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หลักสูตรที่ดี
ในการประชุมวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2558 ระหวางวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค มีการเสวนา เรื่อง “หลักสูตรสรางชีวิต ศิษยคุณภาพ” ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2558
เวลา 13.00 - 14.30 น. วิทยากรประกอบดวยรองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบััณฑิต ดร.สิริกร
มณีรินทร อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคุณประกอบ รัตนพันธ อดีตประธานคณะกรรมการการศึกษา สภาผูแทน
ราษฎร โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เปนผูดําเนินรายการ QA NEWS จึงขอนําสรุปประเด็นการเสวนาที่
สมศ. ไดสรุปไวมานําเสนอ
ดร.พรชัย มงคลวนิช กลาววา หลักสูตรมีความสําคัญตอ
การจัดการเรียนการสอนมาก หลักสูตรไมไดเปนแคตัวหนังสือ
เพียงอยางเดียว แตมอี งคประกอบสําคัญหลายอยาง ประกอบดวย
1) ดาน Learning Skills ผูเ รียนจะตองรูจ กั ทักษะการหาความรู ซึง่
ปจจุบนั เทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ดังนัน้ การศึกษา
ที่ดีตองสามารถตอบสนองการทํางานในอนาคตได 2) ดาน Life
Skill หรือการมีทักษะชีวิต ผูเรียนตองสามารถควบคุมอารมณ
ตนเองรวมถึงอารมณของผูอ นื่ ได เพราะคนทีม่ ที กั ษะชีวติ เปนคนที่
ทันสมัย สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
ภายนอกได และ 3) หลักสูตรทีด่ ตี อ งเนนการปฏิบตั จิ ริงได ทีส่ าํ คัญ
ตองงาย ชัดเจน และไมซับซอน ปญหาของหลักสูตร คือ การขาด
ระบบการจัดการและขอมูลยอนกลับ ซึง่ ตองมีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่ครบวงจรตามระบบหลักสูตรและการเรียนการสอน
แบบ Top Down Approach และ Bottom Up Approach
โดยมีผูรับผิดชอบดานการวิจัยและพัฒนา และตองมีวิธีการกํากับ
ดูแลหลักสูตรเพื่อพัฒนาใหการเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ ดร.พรชัย ยังไดกลางวา หลักสูตรควรมีความสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียน ซึ่งบางครั้งสอนนอยอาจจะรูมาก สอนมาก
อาจจะรูน อ ย ดังนัน้ การเรียนทีด่ ตี อ งมีครูทคี่ อยชีแ้ นะ หาแนวทาง
บอกทิศทาง รวมกันวิเคราะหและสังเคราะหกับผูเรียน
รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ กลาววา ปญหา
ของหลักสูตรการศึกษาไทย คือ ไมวาหลักสูตรจะปรับปรุงเปน
เชนไร ครูจํานวนมากก็ยังสอนตามที่ตัวเองจะสอน หลักสูตรที่ดี
คือ เปนหลักสูตรที่คํานึงถึงการเรียนมากกวาการสอน การสอนที่
มีการบรรยายความรูตางๆ ใหผูเรียนฟงเปนลักษณะการสอนใน
ศตวรรษที่ 19 แตปจจุบันความรูไมไดอยูที่ครู แตอยูในเทคโนโลยี

และแหลงเรียนรูตางๆ ดร.วรากรณกลาวตอไปวา หลักสูตรที่ดีควร
มี 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้
1. ตองตองคํานึงถึงการเรียนรู ไมใชการสอน (Teach Less
and Learn More)
2. ตองทันสมัย โดยมีทักษะชีวิต ซึ่งไมแปรผันตามเทคโนโลยี
ตางๆ ที่มีความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การมีทักษะชีวิตควรมี
ลักษณะ ดังนี้
1) คิดเปน (Critical Thinking) หากเปนคนที่คิดเปนก็จะ
ทําใหตัวเองทันสมัยไดตลอดเวลา การคิดเปนจะตองมีลักษณะ 4
ประการ คือ (1) เขาใจสถานการณที่เปนอยู (2) สามารถพยากรณ
สถานการณที่เปนอยูได (3) สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได และ
(4) เรียนรูบทเรียนจากสิ่งที่ เกิดขึ้นได ซึ่งลว นเปนเรื่ อ งสํา คั ญ
อยางยิ่งที่ตองมีในหลักสูตรการเรียนรู
2) มีความสามารถในการพูด ศึกษา และการโนมนาวผูอื่น
3) เรียนรูท จี่ ะควบคุมกํากับอารมณของตนเอง คือ สามารถ
เปลี่ยนอารมณจากลบเปนบวกได และเปลี่ยนจากเศราเปนสุขได
4) สามารถจัดการกับอารมณของผูอ นื่ ได คือ สามารถจัดการ
อารมณ ร อ นๆ ของผู อื่ น ให เ ย็ น ลงได และสามารถปลุ ก เร า ให
คนอื่นเชื่อและปฏิบัติตามได
5) หลักสูตรที่อํานวยใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม คือ ทําให
คนทําในสิ่งที่ควรจะทําและถูกตอง ไมไดทําเพื่อคิดวาจะไดรางวัล
หรือไมทําแลวจะถูกลงโทษ ทําในสิ่งที่ควรทํา ถึงแมวาจะไมมีใคร
เห็นก็ตาม
ดร.วรากรณ ยังกลาววา ไมวาหลักสูตรจะเปนอยางไร จะตอง
นําไปปฏิบตั ไิ ด หลักสูตรทีส่ วยหรู หลักสูตรทีอ่ ยูใ นอากาศ หลักสูตร
