
เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง)   กับหลักสตูรปจจุบัน  

ประเด็นการปรับปรุง ขอดี / ขอจํากดั  
1. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด 
ปจจุบัน 
• การกําหนดตัวช้ีวัด (เรียกมาตรฐานชวงช้ัน) 

- กําหนดไวกวางๆ เปนชวงๆ ทุก 3 ปในระดับชั้น 
          สําคัญ (key stage)     ป. 3,    ป. 6 ,   ม. 3 ,    ม. 6    

-โรงเรียนแตละแหงตองนํามาตรฐานชวงช้ันซึ่งกําหนด 
   ไวกวาง ในแตละชวงไปจัดทําเปนผลการเรียนรู เพื่อ  
   ใชเปนเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนของแตละ 
    ระดับชั้นเอง  
 

• ลักษณะมาตรฐานชวงช้ัน 
  - แตกตางกันหลากหลายรูปแบบ  ไมเปนไปในทิศทาง 
      เดียวกันในแตละกลุมสาระ 
 - ขาดความชัดเจน ซ้ําซอน  ความยากงายไมเหมาะสม 
      กับระดับชั้น  
  - ไมนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหา 
 

 
• โรงเรียนนํามาตรฐานไปแตกเปนผลการเรียนรูแตละป ซึ่ง
ขอดีคือทําใหการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีความ
ยืดหยุนหลากหลาย  อยางไรกต็ามสําหรับโรงเรียนสวน
ใหญท่ียังขาดความพรอม  การกําหนดมาตรฐานชวงช้ัน
กวางๆ กอใหเกิดปญหาอุปสรรค คือ 

  -   ผลการเรียนรูท่ีโรงเรียนจัดทํามีลักษณะเปน จุดประสงค 
        ยอย บางครั้งไมสะทอนตามมาตรฐานเดิม 

-   เกิดผลการเรยีนรูยอยเปนจํานวนมาก เปนภาระมากตอ  
     การวัดประเมินผล และทําเอกสารายงานผล 
-   มีความซ้ําซอน  ขาดความเหมาะสมในการจัดลําดับ    
     ผลการเรียนรูแตละระดับช้ัน  ไมเปนไปตามพัฒนาการ 
-  ผลการเรียนรูท่ีแตละโรงเรียนกําหนดมีความแตกตางกัน
    มาก  นําไปสูความลักหลั่นดานคุณภาพ ขาดเอกภาพ   

   และเปนปญหา ดานการเทียบโอน 
ปรับปรุง  
• การกําหนดตัวช้ีวัด 
   -  ตัวช้ีวัดชั้นป ในการศึกษาภาคบังคับ (ป. 1- ม. 3) 
  - ตัวช้ีวัดชวงช้ัน ในระดับ  ม. ปลาย 

 

 
• ลักษณะตัวช้ีวัด 
    - รูปแบบและลักษณะการเขียนตัวช้ีวัด แตละกลุมสาระ 
        เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

- ใชภาษางายๆ  ชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติ  ไม
ซ้ําซอนเหมาะสมกับระดับชั้น 

       -  ทาทาย นําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา 
ศักยภาพ การคิดวิเคราะห 

 

 
• การกําหนดตัวช้ีวัดชั้นปในการศึกษาภาคบังตับ 
   -   ชวยใหเปาหมายที่การจัดการเรียนการสอน  การวัด 
       ประเมินผลในแตละระดับช้ันมีความชัดเขนขึ้น  
       ครูผูสอนมีความสะดวกในการออกแบบหลักสูตรการ 
        เรียนการสอนมากขึ้น  
   -  ไมเกิดความแตกตางดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
       ระหวางสถานศึกษามากนัก  และสวนกลางสามารถดูแล 
       ควบคุมดานคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาไดดีข้ึน 
  - การศึกษาภาคบังคับมีความเปนเอกภาพมากขึ้น 
   - สิ่งท่ีกําหนดในตัวช้ีวัดชั้นปเปนเพียง minimum  

