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บทน า  
 หลกัสตูรการศกึษากบัการพฒันาประเทศ หมายถึง แผนการจดัการศกึษาเก่ียวกบัประมวล
ประสบการณ์ กิจกรรมตา่งๆ โดยมีองค์ประกอบส าคญั ได้แก่ ความมุ่งหมาย เนือ้หาสาระและการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีพฒันาการ
ตา่งๆ ตามความมุง่หมายท่ีก าหนดไว้ ท่ีสอดคล้องกบับริบทของสงัคมและมาตรฐานการศกึษาของชาติ 
 
ความเป็นมาของหลักสูตร 
 หลักสูตร (Curriculum) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า currere หมายถึง running 
course หรือเส้นทางท่ีใช้วิ่งแข่งขัน เม่ือน ามาใช้ในบริบทของการศึกษาจึงหมายถึง  running 
sequence of courses or learning experience เปรียบเสมือนเส้นทางท่ีผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์น าไปสูเ่ปา้หมายความส าเร็จ  
 การจดัหลกัสตูร three R’s การอ่านเขียนคิดเลข เป็นพืน้ฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญัและจ าเป็น
ส าหรับผู้ เ รียนระดับประถมศึกษา ได้แก่ การอ่าน (reading) การเขียน (writing) และเลขคณิต 
(arithmetic) ซึง่จะต้องได้รับการพฒันาเพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้สาระตา่งๆ  ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
 ในสมัยกลาง การจัดการศึกษาชัน้สูงประกอบด้วย วิชาทัง้ 7 วิชา คือ ไตรศิลปะศาสตร์ 
(trivium) ได้แก่ ไวยากรณ์ ตรรกศาสตร์ และวาทศาสตร์ รวมทัง้ จตศุิลปะศาสตร์ (quadrivium) ได้แก่ 
เลขคณิต เรขาคณิต ดนตรี  และดาราศาสตร์  ปัจจุบันศิลปะศาสตร์เน้นท่ีภาษา  วรรณคดี 
สุนทรียศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และคณิตศาสตร์ และพัฒนา       
มาเป็นกลุม่รายวิชาการศกึษาทัว่ไปของหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 
 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรไทยในอดีตสถานศึกษาก็คือวัด ครูก็คือพระ นักเรียน           
ในสมยันัน้ก็จะเป็นบตุรหลานของเจ้าขนุมลูนาย สิ่งท่ีเรียนก็จะเป็นการอา่น การเขียน ภาษาไทย ภาษา
บาลี สนัสกฤต ศาสนา และการคิดเลข นอกจากนีย้งัมีการศกึษาอีกลกัษณะหนึ่ง คือการศกึษาวิชาชีพ 
ผู้สนใจก็ต้องไปเรียนกับผู้ รู้ เช่น เรียนช่างก็ต้องไปเรียนท่ีบ้านของนายช่าง ตอ่มาได้มีการประกาศใช้
หลักสูตรในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้ ให้ความสนใจและให้ความส าคัญ         
กบัการศกึษา เร่ิมมีโรงเรียน การศกึษามีบทบาทมากขึน้ จึงต้องพฒันาหลกัสตูรให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน
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ทกุระดบัและประเภทและสอดคล้องกับเหตกุารณ์มากท่ีสดุ อนึ่งความเจริญทางด้านเทคโนโลยีท าให้
การจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนเปล่ียนแปลงไปมาก เพ่ือให้ผู้ เรียน  ก้าวทนัเหตกุารณ์และก้าวทนัโลก 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่ือสาร การเปล่ียนแปลง        
ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ท าให้หลกัสตูรมีการเปล่ียนแปลงไป ลกัษณะหลกัสตูรจะต้องตอบสนอง
ความต้องการของผู้ เรียน สงัคม เศรษฐกิจ การบริหารจดัการหลกัสตูรและการเรียนรู้มุ่งให้ผู้ เรียนได้รับ
ความสะดวกยืดหยุ่น และเสริมสร้างกระบวนการคิด คณุธรรมจริยธรรม จิตอาสา รวมทัง้ตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพการ เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียน              
มีคณุภาพ มีศกัยภาพ มีวิธีการเรียนรู้ และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี สามารถเป็นกลไกส าคญัในการพฒันา
ประเทศให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขง่ขนัเพิ่มขึน้ทัง้ในระดบัภมูิภาค และระดบัโลก  

กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาจะต้องมุ่งสู่คุณภาพของคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ         
และสงัคมแหง่ชาตแิละยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพการศกึษาดงักล่าว จะต้องก าหนดคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ในความหมายของความเป็นมนุษย์ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ
ปัจจัยชีข้าดของความเป็นชนชาติท่ีจะอยู่รอด การพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีเฝ้าระวังผลประโยชน์          
ของประเทศชาติ  การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ เ รียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง  ความยุติธรรม                 
กับการเมืองท่ีดี ระบบนิติรัฐกับการเมืองและผู้ น าทางการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน  
 
ปรับเปล่ียนฐานคิดเกี่ยวกับการศึกษา 
 ฐานคดิเดมิ การศกึษาคือ กระทรวงศกึษาธิการ สถานศกึษา ผู้สอนและผู้ เรียน ฐานคิดใหม่ 
การศึกษาคือ การเรียนรู้ เป็นสิ่งท่ีจะเสริมสร้างให้ทกุคนมีวิธีการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง โดยปรับเปล่ียน
ปัจจยั 3 ด้าน คือ 
  1.  วฒันธรรมการเรียนรู้ ปรับเปล่ียนจากการเรียนรู้แบบรับเป็นแบบรุก การสร้างความรู้ 
การจดัการความรู้ เป็นความรู้ท่ีมีพลงัก่อเกิดมาจากการเรียนรู้ด้านใน 
  2.  ปรับเปล่ียนฐานคิดว่า ทกุคนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้และพฒันาได้ การจดัการศึกษา
ต้องให้ทุกคนมีพืน้ท่ีท่ีสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกรูปแบบ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีวิธีการเรียนรู้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง น าความรู้ไปสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บคุคล ชมุชน และสงัคม 
  3. ปรับเปล่ียนบรรยากาศการเรียนรู้ไปสูก่ารเรียนรู้ในสถานการณ์จริง สามารถเรียนรู้ได้
ทกุเวลา ทกุสถานท่ี เรียนรู้จากการปฏิบตัิ เกิดการเปล่ียนแปลง ไม่ยึดต าราเป็นหลกั การจดัการศกึษา
ต้องมีวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนเพ่ือให้บคุคลมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน และอาชีพ 



 

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศต้องมุ่งเน้นท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การออกแบบหลักสูตรจะต้องค านึงถึงผู้ เ รียนเป็นตัวตัง้  โดยวิเคราะห์ความต้องการ          
ความสนใจของผู้ เรียน รวมทัง้การเตรียมผู้ เรียนไปสู่สังคมในอนาคต มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น            
ตอ่การด ารงชีวิตและการท างานของโลกยคุใหม ่ทกัษะท่ีจ าเป็นได้แก่ 
  1. การรู้หนงัสือพืน้ฐาน (Basic Literacy) 
  2. การรู้ทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (Scientific Literacy) 
  3. การรู้ทางเศรษฐศาสตร์พืน้ฐาน (Technological Literacy) 
  4. การรู้ทางทศันศลิป์พืน้ฐาน (Visual Literacy) 
  5.  การรู้ทางขา่วสารข้อมลูพืน้ฐาน (Information Literacy) 
  6. การรู้ทางพหวุฒันธรรมพืน้ฐาน (Multi Cultural Literacy) 
  7. ความตระหนกัและเข้าใจสงัคมโลก (Global Awareness) 
  8. ความสามารถปรับตวัและจดัการกบัสิ่งท่ีซบัซ้อน  
          (Adaptability / Managing Complexity) 
  9. ความสามารถก าหนดเปา้หมายของตนเอง (Self - Decision) 
  10. ความสนใจใฝ่รู้ (Curiosity) 
  11. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
  12. ความกล้าเส่ียง (Risk Taking) 
  13. ความคิดระดบัสงูและมีเหตผุล (Higher – Order Thinking  
            and Sound Reasoning) 
  14. การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
  15. การท างานเป็นทีม (Teaming and Collaboration) 
  16. ทกัษะเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน (Interpersonal Skills) 
  17. มีความรับผิดชอบ (Personal Responsibility) 
  18. เป็นพลเมืองดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม (Social and Civic Responsibility) 
  19. มีปฏิสมัพนัธ์การส่ือสาร (Interactive Communication) 
  20. การจดัล าดบั วางแผน และการบริหารมุง่ผล (Prioritizing Planning,  
           and Managing for Results) 
  21. สามารถใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นปัจจบุนั (Effective Use of Real – World Tools) 
  22. สามารถผลิตผลงานท่ีมีคณุภาพสงู (Ability to Produced Relevant,  
           High – Quality Product) 



