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CRITERIA 
GENERAL 
EDUCATION 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
นยิาม โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และการจดัการเรยีนการสอน 

(ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน) 

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2548 



วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจใน
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ 
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่
สมบู รณ์ทั้ ง ร่ า งกายและจิต ใจ  มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้เป็นอย่างดี 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 2548  
หลักสูตร 
ระดับปรญิญาตร ี 
พ.ศ. 
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ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548, 
25 พฤษภาคม 2548 



เกณฑ์มาตรฐาน 

 2548  
หลักสูตร 
ระดับปรญิญาตร ี 
พ.ศ. 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ
บู รณาก า ร ใ ดๆ  ก็ ไ ด้  โ ด ยผสมผสาน
เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่
เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม   
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต CO
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ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548, 
25 พฤษภาคม 2548 ST
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วิชาศึกษาทั่วไป มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชา
ต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง การ
จัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่
เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชา
ต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรน า
รายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชา
เฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป LE
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 GE เกณฑ์มาตรฐาน 

 2548  
หลักสูตร 
ระดบัอดุมศึกษา  
พ.ศ. 

ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
แนวทางการบริห าร เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548, 25 พฤษภาคม 2548 

แนวทางการบรหิาร 



CRITERIA 
GENERAL 
EDUCATION 

ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ทีส่อดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

(ฉบับใหม)่ 

กรอบแนวคิด 
เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. ... 
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กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ประกอบด้วย 5 หมวด คือ 





หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวด
วิชาที่ เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีความรู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่าง
มีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก NE
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ใช้ภาษาในการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

มีคุณธรรมจรยิธรรมในการด าเนนิชวีติ 
บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 1 
ตระหนกัและส านกึในความเปน็ไทย 

NE
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E มีทกัษะการคดิแบบองค์รวม 

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   
อยา่งรู้เท่าทนั 

มีจติอาสาและส านกึสาธารณะ  
เปน็พลเมอืงที่มีคณุคา่ 

ของสังคมไทยและสงัคมโลก 
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มีความรอบรูอ้ยา่งกวา้งขวาง มโีลกทศัน์
กวา้งไกล เข้าใจและเหน็คณุคา่ของ 
ตนเอง ผู้อืน่ สังคม ศิลปวฒันธรรม      
และธรรมชาติ 
มีทกัษะการแสวงหาความรูต้ลอดชวีติ  
เพือ่พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 
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ไมน่อ้ยกวา่              
หนว่ยกติในระบบทวิภาค 
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ควรจัดให้มี เนื้อหาวิชาที่ เบ็ด เสร็จ ใน
รายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง
หรือรายวิชาขั้นสูงอีก 

ไม่ควรน ารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชา
พื้นฐานของวิชาเฉพาะมาเป็น /แทนวิชา
ศึกษาทั่วไปในหลักสูตรนั้น ๆ 

ด าเนนิการในลักษณะใด ๆ       
ทีน่ าไปสู ่                
ผลการเรยีนรูท้ัง้      ดา้น 
ของหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

ครอบคลุมสาระด้าน
สังคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์

วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
และภาษาในสัดสว่นทีเ่หมาะสม 
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มหีนว่ยงาน หรอื 
คณะกรรมการระดับสถาบนั
ทีเ่กีย่วขอ้งท าหนา้ที ่
ก ากบัดูแล 

มีการประกันคุณภาพ
การจัดการเรยีนการสอน
ให้เป็นไปตามนิยามและ
ผลการเรียนรู้ของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 



FOLLOW US 

พิมพ์ genednetworkproject หรอื  ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

http://gened.kmutt.ac.th 

THANK YOU 

GEN Conference 2014 