     Requirement ของคุณภาพผูเรียนแตละระดับ  
      สถานศึกษาสมารถเพิ่มเติมไดความพรอมหรือจดุเนนที่ 
      แตกตางกันไป  รวมท้ังการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
     เพื่อพัฒนาผูเรียนสูระดับคุณภาพนั้น สามารถจัดทําได 
      อยางหลากหลายตามความเหมาะสม 
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ประเด็นการปรับปรุง ขอดี / ขอจํากดั  
 
. หลักสูตรแกนกลาง 
ปจจุบัน 
• กําหนดกรอบหลักสูตรกวางๆ  ขาดหลักสูตรแกนกลางที่
แทจริง 

 
• จัดทําตัวอยางสาระการเรียนรูแตละกลุม 

- สาระการเรียนรูท่ีระบุไว เปนเพียงตัวอยาง แนวทาง
สําหรับโรงเรียน ไมใช  minimum requirement  
ท่ีชัดเจน 

    -  สาระการเรียนรูทีใหไวแนน และมีความซ้ําซอนกัน 
      มากในแตละชวงช้ัน 
 
• โครงสรางหลักสูตร/ เวลาเรียน 
  -  กําหนดเวลาเรียนรวมของ  8 กลุมสาระการเรียนรูไว 
     เปนชวงกวางๆ ในแตละชวงช้ัน  ใหสถานจัดแบงเอง 
     ตามความเหมาะสม 
 
 
 
• การวัดประเมินผล และจบหลักสูตร 
  - วัดประเมินผล และรายงานผลการเรยีนตามผลการ 
       เรียนรูท่ีคาดหวัง ยอย 
  -  ตัดสินผลการเรียนเปนรายป ในระดับช้ัน  ป.1 – ม. 3   
       และเปนรายภาค ในระดับช้ัน  ม. 4 – ม. 6 
   - เกณฑการผานชวงช้ัน  และจบหลักสูตร ใหเปนไป 
        ตามที่สถานศึกษากําหนด 
  - ใหมีการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียน และ    
      ประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อนําผลมา 
      พิจารณาการผานชวงช้ัน 
 -  เอกสารรายงานผลการเรยีน (ป.พ.)  รายงานตามผล 
      การเรียนรูท่ีคาดหวัง ไมรายงานตามมาตรฐาน 

 
 
 

• กรอบหลักสูตรที่กําหนดในระดับชาติมีลักษณะกวาง 
มาก ทําใหเกิดปญหาในการนําสูการปฏิบัติในปริบท
การศึกษาไทย ท่ีครูสวนใหญยังขาดความรูความเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาหลักสูตร ทําใหเกิดความสับสน ขาดความ
เชื่อมั่น และเกิดการลอกเลยีน และนําไปสูการถดถอยดาน
คุณภาพ 
• สาระการเรียนรูท่ีสวนกลางจดัทําเปนแนวทาง หลาย 
กลุมสาระใหตัวอยางเนือ้หาแนนมาก  และมีความซ้ําซอน
กันในระหวางชั้นมาก กอใหเกิดปญหาเมื่อสถานศึกษา
นําไปใชในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน 
• โรงเรียนจัดแบงเวลาเรยีนของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
    ในแตละ ปเอง แมจะกอใหเกิดความยืดหยุน แตผลท่ี 
    ตามมาในทางปฏิบัติคือ 
    - มีความแตกตางของเวลาในการเรียนระหวางสถานศึกษามาก 
       - สถานศึกษามักจัดแบงเวลาโดยพิจารณาขากความพรอม 
     ดานบุคลากรของแตละกลุมสาระ  มากกวาความ      
     เหมาะสมวากลุมสาระหรือศาสตรใดควรพัฒนามากใน 
     ผูเรียนระดับช้ันใดตามเจตนารมณของหลักสูตร 
 
