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โครงสร้างหลกัสตูร (ป.ตรี ๔ ปี) ≥ ๑๒๐ หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ≥ ๓๐  หน่วยกิต

๑. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์
๒. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
๓. กลุ่มวิชาภาษา ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม
๔. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

กบัคณิตศาสตร์
๒.  หมวดวิชาเฉพาะ ≥ ๘๔  หน่วยกิต
๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี ≥ ๖  หน่วยกิต

เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘



การศึกษาทั่วไปใน “อุดมศึกษา” มีมานานแล้ว แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นก็คือ การปรับแก้ไขจนไม่รู้ทิศทาง ประกอบกับมี
ความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมรุนแรงราวพายุ โจทย์คือ ต้อง
ยืนอยู่ภายใต้พลังการเปลี่ยนแปลงมากมาย อุดมศึกษาจะมี
วิธีการการจัดการเรียนการสอน ที่อยู่ภายใต้พลังการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

การศึกษาทั่วไปหลงทาง กลายเป็น “วิชาพื้นฐาน”



อิทธิพลด้านความแตกต่างของผู้เรียนจากลักษณะสังคมอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย และ
รูปแบบการจ้างงานที่แปรเปลี่ยนไป ท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long 
Education) ขึ้น โดยการจัดเนื้อหาของการศึกษาทั่วไป ต้องทราบว่า ความรู้ด้านใดบ้างที่มี
ความจ าเป็นกับผู้เรียน ทางด้านกระบวนการ ก็ต้องมีความเข้าใจถึงความจ าเป็นนั้น และผล
จากการเรียน ก็ต้องทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากผู้เรียนหลังจากได้ผ่านกระบวนการการเรียนรู้

Core 
Curriculum

Elective 
Program

พัฒนาการของการศึกษาทัว่ไป 



• โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านวิทยาการความก้าวหน้า 
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี ก่อให้เกิด ภาวะการระเบิดของ
ความรู้ (KNOWLEDGE EXPLOSION) ดังนั้น อุดมศึกษาจะต้องปรับตัวและ
สร้างความตระหนักเพื่อให้ทันและรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

• คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ เน้นประเด็น ศึกษาวิชาชีพ วิชาเฉพาะ 
การศึกษาเพื่อสมรรถนะที่จ าเป็น ทักษะที่จ าเป็น คุณลักษณะส าหรับอนาคต 
คุณธรรม จริยธรรม

• ทางออก ก็คือ การใช้ “การวิจัย” “วิทยาศาสตร์&เทคโนโลย”ี “คุณธรรม
และจริยธรรม” มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา

• การศึกษาวิชาทั่วไป จะมีบทบาทและความส าคัญไม่น้อยกว่าวิชาแกนหลัก
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HARVARD U: GENERAL EDUCATION IN A 
FREE SOCIETY

• GENERAL EDUCATION: การศึกษาที่ท าใหผู้้ได้รับการศึกษา เป็นผู้มี
ความรับผิดชอบและเป็นพลเมืองดี

• SPECIAL EDUCATION: การศึกษาเพื่อสร้างความสามารถของผู้ศกึษา
ในทางอาชีพ

การศึกษาทั้ง 2 ด้านนี้ไม่ได้แยกจากกันอย่างเด็ดขาด



WORLD BANK
(TASK FORCE ON HIGHER EDUCATION AND SOCETY, 2005)

• การศึกษาทั่วไป (GENERAL EDUCATION) หรือการศึกษาเสรี 
(LIBERAL EDUCATION) คือ หลักสูตรหรือส่วนของหลักสูตรที่มี
เป้าหมายเพื่อปลกูฝังความรู้ทั่วไป และพัฒนาความสามารถทางปัญญา
ที่กว้างขวาง

• การศึกษาทั่วไปยังมุ่งเน้นการพัฒนาบคุคลอย่างสมบูรณ์ (WHOLE 
DEVELOPMENT OF AN INDIVIDUAL)
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DANIAL BELL: THE REFORMING OF 
GENERAL EDUCATION, 1970

• วิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี อารยธรรม และ วิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับปัญหา หรือมีเนื้อหาเช่ือมโยงหลายสาขาวิชา 
เข้าด้วยกัน
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ใจความส าคัญของการศึกษาทั่วไปคือ จะต้อง
บูรณาการความรู้เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมใน
การท างาน และด าเนินชีวิตอยู่ร่วมในสังคม



การพัฒนาสติปัญญา ความรู้สึกนึกคิด
ที่กว้างขวาง 

การเป็นคนดี คนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม

การพัฒนาความสามารถในการที่จะ
รู้จัก เข้าใจสังคม แก้ปัญหาสังคม

การใช้ชีวิตประจ าวันในสังคมได้ เน้น
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับ

ตัวเอง สิ่งแวดล้อม 

Key Concepts of 
GE

10



พัฒนาการของการศึกษาทั่วไป :
ประเทศไทย



2517: วิชาพ้ืนฐาน (30 
นก. SCS, HUM, LANG, 
SC, MTH ไม่น้อยกว่า
หมวดละ 6 นก.)

