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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 
"นักวิชาการ-เครือขายผูปกครอง"คาน ตําราเรียนป 2544 ช้ีเนื้อหาเกา-ไม

ถูกตอง ไมเหมาะเรียนป 2552 
 
 
ปญหาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรป 2544 สอบานปลาย นักวิชาการหารือเครือขายผูปกครองขยับ
คาน ช้ีไมเหมาะใชเรียนปการศึกษา 2552 ระบุเน้ือหาเกา ลาสมัย บางสวนไมถูกตอง ปธ.กมธ.
ศึกษาฯ เตือนกระทบคุณภาพการศึกษา รัฐตองเปลืองงบฯซื้อตําราใหมอีกรอบหลายพันลานบาท 
 
 
ความคืบหนากรณีมีผูเสนอใหมีการยื่นฟองศาลปกครองขอใหกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) ระงับการสั่งใหโรงเรียนจัดซื้อ
หนังสือเรียนเฉพาะตามหลักสูตรเกา พ.ศ. 2544 แจกนักเรียนในปการศึกษา 2552 ตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคณุภาพ ซึ่งจะทําใหนักเรียนสูญเสยีโอกาสที่จะไดรับความรู
ใหมๆ เนือ่งจากมีตนฉบับหนังสือเรียนตามหลกัสูตรใหมพ.ศ.2551 ที่สํานักพิมพตางๆ 
พรอมพิมพมาใชทันเปดภาคเรียนปการศึกษา 2552 นั้น 
   
พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพนัธศรี ประธานเครือขายพอแม เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
กลาวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ วา นักการศึกษากําลังติดตามปญหาดังกลาวอยู โดยเมื่อเร็วๆ น้ี ดร.
อุษณีย อนุรุทธวงศ ประธานศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(มศว) ไดโทรศัพทมาหารือวาจะดําเนินการอยางไร พรอมแสดงความเปนหวง ถาศธ.และ
สพฐ.จะยังบังคับใหโรงเรียนตางๆ ตองใชหนงัสือเรียนหลักสูตรเกาตอไปอีก เพราะหนังสือ
เรียนตามหลักสูตรเกาพ.ศ.2544 มีเนื้อหาหลายๆ เรือ่งไมเปนปจจุบัน ไมเหมาะสมจะให
นักเรียนใชเรียนตอไปแลว ควรใชหนังสือเรียนที่ผลิตตามหลักสูตรใหม พ.ศ.2551 จีงอ
ยากใหนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการ ศธ. คดิใหรอบคอบ อยาปลอยใหเปนเรื่องของกลุมผลประโยชนใน
องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดภิาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) มาสรางความเสียหาย  
   
ดร.อษุณียกลาวา หนงัสือเรียนตามหลักสูตรเกาพ.ศ.2544 มีปญหาเนื้อหาเกา ลาสมัย 
และไมถูกตอง ไมเหมาะสมจะนําไปสอนนักเรยีน เชน วิชาประวัติศาสตร มีขอมลูหลาย
เรื่องที่ตองเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง แตไมมีการแกไข วิชาวิทยาศาสตร ยังเปนเรื่องเดิมๆ 
ทั้งที่ปจจุบันมีวิทยาการใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งวชิาเศรษฐศาสตรในระดับมัธยม 
เปนเพียงการยอความรูระดับปริญญาตรีมาสอนใหนักเรยีนทองจํา โดยไมมีประโยชน ศธ.
และสพฐ.จึงตองแกไขอยางจริงจัง 
   
นายอภิชาต การิกาญจน ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผูแทนราษฎร ไดเขียนบทความเผยแพรเรื่อง 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน ฉบับประจําวันท่ี  22 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2552  หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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"หนังสือเรยีนหลักสูตรเกา เหมาะจะนํามาใชกับหลักสูตรใหม 2551 หรือไม ?" โดยเน้ือหา
ระบุวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ศธ.ไดปรับปรงุจากขอดอยและปญหาของ
หลักสูตรเกาพ.ศ. 2544 ที่ไดวิจัยและติดตามประเมินผลถึง 6 ปอยางตอเน่ือง ทําใหหนังสือเรียน
ตามหลักสูตรใหมตองปรับเปลี่ยนในหลายประเด็น ไมเฉพาะการปรับเนื้อหาใหทันสมัยเทาน้ัน เชน 
การสลับเนื้อหาวิชาเรียนใหตรงกับช้ันป ปรับมาตรฐานและตัวช้ีวัด เพิ่มเรื่องการคิดวิเคราะหที่เนน
ลงในเนื้อหาใหมากขึ้น เปนตน จึงมีคําถามตามมาวานักเรียนจะใชหนังสือเรียนหลักสูตรเกาในการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรใหมไดอยางไร  
   