• การวัดประเมินผล 
   -  การวัดประเมินผลท่ีเกิดในระดับสถานศึกษา ไม 
     สะทอนมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดระดับชาติ  ยังคง 
     เปนการประเมินตามจุดประสงคหรือผลการเรียนรูยอย  
   (Behavioral objectives) ตามหลักสูตรเดมิ   มากกวา 
    ท่ีจะเปน standards-based assessment  ซึ่งเการ 
    ประเมินผลในลักษณะดังกลาวเปนอุปสรรคตอการ 
    ปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนอยางมาก 
 - สถานศึกษาขาดความรูและทักษะในการกําหนดเกณฑ 
     และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนการประเมินและการรายงานผล 
        กอใหเกิดภาระงานและความสับสนในการวัดประเมิน   
     และการจัดทําเอกสารตางๆ   ตลอดจนการเทียบโอน 
 - การตัดสินผลการเรียนเปนรายปในระดับชั้น   ม. 1- ม. 3               
    ทําใหเกิดความยุงยาก สับสนในแนวปฏิบัติท่ีแตกตาง 
   จากชั้นอื่นๆในสถานศึกษาเดียวกัน ยังเปนปญหาตอ 
   การเก็บคางคะแนนดิบ และสงตอเด็กหากมกีารยาย 
   สถานศึกษา 
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ประเด็นการปรับปรุง ขอดี / ขอจํากดั  
ปรับปรุง  

•  กําหนดสาระการเรียนรู 
         -  สวนกลางกําหนดสาระการเรียนรูแกนกลาง ซึ่งเปน    

  minimum requirement ในแตละระดับไวอยาง    
  ชัดเจน  สอดคลอง กับตัวช้ีวัด    

      - เขตพื้นที่การศึกษา  กําหนดสาระการเรยีนรูทองถิ่น   
         เพื่อใหสถานศึกษาในเขตใชในการจัดการเรียนการ สอน 
        - สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มเติมตามความตองการ  

    หรือสวนที่ตองการเนนได      
 
 
 
• โครงสรางหลักสูตร / เวลาเรียน     

        - กําหนดเวลาเรียนขั้นตํ่า  ของแตละกลุมสาระการ      
       เรียนรูในแตละป  
       - สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มเติมไดตามความ 

     เหมาะสม โดยไมเกินกรอบเวลาเรียนรวมที่ระบุไว   
   
 

• การวัดประเมินผล และเกณฑการจบหลักสูตร 
   -  วัดประเมินผลการเรียนตามมาตรฐาน/  ตัวช้ีวัด  เปน 
        เปาหมายอยางแทจริงในการประเมินทุกระดับ ทั้ง 
        ระดับชาติ เขตพื้นที่ สถานศึกษา และระดับช้ันเรียน 

     -   ตัดสินผลการเรียนเปนรายป ในระดับช้ัน  ป.1 – ป. 6   
         และเปนรายภาค ในระดับช้ัน  ม. 1 – ม. 6 
   - กําหนดเกณฑกลางซึ่งเปน minimum requirement  
       .ในการจบหลักสูตร      
   -  ไมแยกการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  
      เปน การเฉพาะในการประเมินการผานชวงช้ัน     
      เพราะ สอดแทรก อยูในมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดของกลุม 
      สาระการเรียนรูตางๆ  อยูแลว 
   -   เอกสารรายงานผลการเรียน (ป.พ.) ตามมาตรฐาน/  
       ตัวช้ีวัด 
 