2532: หมวด
วิชาศึกษา
ทั่วไป: ก าหนด
นิยาม GE

2542: หมวด
วิชาศึกษา
ทั่วไป นิยาม
เช่นเดียวกับปี 
2542



มหาวิทยาลัยไทยเกิดขึ้นในยุคแรก เน้นวิชาชีพ สร้าง
นักวิชาการส าหรับใช้งานในระบบราชการ  ดังนั้น
อุดมศึกษาจึงรองรับการพัฒนา ด้วยการสร้างคนเน้นการน า
ความรู้มาจากต่างประเทศ ผลิตคนเพื่อรองรับส่วนราชการ 
“เน้นวิชาชีพ สรา้งนักวิชาการ ส าหรับใช้งาน ในระบบ
ราชการ”



ที่มา : การเสวนา หัวข้อ อุดมศึกษากับการพัฒนาการเรยีนรู ้โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (21 มิ.ย.56)



ที่มา : การเสวนา หัวข้อ อุดมศึกษากับการพัฒนาการเรยีนรู ้โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (21 มิ.ย.56)



ระบบการอดุมศกึษาในปัจจบุนั

นกัเรยีน
มธัยม
ปลาย

บณัฑติ
เพือ่
ประกอบ
อาชพี
(ปรญิญา
บตัร)

Input
Curriculum

Management and 

Policy

Focus on 

“Teaching”

Output



ระบบการอดุมศกึษา (ตอ่)

Core Subjects

Standardized Test



“This is all you need to know.”
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Teaching Pedagogy

Lectur

er

Stude

nt

ความรูท้ ีท่นัสมยั

คณุภาพบณัฑติก าหนดโดย

 ถา่ยทอด (สอน) ความรูโ้ดย “อาจารยท์ี่
เป็นนกัวชิาการ/วชิาชพี” ในศาสตร์
สาขาวชิาน ัน้ๆ

 อาจารยท์ า “วจิยั” เพือ่มคีวามรูท้ ีท่นัสมยั



 ฝึกฝนทกัษะทีต่อ้งการในวชิาชพีจากการปฏบิตัใิห้
ช านาญ ในหอ้งทดลอง/โรงประลอง

 ผา่นการวดัและประเมนิผลการเรยีนดว้ยการสอบ
จากขอ้สอบ





“Complex and 
Dynamic World ”

“Change” is 
given.

21st Century



 Life – Cycle ของสิง่ตา่งๆ ในโลก รวมท ัง้ ความรู ้ปญัหา 
เทคโนโลย ีและอาชพี จะส ัน้ลงมากกวา่ในอดตี (ลา้สมยัเร็ว)
น ัน่คอื “การเปลีย่นแปลง (CHANGE) เป็นเร ือ่งปกตขิอง
ศตวรรษที ่21”

 สงัคมตอ้งการกลุม่คนทีม่ปีระโยชนห์ลากหลายมติ ิ
(“Versatilists”) มากกวา่กลุม่คนทีม่ทีกัษะเฉพาะทาง 
(Specialists) และกลุม่คนท ัว่ไป (Generalists)

 แนวโนม้การสรา้ง คณุคา่ใหม่ๆ  แกส่งัคมจะเกดิใน แนวนอน 
(เชงิกวา้ง) มากกวา่ใน แนวต ัง้ (เชงิลกึ)

 …

สิง่ทีเ่กดิขึน้ในศตวรรษที ่21



ผลกระทบตอ่การเรยีนการสอน

 วชิาทีท่นัสมยั ไดแ้ก ่…. 

 ทกัษะ เครือ่งมอื เทคโนโลย ีปญัหา 
… ทีต่อ้งฝึกฝน

 จะเตรยีมบณัฑติเพือ่ประกอบอาชพี 
…

 จะเรยีนกีว่ชิา …

 …



Transformed

Our higher education system 

must be



ประเด็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ กระบวนการ
เรียนรูท้ั้งหมดผู้สอนต้องผลักไปใหผู้้เรียนได้เกิด
การปฏิบัติด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งอาจารย์จะต้อง
ใช้ทักษะและรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ 
ทั้งหมด ดังนั้น ต้องมีการฝึกอบรมครู ครูรุ่นใหม่
อย่างจริงจัง เป็นการเน้นท่ีผู้สอน