"สิ่งที่นาหวงคือปการศกึษา 2552  ศธ.และสพฐ.ยืนยันจะจัดซื้อหนังสือเรียนตามหลักสูตร
เกาพ.ศ.2544 มาใชในระบบยืมเรียน 3 ป ดวยงบประมาณถึง 6,000 ลานบาท แตในป
การศึกษา 2553 โรงเรียนทุกแหงทั่วประเทศกวา 30,000 โรงเรียน ตองใชหลักสูตรใหม
พ.ศ.2551 ในชั้นป.1-ป.6 และม.1 กับ ม.4 และปการศึกษา 2554-55 จะขยายชั้นเรียน
หลักสูตรใหมครบชั้นป.1-ม.6 แลวโรงเรียนยังตองใชหนงัสือเรียนหลกัสูตรเกาตอไปอีก 
ซึ่งจะสงผลเสียตอคณุภาพการศึกษาของเยาวชนเปนอยางมาก แตถาในปการศึกษา 
2553 ศธ.จะจัดซื้อหนังสือเรยีนตามหลักสูตรใหมมาทดแทนหนังสอืหลักสูตรเกาทั้งหมด 
100% ในระดับ ป.1-6 และ ม.1, ม.4 ก็ตองใชงบฯอีกหลายพันลานบาท เปนการ
สิ้นเปลอืงงบฯอยางมาก และจะผิดเจตนารมณของระบบหนังสือยมืเรียนที่ควรจะซื้อ
ทดแทนประมาณ 30% เทานั้นหรือไม งบฯหลายพันลานบาทดังกลาวนี้ควรนําไป
ชวยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ยากจนจะดีกวาหรือไม" ในบทความของนายอภิชาต ระบ ุ
   
นายพีระ พนาสุภน กรรมการผูจัดการ บริษัท สํานักพิมพแม็ค จํากัด และที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ ประจํา กมธ.การศึกษา สภาผูแทนราษฎร กลาววา มีคําถามถึงผูบริหารศธ.และ
สพฐ.วา หนังสือเรียน 3 กลุมสาระการเรียนรู คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษที่ผลิตจากตางประเทศ โรงเรียนนํารองใชหลักสูตรใหม
พ.ศ.2551 มีสิทธิตัดสินใจเลือกซื้อหนังสอืเรียนตามหลักสูตรใหมพ.ศ.2551 หรือไม เพราะประกาศ
ศธ. ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ไดใหสํานักพิมพตางๆ สามารถผลิตหนังสือเรียนกลุมดังกลาว
ออกมาจําหนายกอนสพฐ.ตรวจประเมินคุณภาพได โดยมีเง่ือนไขวาสํานักพิมพน้ันๆ จะตองมี
ขอความประกันคุณภาพบนหนังสือเรียนไวดวย ดังน้ัน สพฐ.จะนํารายชื่อหนังสือเรียนตามหลักสูตร
ใหมดังกลาวเขาไปในบัญชีรายช่ือเพื่อใหโรงเรียนนํารองหลักสูตรใหมพ.ศ.2551 ไดมีสิทธิเลือก
ซื้อหรือไม  
   
แหลงขาวในสพฐ. กลาววาผูบริหารระดับสูงศธ.และสพฐ.พยายามย้ําวาจํานวนโรงเรียนนํารองใช
หลักสูตรใหมพ.ศ.2551 ในปการศึกษา 2552 มีจํานวน 555 โรงเรียนนั้น เปนเพียงโรงเรียนตนแบบ 
ในเขตพื้นที่การศึกษาละ 3 โรงเรียน ใน 185 เขตทั่วประเทศ แตยังยังมีกลุมโรงเรียนที่มีความ
พรอม และโรงเรียนเครือขาย ที่อาสาเขารวมนํารองใชหลักสูตรใหมอีกเขตพื้นที่ฯละไมต่ํากวา 30 
โรงเรียน หรอือยางนอย 5,550 โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่กทม.เกือบทุกโรงเรียน รวม
แลวมี 6,105 โรงเรียนที่จะนํารองใชหลักสูตรใหม 
   
แหลงขาวระดับสูงในศธ. กลาววา ลาสุดมีขาววารฐับาลจะโอนเงินคาชุดนักเรียนฟรี วงเงินกวา 
4,649 ลานบาท ถึงสถานศึกษาตางๆ เพื่อใหผูปกครองเบิกไปซื้อชุดใหกับนักเรียน ประมาณเดอืน
พฤษภาคม จากเดิมเดือนมีนาคมเนื่องจากรัฐบาลไมมีงบประมาณใหทัน ซึ่งจะทําใหกลุมแมบานตัด
ขายไดเพียงครั้งเดียวโรงเรียนก็ปดแลว ไมสามารถหมุนเวียนตัไดหลายครั้ง แตถางบฯโอนใหใน
เดือนมีนาคม กลุมแมบานที่มีทุนนอยจะสามารถตัดชุดขายไดเงินมาหมุนเวียนตัดชุดขายใหมได
เรื่อยๆ จนกวาโรงเรียนจะเปดราวกลางเดือนพฤษภาคม ทําใหไมกระตุนเศรษฐกิจรากหญาจริง
อยางที่รัฐบาลอาง 

 


