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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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พบซ้ําซอน-เนื้อหาไมชัด รื้อ"หลักสูตร" 
ตําราตั้งแตช้ันป.1ยันม.6 มติบอรดกพฐ.หลังใช6ป 

 
 
บอรด กพฐ.สั่งรื้อหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชมา 6 ปไมเวิรก ขอเสียอื้อทัง้เนื้อหาซ้ําซอน 
ไมชัดเจน เผยหลักสูตรใหมกําหนดตัวชี้วัดแตละชั้นปแทนกําหนดเปนชวงชั้นละ 3 ป ทําให 
ร.ร.ออกแบบการเรียนการสอนในชั้น ป.1-ม.6 ไดตรงตามมาตรฐานชาติ รองเลขาฯ กพฐ.ชี้ตอง
โละตําราเกาทิ้ง พิมพใหมหมด 
 
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (กพฐ.) เปดเผยเมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายนวา จากการประชุมคณะกรรมการ กพฐ. ที่มีนายชัยอนันต สมุทวณิช เปนประธาน ที่
ประชุม กพฐ.มีมติใหปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยใหทบทวนใน 3 หลักการ คือ 1.
การที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปดโอกาสใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรเอง 
สถานศึกษาเขมแข็งมากนอยเพียงใด ถายังไมเขมแข็งเพียงพอ สพฐ.ควรชวยเหลือดูแลใหมีหลักสูตรที่มี
คุณภาพ 2.ความชัดเจนระหวางหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรทองถิ่น และ 3.ขอใหสถานศึกษาเนน
เรื่องกระบวนการเรียนรูใหมากขึ้น  
 
"เน่ืองจากการใชหลักสูตรดังกลาวในชั้น ป.1-ม.6 เปนเวลา 6 ป และจากงานวิจัยของนักวิชาการ สพฐ.
ซึ่งลงไปเก็บขอมูลในพื้นที่ ตลอดจนงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
ตางๆ พบวาตองทบทวนปรับปรุงเรื่องของความไมชัดเจน และความซ้ําซอนของเนื้อหา เร็วๆ น้ี กรรมการ 
กพฐ.จะจัดสมัมนาโตะกลม เชิญผูแทนโรงเรียนจํานวนหนึ่งมารวมสัมมนาดวย เพื่อใหไดความชัดเจน" 
คุณหญิงกษมากลาว 
 
นางเบญลักษณ นํ้าฟา ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กลาววา การปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 จะปรับปรุงตัวช้ีวัด ซึ่งเปนตัวกําหนดเปาหมายของนักเรียนวา
ควรจะรู และควรปฏิบัติตัวอยางไรในแตละช้ันป จากเดิมที่กําหนดตัวช้ีวัดเปนชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ชวงชั้น
ที่ 2 (ป.4-6) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-3) และชวงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ก็จะปรับเปนตัวช้ีวัดของแตละช้ันปแทน คือ
ตั้งแต ป.1-ม.6 นอกจากนี้ จะกําหนดระยะเวลาเรียนใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น การปรับครั้งน้ีจะสงผลใหการ
กาํหนดเปาหมายในแตละช้ันป ตลอดจนการออกแบบการเรียนการสอนบรรลุมาตรฐานชาติไดมากยิ่งขึ้น 
ถือเปนการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เปนครั้งแรกนับแตเริ่มใช อยางไรก็ตาม จะ
ไมกระทบตอโครงสรางกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระฯที่ยงัคงเหมือนเดิม ทั้งน้ี เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
เสร็จแลวจะนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อลงนามในประกาศ ศธ. เรื่องหลักสูตร

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน  ฉบับประจําวันที่  21  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2550    หนา  1 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2544 (ฉบับปรับปรุง) ตอไป 
 
"การปรับหลักสูตรจะเปนประโยชนตอโรงเรียน เพราะจะมีแผนในการออกแบบการเรียนการสอนไดชัดเจน
มากขึ้น และคงไมกระทบตอระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสช่ันส" นางเบญลักษณกลาว  
 
ขณะที่นายวนัิย รอดจาย รองเลขาธิการ กพฐ. กลาววา การกําหนดตัวช้ีวัดแบบชวงชั้นแบบเดิมน้ัน 
คอนขางกวาง ทําใหสถานศึกษาแตละแหงนําไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนไมเหมอืนกัน ทําให
นักเรียนตองเรียนซ้ําซอนกันเมื่อตองยายโรงเรียน เชน กรณีของนักเรียนใน จ.เชียงใหม เรียนเรื่องดวง
จันทรในชั้น ป.2 เมื่อยายมาเรียน ป.3 ในโรงเรียนที่กรุงเทพฯ ก็ตองมาเรียนเรื่องดวงจันทรในเนื้อหาที่ซ้ํา
เหมือนเดิมอีก ทั้งที่ควรจะไดเรียนเรื่องใหม เปนตน ฉะน้ันการกําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนในแตละช้ันป จะทํา
ใหเด็กไมตองเรียนเน้ือหาซ้ําซอน  
 