• การกําหนดสาระการเรียนรู 
- การกําหนดสาระการเรียนรูแกนกลางซึ่งเปนจุดรวมท่ี 
  ผูเรียนในชาติทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอง    
  เรียนรูชวยใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติของ   
  สถานศึกษา และเกิดความเปนเอกภาพในการจัด   
  การศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนในชาติมากขึ้น 
- การท่ีเขตพื้นที่มีบทบาทในการกําหนดสาระการเรียนรู
ทองถิ่น จะชวยใหมีความชัดเจนและความถูกตองถึงสิ่งท่ี
เปนเหมาะสม ท่ีผูเรียนจะไดเรียนรูเกีย่วกับสภาพ  ปญหา 
ภูมิปญญา เรื่องราวตางๆเกี่ยวกบัทองถิ่นนั้นๆ  และแตละ
โรงเรียนจะไดจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องด
ดังกลาวไปในทิศทางเดียวกัน 
 
• การท่ีสวนกลางกําหนดเวลาเรยีนขั้นต่ําในแตละป  โดย
เปดชองใหสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได  จะชวยให
การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผูเรียนในระดับช้ัน
ตางๆ และในกลุมสาระตางๆ มีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับจดุมุงหมายของหลักสูตรการศกึษาขั้น
พื้นฐานในการพัฒนาผูเรียนมากขึ้น  

 
• การวัดประเมินผล 

       - การวัดประเมินผล และรายงานผลที่เปน standards- 

     based  assessment คือใชมาตรฐานเปนเปาหมายอยาง   
       แทจริง จะชวยใหการตรวจสอบคุณภาพผูเรียนในทุก 
      ระดับ   มีความชัดเจน  และสามารถแกไข พัฒนาผูเรียน 
       ไดตรงจุด    และแกปญหาภาระงาน และเอกสารรายงาน 
        ผลตามผลการเรียนรูยอยเดิมที่มีเปนจํานวนมาก  
   - การกําหนดเกณฑกลางขั้นต่ําในการจบการศึกษาแต 
        ละระดับ จะชวยประกันคุณภาพผูเรียนที่จบการศึกษาใน
        แต ละระดับไดมากขึ้น 
      - การรายงานผลการเรยีนตามมาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด จะชวย  
       ให การสงตอผูเรียน  และการเทียบโอนระหวาง 
     สถานศึกษามีความสะดวกขึ้น 
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ประเด็นการปรับปรุง ขอดี / ขอจํากดั  
 
3. กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
ปจจุบัน

• กําหนดกระบวนการในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
   ไว  7 ข้ันตอน 
• กระจายมาตรฐานการเรียนรู เปนผลการเรียนรูท่ี 
   คาดหวังซึ่งเปนเปาหมายในการจัดการเรยีนการสอน  
   และประเมินผล 
 

 

 
• การกําหนดลําดับขั้นตอนแตละข้ันที่สถานศึกษาตอง
ปฏิบัติในการจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรมี
ความแข็งตัว  ขาดความยืดหยุนในทางปฏิบัติ 

• จากขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรท่ีกําหนดใหนํา
มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน มาจัดทําสาระและผลการ
เรียนรูรายปรายภาคนําไปสูปญหาอุปสรรคหลาย
ประการ เชน การกระจายเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรม
ยอยจํานวนมาก  ผลการเรียนรูยอยไมสะทอนมาตรฐาน 
ความซ้ําซอนของผลการเรียนรูและเนื้อหาระหวางชั้น  
การแยกสวนของสิ่งท่ีควรจะเรียนดวยกันในชั้นเดียวกัน  
เปนตน 

 
 

ปรับปรุง  
• สวนกลางใหกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติในการ 
    จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาสามารถ 
   ปรับยืดหยุนไดตามความเหมาะสม  ไมจําเปนตอง 
   ทําตามชั้นตอนที่คายตัว 

 
• มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวช้ีวัดเปนเปาหมายในการ 
    ออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอน และการ 

         ประเมินผล 
 

 
 
