาสตร์  digital humanities ซึ่งเป็น

สหวิทยาการระหว่างวิทยาการคอมพิวเตอร์  มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม, environmental studies ซึ่ง

เป็นสหวิทยาการระหว่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์ 

  วิทยาลัยศิลปะวิทยาศาสตร์ได้ให้ฐานความรู้ที่กว้างใน ๒ ปีแรกของระดับปริญญาตรี จึงเหมาะ

ที่จะเป็นผู้จัดการหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการต่อใน ๒ ปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี โดยร่วมมือกับ

คณะและภาควิชาเฉพาะทางต่าง ๆ  ในสถาบันอุดมศึกษาไทยจ�านวนมาก อุปสรรคจะอยู่ที่บางคณะและ 

ภาควิชาเฉพาะทางที่มีอัตตาสูงเกินไปจนไม่เข้าใจว่า คณะและภาควิชาเป็นผู้จัดให้บริหารได้คล่องตัวขึ้น 

มิใช่ผู้สร้างก�าแพงทางความรู้จนไม่อาจร่วมมือกับผู้อื่นได้.
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ภาคผนวก
Table 1   Majors/Programs

Majors/Programs         Claremont Oberlin UC Berkeley Williams

 Pomona, 1887 CAS CLS 

 McKenna 1833  1793

  47 majors 80 majors 

Asia studies o E Asia o o

Biochemistry o o o o

Cognitive science o o o o

Computer science o o o o

Earth systems Sci. geology geology o geo-sci.

Economics o o o o

Engineering econ & eng o Op Res Eng & LA

Environmental studies  o o o o

History art o o o

International studies o East Euro Ethnic o

Japanese o o o o

Law  o o legal studies justice

Management Man & Eng business - -

Media studies o cinema o -

Molecular biology o biology o o

Music  o o o o

Neuroscience o o o o

Philo, Pol & Econ o o pol sci P, P

S & T studies o - - o
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Table 2  Example on Liberal Arts Studies as Common Studies

Humanities: 18 credits

	 •	 Communication	Skills	1/English	1

	 •	 Communication	Skills	2/English	2

	 •	 Communication	Skills	3/English	3

	 •	 Civilization

	 •	 History	of	Science	&	Technology

Social Sciences: 15 credits

	 •	 Culture	and	Society

	 •	 ASEAN	Studies

	 •	 Environmental/Public	Laws

	 •	 Economics

	 •	 Information	Studies,	Introduction	to

Natural Sciences &Technologies: 18 credits

	 •	 Biological	Science	

	 •	 Earth	Systems	Sciences

	 •	 Introduction	to	Computing

	 •	 Physical	Science

	 •	 Environmental	Studies

	 •	 Information	Studies

Electives : 24 credits 

							•			 major,	and	multi-disciplinary	subjects	(12	credits)	

	 •	 Arts	of	Sciences	(12	credits)

Bachelor Degree Programs at AU:

 •	 Business	administration	

	 •	 Electrical	&	Communication	Engineering

	 •	 Management	Technology:	MIS,	eng.	management,	etc.	

	 •	 Mechanical	&	Manufacturing	Systems	Engineering

	 •	 Multi-media

	 •	 Physical	Therapy
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Table 3   Inter-Disciplinary Programs
Technologies:
	 •	 Bio-Technology: biological sci. + agricultural sci. + process eng. 
	 •	 Built Environment:  building tech. + city & country planning
	 •	 Building Technology: arch. + civil eng. + mechanical eng. + electrical eng.
	 •	 Energy	Technology: energy + environment + econ. + agri. tech. 
	 •	 Environmental Technology: science + engineering +humanities
	 •	 Information technology, Informatics
	 •	 Management Technology: management sci. + technologies
	 • Etc.

Bio-Engineering: medical sci. + natural sci. + engineering.
	 • Bio-Medical Engineering
 • Bio-Mechanics, Bio-Mechanical Engineering
 • Medical Electronics
 • Medical Physics
 • Etc.

Digital Humanities:  Informatics + Art + Humanities
          UCL                                                   KCL               
	 •	 Computer	Music																												 Digital	Culture	&	Society
	 •	 Digital	Ecology																																 Digital	Asset	Management
	 •	 Digital	Visualization																							 Digital	History
	 •	 Digital	Publishing																												 Digital	Literature
	 •	 GIS	in	Archaeology																									 Digital	Palaeography
	 •	 Image	Processing																											 Etc.	
	 •	 Multi	Media	Computing
	 •	 Etc.
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Abstract Liberal Arts Studies
 Prida  Wibulswas
 Fellow of the Academy of Science, The Royal Institute, Thailand

  Arts	in	general	cover	fields	of	study	that	are	not	part	of	science.	Social	science	
is the study of people in society.  Liberal arts include three main bodies of knowledge, 
namely, arts, social science and natural science. Colleges of Arts & Science in several 
large American universities are responsible for the teaching of liberal arts.

  “Arts & Science” may convey a clearer meaning to many students than 
“Liberal	Arts”.		If	students	learn	fundamentals	of	liberal	arts	in	the	first	two	years	of	
their undergraduate studies, they should be more capable to select their major programs 
in the last two years, especially multi-disciplinary programs.  Liberal arts colleges and 
colleges of arts & science in USA are good examples.

  At present, several institutes of higher education in Thailand require their 
first-year	students	 to	study	fundamentals	of	 liberal	arts	 together	such	as	SIIT,	SIU.	
Asian University Council recently instructed its school of liberal arts to be responsible 
for	the	teaching	of	liberal	arts	fundamentals	to	all	undergraduate	students	in	the	first	
three semesters.

  Impacts on society and environment are now more complex and interrelated. 
In addition to in-depth knowledge, graduates must also have broad knowledge in liberal 
arts for sustainable living and solving real problems.  As an example, water resource 
management involves a large number of stake-holders in different societies; funda-
mental knowledge in liberal arts will help integrate a very large amount of information 
for better management of rain and sea water.

 Keywords: Liberal Arts, Arts & Science, Letters & Science, multi-disciplinary  
 programs


