
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามมติที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 

และสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

กลุ่มสาระ         จ านวนหน่วยกิต 

1. กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข (Wellness)   ไม่น้อยกว่า .............. หน่วยกิต 
 - วิชาพลศึกษา 1 ( - - ) 
 - ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป “กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข” 
 

2. กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า .............. หน่วยกิต 
 - ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป “กลุ่มสาระศาสตร์แห่ง 
  ผู้ประกอบการ” 
 

3. กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า .............. หน่วยกิต 
 - ภาษาไทย 3 ( - - ) 
 - ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 9 ( - - ) 
 - สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1 ( - - ) 
 

4. กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า .............. หน่วยกิต 
 - วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2 ( - - ) 
 - และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระพลเมืองไทยและ
  พลเมืองโลก” 
 

5. กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์    ไม่น้อยกว่า .............. หน่วยกิต 
 - ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป “กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์” 
 
 

หมายเหตุ : ให้หลักสูตรก าหนดหน่วยกิตเพ่ิมเติมจนครบหรือไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 

 

 



ค าอธิบายของกลุ่มสาระในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
กลุ่มสาระ  
 

1. อยู่ดีมีสุข (Wellness) การมีชีวิตและการด าเนินชีวิตที่ดี อันประกอบด้วย การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และ
จิตใจ สังคมและปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน การสร้างครอบครัวให้อบอุ่นม่ันคง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

2. ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) โอกาสและการด าเนินการทางธุรกิจ ความคิดแบบองค์รวม 
ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมบนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหา  
แนวทางการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ สร้างความมุ่งมั่น การแสวงหาความรู้และต่อยอด การบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม 
การใหบ้ริการ ตลอดจนความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ด ี
 

3. พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen) การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ความ
ภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เห็นคุณค่าของความเหมือนและความต่าง  เข้าใจถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตระหนักถึงคุณค่าและ
เอกลักษณ์ท่ีดีงามของไทย การมีจิตอาสา และส านึกสาธารณะ 
 

4. ภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication) การใช้ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 
ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกัน สามารถรู้เท่าทันสื่อและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล การรวบรวม และ
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

5. สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของความงาม และความไพเราะที่สามารถรับรู้
ได้จากประสาทสัมผัส ความงามในธรรมชาติ ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงความดีงาม การพัฒนาความรู้ เพ่ือเข้าถึง
ความงาม ความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและด ารงตนให้มีคุณค่าต่อสังคม สร้างสรรค์สิ่งดีงามและรักษาไว้อย่างรู้คุณค่า 
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความอ่อนไหว สุนทรียะ และมิติทางจิตวิญญาณ 

 

ทั้งนี้ ทุกวิชาที่บรรจุในแต่ละกลุ่มจะต้องสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาข้างต้น แต่อาจไม่ต้องครบทุกเรื่อง 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

 



มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 8 ด้าน : 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.1 มีจิตส านึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 

 1.2 มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

 1.3 มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 1.4 ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถจัดการกับปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1.5 ประยุกต์และปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

 2.1 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของ
ประชาคมอาเซียน 

 2.2 ตระหนักถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ 
 2.3 ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ 

 3.1 มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า เคารพในความแตกต่างของธรรมชาติ มนุษย์ วิถีชีวิตเพ่ือการด าเนินชีวิตใน
สังคมอย่างมีดุลยภาพ 

 3.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน 

 3.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ 

 3.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 3.5 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา และศิลปะในการสื่อสาร 

 3.6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 4.1 สามารถระบุประเด็นปัญหา เสนอแนะแนวทางการด าเนินการอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
 4.2 ใฝ่รู้ สามารถวางแผนและมีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 4.3 สามารถประเมินตนเองและก าหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา 

 



5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

 5.1 มีความสามารถและทักษะการคิดในเชิงเหตุผล และเชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม 

 5.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและประเมินค่าเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และน าไปใช้อย่างมี
วิจารณญาณ 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยสังคมโลก 

 6.1 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม และมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 6.2 ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความเข้าใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

 6.3 มีจิตอาสา ส านึกสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน 

7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

 7.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ 

 7.2 สามารถรู้เท่าทันสื่อและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 8.1 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ 
 8.2 สามารถใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 ด้าน 

ของกลุ่มสาระ (Theme) 

กลุ่มสาระ 
(Theme) 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 6 ด้านที่ 7 ด้านที่ 8 

มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ด าเนนิชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตระหนกั
และ

ส านึกใน
ความเป็น

ไทย 

มีความรอบรูอ้ย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศนก์ว้างไกล เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง 
ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม

และธรรมชาต ิ

มีทกัษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวติเพื่อ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

มีทกัษะ
การคิด

แบบองค์
รวม 

มีจิตอาสาและส านกึ
สาธารณะเป็น

พลเมืองที่มีคุณคา่
ของสังคมไทยสังคม

โลก 

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อย่างรู้เท่าทนั 

ใช้ภาษาใน
การสือ่สาร

อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

อยู่ดีมีสุข          
ศาสตร์แห่ง
ผู้ประกอบการ 

        

พลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

        

ภาษากับการสื่อสาร         
สุนทรียศาสตร์         

 

การระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ควรระบุ “ความรับผิดชอบหลัก” “” ในด้านที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1 ข้อย่อย ทั้งนี้ต้องมีความรับผิดชอบ

หลัก/รองครบทุกด้าน แต่ไม่จ าเป็นต้องทุกข้อย่อยได้ 