ประเด็นส าคัญของ
การจัดการศึกษาทั่วไป



SEVEN MEGA TRENDS
1. TECHNOLOGICALIZATION

2. COMMERCIALIZATION & ECONOMY 

3. GLOBALIZATION & NETWORK

4. URBANIZATION

5. ENVIRONMENTALIZATION & ENERGY

6. INDIVIDUALIZATION

7. AGEING & HEALTH

ที่มา : การเสวนา หัวข้อ อุดมศึกษากับการพัฒนาการเรยีนรู ้โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (21 มิ.ย.56)



ท่ีมา: ร.ศ. ประภาภัทร นิยม

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21



1. ทักษะในการหาความรู้ด้วยตนเอง
Self-Learning, ICT Literacy, Curiosity

2. ทักษะการท างานร่วมกัน
Communication, Collaboration, Cross-Culture, Teamwork

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ / แก้ปัญหา
Critical Thinking, Problem-Solving

4. ทักษะการพัฒนานวัตกรรม
Creativity, Innovation, Production

5. ทักษะการใช้ชีวิตท่ีมีค่า
Responsibility, Leadership, Ultimate Aims, Self-Evaluation, 
Self-Actualization

สรุปทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ที่มา : การเสวนา หัวข้อ อุดมศึกษากับการพัฒนาการเรยีนรู ้โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (21 มิ.ย.56)



หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
นิยาม โครงสร้าง องค์ประกอบ
และการจัดการเรยีนการสอน

(ฉบับทีใ่ชอ้ยูป่จัจบุัน)

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2548



วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจ
ในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ 
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่
สมบู รณ์ทั้ ง ร่ างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
ตระหนกัในคณุคา่ของศลิปวัฒนธรรมทัง้ของไทย
และของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้เป็นอย่างดี

เกณฑ์มาตรฐาน

2548
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.
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ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เ กณฑ์ ม าต ร ฐ านหลั กสู ต ร ร ะดั บป ริญญาต รี 
พ.ศ.2548, 25 พฤษภาคม 2548



เกณฑ์มาตรฐาน

2548
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ
บู รณากา ร ใดๆ  ก็ ไ ด้  โ ดยผสมผสาน
เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วน
ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต CO

MP
ON

EN
TGE

ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เ กณฑ์ ม าต ร ฐ านหลั กสู ต ร ร ะดั บป ริญญาต รี 
พ.ศ.2548, 25 พฤษภาคม 2548ST
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วิชาศึกษาทั่วไป มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชา
ต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง การ
จัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่
เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชา
ต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรน า
รายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชา
เฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป LE

AR
NI

NG

GE เกณฑ์มาตรฐาน

2548
หลักสูตร
ระดับอุดมศกึษา 
พ.ศ.
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แนวทางการบริหาร



สรุปภาพรวมการจัดการศึกษาทั่วไป 
ประเด็นที่ควรพิจารณา



การจัดการเรียนการสอน
• ควรน าประวัติศาสตร์มาอ้างอิงเข้ากับสังคมยุคใหม่เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการ

เปลี่ยนแปลงในอดีต และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเผชิญหน้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

• ควรเน้นให้การศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่มีความทันสมัย เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของสังคม และเป็นไปในลักษณะเพื่อให้ผู้ เรียนลดภาระและ
ความเครียดลง

• ควรเน้นการรวมตัวระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างธรรมเนียมปฏิบัติ
กับสิ่งที่เป็นสมัยใหม่ และระหว่างโลกาภิวัตน์กับภูมิภาค ซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ขยายมุมมองด้านโลกาภิวัตน์ และ
ปลูกฝังให้เกิดนิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิต



โครงสร้างและองค์ประกอบ 

• มีการแบ่งหมวดหมู่/ กลุ่มวิชา/ องค์ประกอบ (COMPONENT) เพื่อให้
การจัดการศึกษาครอบคลุมสาระ/ ทักษะที่ส าคัญตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละมหาวิทยาลัย หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศนั้น 

• การก าหนดจ านวนหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศมี
ความแตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน ขณะที่
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของ
ประเทศ 



รูปแบบการบริหารจัดการ 

• การจัดการเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไปต้องมาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับสูงจนถึง
ระดับล่าง และระดับล่างสู่ระดับสูง (TOP DOWN AND BOTTOM UP) ช่วยกัน
สนับสนุนให้การจัดการนี้เป็นนโยบายของสถาบันให้ส าเร็จ 

• ควรมีคณะกรรมการ หรือหน่วยงาน/ ศูนย์การจัดการศึกษาทั่วไป ที่ดูแล
รับผิดชอบการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของการศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านการปรับปรุง พัฒนา 
การสอนให้ทันสมัย และการจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพของการศึกษาทั่วไป
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http://gened.kmutt.ac.th

THANK YOU

GEN Conference 2014