นอกจากนี้จะปรับสัดสวนคานํ้าหนักของเวลาที่ใชในการเรียนการสอนกลุมสาระฯตางๆ ดวย เชน จากเดิม
ชวงชั้นที่ 1 กําหนดใหเรียนกลุมสาระฯ คณิตศาสตร และภาษาไทย 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด ที่เหลือ
อีก 50% เรียนอีก 6 กลุมสาระฯ เปนตน แตหลังจากนี้สัดสวนอาจเปลี่ยนแปลง โดยอาจใหคานํ้าหนักการ
เรียนในกลุมสาระฯ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร เพิ่มมากขึ้น เพราะกลุมสาระฯเหลาน้ีเปนจุดออนของ
เด็กไทย และมีแนวโนมวาจากเดิมที่กําหนดตายตัววาแตละช้ันปจะตองเรียนครบทั้ง 8 กลุมสาระฯนัน้ 
ตอไปในบางชั้นปอาจไมจําเปนตองเรียนครบทั้ง 8 กลุมสาระฯ อาจเรียนเพียง 3-5 กลุมสาระฯตามความ
จําเปน แตเมื่อจบในแตละชวงชั้นนักเรียนตองไดเรียนครบทั้ง 8 กลุมสาระฯ 
 
นายวินัยกลาววา ตองปรับหนวยกิต และการประเมนิผลการเรียนการสอนใหสอดคลองกันดวย ซึ่ง
รายละเอียดตางๆ คาดวาจะไดแนวทางในเดือนธันวาคม กอนจะจัดประชาพจิารณจากผูที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด ทั้งผูปกครอง นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักการศึกษา ในเดือนมกราคม 2551 อยางไรก็
ตาม การปรบัปรุงหลักสูตรครั้งน้ี ในสวนของโครงสรางหลักสูตรยังเหมือนเดิม คือเปนหลักสูตรแกนกลาง 
และหลักสูตรทองถิ่น โดยในสวนของหลักสูตรทองถิ่นน้ัน สถานศึกษาสามารถนําหลักสูตรทองถิ่นที่มีอยู
แลวมาใชเหมือนเดิมได หรือจะปรับใหทันสมัยมากขึ้นก็ได โดยสถานศึกษาขนาดเล็ก และท่ีอยูหางไกล 
อาจรวมกลุมโรงเรียนที่อยูใกลเคียงกันมารวมจัดทําหลักสูตรทองถิ่นดวยกัน และหลังจากที่ปรับหลักสูตร
ฯแลว จะตองจัดพิมพหนังสือเรียน ป.1-ม.6 ใหมทั้งหมด เพื่อใหสอดคลองกัน  
 
"หนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ที่ สพฐ.อนุญาตใหสํานักพิมพเอกชนตางๆ 
พิมพ โดยกําหนดใหใชตนฉบับไดเพียง 5 ป ในสวนของหนังสือเรียน ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 ที่เริ่มใช
เปนครั้งแรกเมื่อป 2546 น้ัน จะหมดอายุในเดือนมิถุนายน 2551 ที่ประชุมผูบริหาร สพฐ.จึงมีมติใหยืด
ระยะเวลาใหสํานักพิมพเอกชนตางๆ ทั่วประเทศ สามารถใชตนฉบับเดิมพิมพเพื่อใชในการเรยีนการสอน
ตอไปได จนกวาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2544 ฉบับปรับปรุงจะแลวเสร็จ คาดวาใชเวลาไม
เกิน 2 ป ก็จะทําใหหนังสือเรียนราคาเทาเดิมดวย" นายวินัยกลาว 
 
นายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการ ศธ. กลาววา การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ถือเปนสวนหนึ่ง
ของการปรับคุณภาพการศึกษา สวนตัวมองวาเปนเรื่องที่ตองปรับปรุงอยูอยางตอเน่ือง เพื่อใหทันกับโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยูแลว แตคงไมไดมีผลบังคับใชในทันที ตองทิ้งชวง และสวนใหญจะเริ่มในตนป
การศึกษา 
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