ทีน่ าํ ไปปฏิบตั ไิ มได หลักสูตรทีต่ อ งใชคนทีม่ คี วามรูเ ฉพาะอยาง ลวน
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นําไปสูความลมเหลว หลักสูตรที่ดีที่สุด ตองเปนหลักสูตรที่เขาใจ
ไดงายที่สุด สามารถทําใหเกิดขึ้นจริงได จึงจะทําใหการศึกษามี
คุณภาพ
ดร.สิริกร มณีรินทร กลาววา ปญหาของหลักสูตรการศึกษา
ของไทย คือ ขาดระบบการจัดการเรื่องหลักสูตร และขาดขอมูล
ยอนกลับ สิ่งสําคัญควรมองจุดเริ่มตนของหลักสูตร ดูคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของคนไทยวาเปนอยางไร สมรรถนะสําคัญของ
ผูเ รียน คือ เปนผูส รางงาน ทํางานเปนเครือขาย เปนผูพ ฒ
ั นาตนเอง
ใหมีความสุข พอเพียงและแบงปน เปนผูใฝรูและเรียนรูตลอดชีวิต
และเปนสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก
หลักสูตรทีด่ จี ะตองมีการทํางานรวมกันใหครบวงจรตามระบบ
หลักสูตรและการเรียนการสอน แบบ Top Down Approach และ
Bottom Up Approach ดังนี้ หลักสูตรที่คาดหวัง (Intended
Curriculum) ไปสูระดับนําไปใช (Implemented Curriculum)
ตองมีการเตรียมคําอธิบายหลักสูตร คูมือครู หนังสือเรียน สื่อ
วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ และไปสูระดับที่นักเรียนได
เรียนรูจริง (Attained Curriculum) โดยมีการฝกหัดครู พัฒนา
ครู และผูบริหารสถานศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หลักสูตรระดับนําไปใช
(Implemented Curriculum) จะตองมีการสรางแบบทดสอบ
ทดสอบสมรรถนะผูเ รียนวาไดตามทีค่ าดหวังหรือไม ฯลฯ และไปสู
ระดับที่คาดหวัง (Intended Curriculum) คือ มีการวิจัยเชิง
นโยบาย จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ ปรับปรุงหลักสูตรตอไป
ดร.สิรกิ ร ยังไดกลาวถึงปจจัยทีท่ าํ ใหผเู รียนประสบความสําเร็จ
คือ ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน วิธีการสอนใหเขาใจไมใช
ทองจํา และการสรางแรงบันดาลใจถึงความสําเร็จ และปจจัยทีท่ าํ ให
ครูประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน คือ 1) การเตรียม
การสอน 2) การพั ฒ นาองค ค วามรู เ พื่ อ ใช ใ นการสอนหรื อ
การออกแบบหลักสูตร 3) การทํางานรวมกับลูกศิษยแบบตัวตอตัว
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รายบุคคล 4) แลกเปลีย่ นเรียนรูก บั เพือ่ นครูเพือ่ พัฒนาการสอน และ
5) จัดกิจกรรมพิเศษตางๆ นอกเหนือจากการเรียนรูในชั้นเรียน
คุณประกอบ รัตนพันธ กลาววา หลักสูตรมีความสําคัญมาก
เพราะเปนเข็มทิศไปสูการเดินทางไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ
หลักสูตรที่ดีนั้นควรสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน กลาวคือ
1) ธรรมชาติของผูเรียนไมชอบความจํากัด หากไดเรียนนอกหอง
ก็จะมีความสุข 2) ผูเรียนไมชอบการแขงขัน 3) ในการเรียนรู หาก
สอนมาก ผูเรียนจะรับนอย ความเชื่อมโยงนอย และลืมเร็ว ดังนั้น
ครูที่ดีที่สุด คือ ครูที่ไมสอนเลย แตคอยชี้แนะ หาแนงทาง บอก
ทิศทาง รวมกันวิเคราะห และสังเคราะหกับผูเรียน ซึ่งสิ่งเหลานี้มี
ความสําคัญตอการนําไปสูก ารจัดทําหลักสูตรมาก หลักสูตรทีใ่ ชอยู
ปจจุบันทุกระดับคอนขางดีมาก เพราะมีความยืดหยุน แตการนํา
หลักสูตรไปใชมีปญหาในเชิงปฏิบัติ
หลักสูตรทีด่ จี ะตองมีองคประกอบ 3 สวน คือ 1) มีองคประกอบ
เชิงวิชาการ 2) มีองคประกอบวิชาชีพ คือ วิชาที่ผูเรียนจะนําไป
ประกอบอาชีพในอนาคต และ 3) มีองคประกอบวิชาคน คือ การเปน
คนทีม่ รี ะเบียบวินยั รูจ กั ความรับผิดชอบ มีจริยธรรม การเปนมนุษย
ที่มีความสมบูรณ และหลักสูตรที่ดีนั้นจะตองนําไปสูการปฏิบัตไิ ด
คุณประกอบยังกลาวเสริมวา การเขาสูประชาคมอาเซียนนั้น
ตองดูบริบทของอาเซียนในการจัดทําหลักสูตร โดยนํา 3 เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียนมาบรรจุลงในหลักสูตรใหเกิดความพอดี
และสิ่งที่ควรตระหนัก คือ ตองจัดหลักสูตรใหเปนพลโลก เพราะ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว และต อ งสอนให ผู เรี ย นรู จั ก
แหลงเรียนรูต า งๆ เชือ่ มโยงในเรือ่ งเทคโนโลยีและภาษาทีเ่ ปนสากล
ที่ ม า : สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน). “หลักสูตรสรางชีวิต ศิษยคุณภาพ”
กาวขามขีดจํากัด สูส หัสวรรษแหงคุณภาพ. ; 2559 : หนา 71-74.
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