 

  นอกจากความรู้และทกัษะ หลกัสตูรจะต้องเสริมสร้างคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นจะต้องบม่เพาะ ได้แก่ การรู้คิด คณุธรรมจริยธรรม และจิตอาสา บรูณาการเข้ากบักระบวนการ
เรียนรู้กับองค์ประกอบของหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  รวมทัง้การประเมินผล ตามสภาพจริง      
ตามหลกัการของการประเมิน ได้แก่ มีผู้ประเมินหลายๆ คน ใช้เคร่ืองมือวัดหลายๆ ชนิด รวมทัง้การ
ประเมินหลายชว่งเวลา เพ่ือให้ได้สารสนเทศการประเมินในการพฒันาผู้ เรียนและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน  
   การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาควบคู่ไปกับการวิจยั โดยผู้ เรียนจะลงไปปฏิบตัิงาน
จริงในพืน้ท่ี เป็นการจดัการศกึษาแก่ผู้ เรียนเพ่ือพฒันาศกัยภาพให้ได้สงูสดุ เพ่ือท่ีผู้ เรียนจะได้เติบโตขึน้
เป็นคนดีและเป็นพลเมืองท่ีมีคณุคา่ ความรู้ คือความสามารถในการโยงความสมัพนัธ์ เน่ืองจากผู้ เรียน
แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ดังนัน้บรรดาข้อมูลต่างๆ เม่ือได้ฟังหรือได้อ่านมาแล้ว 
จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการย่อยและเช่ือมต่อให้เข้ากับประสบการณ์ของแต่ละคนจึงจะเข้าใจ         
และระลกึได้ตลอดไป  
   การพัฒนาผู้ เรียนเต็มศกัยภาพทุกมิติ และเจริญชีวิตตามศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์             
ท่ีเต็มและภาคภูมิ โดยใช้กระบวนการบูรณาการศาสนา วัฒนธรรม บริบทสังคม และกระบวนการ
เรียนรู้กับการด ารงชีวิต การเรียนรู้อย่างมีความสุขของแต่ละบุคคล รวมทัง้การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สงัคม และชีวิตของผู้ เรียนแตล่ะคนอยา่งกลมกลืนและยัง่ยืน 
  
การศึกษาด้านในเป็นคุณภาพและคุณค่าที่แท้จริง  
   การพฒันาผู้ เรียนอย่างแท้จริง เร่ิมต้นเม่ือผู้ เรียนใช้อิสรภาพภายในตนและได้รับเสรีภาพ
จากภายนอก โดยใช้จิตตปัญญาศึกษา (Contemplation education) เป็นการเรียนรู้ท่ีสร้างกระบวน
ทศัน์ใหม่ต่อชีวิตและความเป็นมนุษย์ เน้นการปลูกฝังความตระหนักรู้ภายในตน ความเมตตาและ
จิตส านึกตอ่ส่วนรวม การน าปรัชญาและศาสนาธรรมมาพฒันาจิต ฝึกปฏิบตัิจนมีสติและเกิดปัญญา 
สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดแก่ตน ผู้ อ่ืน และสังคม กระบวนการเรียนรู้                      
สู่การเปล่ียนแปลง (Transformation of learning) คือการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุด เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจ
ตัวเอง สามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความปรารถนา และตอบสนองความ
ต้องการของสงัคม  
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒสิ าหรับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   กรอบแนวคิดในการผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพตามท่ีมุ่งหวงั โดยการก าหนดผลการเรียนรู้ 
(Learning outcome) ของบัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแต่ละระดบั และองค์ประกอบต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง



 

เพ่ือให้สถาบนัอดุมศกึษามีเปา้หมายในการผลิตบณัฑิตอย่างชดัเจน สามารถน ากรอบมาตรฐาน ไปใช้
เป็นหลกัในการออกแบบหลกัสูตรและจดักระบวนการเรียนการสอนตลอดจน  การวดัและประเมินผล
ได้อยา่งมัน่ใจวา่ บณัฑิตจะบรรลกุลุม่มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะคณุวฒุิ 
   กลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแตล่ะระดบัการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จะต้องก าหนดกลุ่ม
ผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ซึ่งจะมีระดบัความซับซ้อนของการเรียนรู้และทักษะ
เพิ่มขึน้ตามระดบัคณุวฒุิ 
  1. คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม สามารถปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์              
ในความขัดแย้งทางค่านิยม  มีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนอย่างมี ศีลธรรม ยึดฐานคิด               
ทางศีลธรรมทัง้ในเร่ืองสว่นตวัและสงัคม 
  2. ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการน าเสนอข้อมูล             
การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตา่งๆ  และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ 
  3.  ทกัษะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และประยกุต์
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์            
และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์เม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ  ท่ีไมค่าดคดิมาก่อน 
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถ           
ในการท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ  ต่อตนเองและสังคม           
มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
  5. ทกัษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถ
ในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้การพดู การฟัง การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร รวมถึงความสามารถในการใช้เทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 การจัดการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงทางสังคม การปรับปรุงและพัฒนา
หลกัสตูรให้ตรงกับความต้องการของสงัคม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือการพฒันาประเทศ กระบวนการเรียนรู้
จะต้องมุ่งเน้นบทบาทหน้าท่ีเหน่ียวรัง้วฒันธรรมทางจิตวิญญาณ อนัเป็นสิ่งหล่อเลีย้งคณุค่า ความดี 
เพ่ือฉดุรัง้สงัคมให้สามารถมีภูมิคุ้มกนัจากกระแสไหลเช่ียวของการส่ือสารไร้พรหมแดน อย่างรู้เท่าทนั
และมีสต ิการจดัหลกัสตูรการเรียนรู้ต้องมุ่งเน้นความต้องการของผู้ เรียน และความต้องการของชมุชน 
รวมทัง้การประเมินผลท่ีสะท้อนกรอบมาตรฐานคณุวฒุิส าหรับหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา จึงจะสามารถ
ผลิตบณัฑิตเพ่ือพฒันาประเทศได้อยา่งสมัฤทธิผล  
 



 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1. การส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ครู อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา
รวมทัง้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การเพิ่มโอกาส             
ทางการศกึษา การผลิตและพฒันาก าลงัคน เทคโนโลยีทางการศกึษา และการเรียนรู้  ตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพท่ีมีคุณค่า  สามารถคัดสรรคนดี เก่ง และมีใจรัก             
มาเป็นครู อาจารย์ ได้อยา่งยัง่ยืน ภายใต้ระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาผู้ เรียนยุคใหม่ท่ีมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้        
อยา่งตอ่เน่ือง และมีนิสยัรักการอา่น 
 4. ส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา รวมทัง้
แหลง่เรียนรู้ 
 5. การจัดหลักสูตรการศึกษาท่ีต่อเน่ืองและเช่ือมโยงกันทุกระดับตัง้แต่ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งผู้ เ รียนสามารถเปล่ียนเส้นทางการศึกษา                    
ได้ตลอดเวลา 
 
สรุป 
 โลกยุคสงัคมแห่งความรู้ โลกาภิวัตน์ และยุคแห่งการเปล่ียนแปลง การจดัหลกัสูตรและการ
เรียนรู้ท่ีควบคูก่บัการมีภาคีเครือข่าย จะท าให้บคุคลมีความหลากหลายในวิธีคิด ท างานร่วมกนัอย่าง
สร้างสรรค์ เกิดนวตักรรมหลกัสูตรและการเรียนรู้ ธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงท าให้มี  การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีประสิทธิผล (effectiveness) ประสิทธิภาพ(efficiency) และ
ผลผลิต (productivity) อยา่งสร้างสรรคอ์นัเกิดประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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