• การกําหนดกรอบและแนวปฏิบัติท่ียืดหยุน จะชวยให 
   การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการ  
     สอนไมแข็งตัว และเหมาะสมกับบริบทมากขึ้น  เชน     
     สถานศึกษาขนาดเล็กอาจมีรูปแบการจัดทําแตกตางไป  
     แตบรรลุมาตรฐานเดียวกัน 
• การใชมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวช้ีวัดเปนเปาหมายในการ
    ออกแบบหลักสูตรการเรยีนการสอน การประเมินผล  
     เปนการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานอยางเปนระบบ ซึ่ง  
     จะชวยแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

 
4.  กําหนดบทบาทหนาท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ปจจุบัน 

• ไมมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    ในการพัฒนาหลักสูตรในแตละระดับไวอยางชัดเจน 

• เขตพื้นที่การศึกษาขาดบทบาทสําคัญในการพัฒนา        
        หลักสูตร.ในสวนที่เกี่ยวกับทองถิ่น 
 

 
• หนวยงานและผูเกี่ยวของสับสน ไมเขาใจบทบาทและ 
ภารกิจของตนในการพัฒนาหลักสูตร 

• เขตพื้นที่ไมมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรท่ีเปนจุด 
    รวมในระดับเขต  จากกรอบกวางๆ ท่ีกําหนดใน 
    สวนกลาง   นําไปสูการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
   โดยตรง ทําใหสาระ เกี่ยวกบัสภาพทองถิ่นที่ปรากฏใน   
   หลักสูตรสถานศึกษา มี ความหลายหลาย แตกตาง     
กระจัดกระจาย ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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ประเด็นการปรับปรุง ขอดี / ขอจํากดั  
 
ปรับปรุง 
• กําหนดบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาหลักสูตรของ 
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ    เขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา    
    
• เขตพื้นที่การศึกษาขาดบทบาทสําคัญในการพัฒนา        

      หลักสูตร.ในสวนที่เกี่ยวกบัทองถิ่น โดยกําหนดสาระ 
       การเรียนรูทองถิ่น 

 
• การกําหนดบทบาทหนาท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของ 
แตละระดับตั้งแตระดับชาติ ถึงระดับสถานศึกษา จะชวย
ใหทุกฝายเขาใจภาระหนาท่ีของตน ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพและคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษา 
 
• การกําหนดใหเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทอยางจริงจงั
ในการพัฒนาหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสาระการเรียนรู
ทองถิ่นจะชวยใหสถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรใน
เรื่องดงักลาวไดมีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพมากขึ้น
 

 
5. การสรางความเขาใจ/  พัฒนาบุคลากร 

ปจจุบัน 
• เอกสารคูมือ และการอบรมเพือ่พัฒนาบุคลากรที่ 
ผานมา และที่ดําเนินอยูขาดการใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด แนวปฏิบัติในการพัฒนา
หลักสูตรองิมาตรฐาน   

• การพัฒนาบุคลากรมักเปนการใหความรูแบบแยกสวน 
  เปนเรื่องๆ  ของแตละกลุมสาระการเรียนรู  ขาดการให 
  เห็นภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรท้ังระบบ  

 

 
 
 
 
• การขาดความรูความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกบั  
Standards-based curriculum และภาพรวมทั้งระบบ
ของการพัฒนาหลักสูตร ทําใหผูเกี่ยวของเกดิความ
สับสน และนําไปสูการปฏิบัติของการจัดหลกัสูตรการ
เรียนการสอนในลักษณะเดิม ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไปสูมาตรฐาน 
 
 

ปรับปรุง 
• จัดทําเอกสาร คูมือ และจัดการอบรมบุคลากร ให
เขาใจแนวคิด หลักการ และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับ 
standards-based curriculum เพื่อใหเขาใจ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะดังกลาวท้ัง
ระบบ  

 

 
 
• การสรางความเขาใจอยางถองแทในเรื่องของการ 
พัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานทั้งระบบ จะชวยการจัดทํา
หลักสูตรเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง มีคุณภาพ และชวย
แกปญหาอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นอยูในขณะนี้ 

 


