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กระทู้ถามที่ 187 ร.
สภาผู้แทนราษฎร
5 พฤศจิกายน ๒๕63
เรื่อง นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ในระบบการศึกษาของไทย
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้
ด้ว ยสังคมยุคโลกาภิวัต น์ เป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสาร ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และโลกของตลาดเสรีที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตแบบทันสมัย
ที่ มี ค วามเป็ น สากลทั้ ง ภาษา การแต่ ง กาย อาหารการกิ น ภาพยนตร์ ดนตรี ฯลฯ ที่ ผ่ า นมา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่หลงใหลกับโลกตะวันตก ผู้คนให้ความนิยม
คนเก่ง คนฉลาด ทัน สมัย ทัน เหตุการณ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี เป็นยุคที่เด็กไทยเห็นและหลงใหล
ความเป็นปัจเจกชน มากกว่าจิตสาธารณะความคิดของผู้คนในความเป็นสากล ดังนั้น ยุคโลกาภิวัตน์
จึงส่งผลกระทบต่อค่านิยมความเป็นไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยนับวัน
ยิ่งจะถูกเมินจากเยาวชนมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากประวัติศาสตร์หรือการสืบสวนอดีตของมนุษย์ ทาให้สามารถ
ได้รู้ว่า พฤติกรรมและความคิด ความเชื่อของผู้คนในสังคมเกิดขึ้นได้อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
มีพัฒนาการมาอย่างไร อันจะนาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจปัญหาอย่างมีเหตุมีผลในการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ด้ วยการศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและเห็นแนวทาง
ก้าวสู่อนาคตได้อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการจัด การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ดีจะก่อคุณค่าเจตคติ
และค่านิยมให้แก่ผู้เรียน ท้องถิ่น และประเทศชาติ ตอบสนองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตร
คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย จึงขอเรียนถามว่า
1. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกาหนดแผนงาน โครงการบรรจุหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์
ชาติไทยไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ หรือไม่
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
2. กระทรวงศึกษาธิการมีการสั่งการให้หน่วยงานใด รับผิดชอบดาเนินการออกมาตรการ
กากับดูแล ส่งเสริม และควบคุมให้มีหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียน
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การสอน เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือไม่ เมื่อใด อย่างไร
ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย
จังหวัดกระบี่
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คาตอบกระทู้ถามที่ 187 ร.
ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ในระบบการศึกษาของไทย
ข้าพเจ้า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดังนี้
ค าตอบที่ 1 กระทรวงศึ กษาธิก ารขอเรี ย นว่า ได้ ต ระหนัก ถึง ความสาคั ญในการศึกษา
ประวัติศาสตร์จึงได้มกี ารบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนือ่ ง ทั้งในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้กาหนดให้
วิชาประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐาน (วิชาบังคับ) ในสาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้เรียน
จะได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่อง เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ผลกระทบที่เกิด
จากเหตุการณ์สาคัญในอดีต บุคคลสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและแหล่งอารยธรรมที่สาคัญของโลก อันเป็นการศึกษาอดีต เพื่อเข้าใจปัจจุบัน
และวางแนวทางก้าวสู่อนาคต
โดยกาหนดให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมงต่อปี
(สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง) ในทุกชั้นเรียน และโรงเรียนสามารถจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม (วิชาเลือก) หรือ
จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมตามความพร้ อม
และจุดเน้น รวมทั้งสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียนได้
ส าหรั บ การเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา ในหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พ.ศ. 2562
ได้กาหนดให้มีการบรรจุรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ในกลุ่ม
วิ ช าสั ง คมศึ กษา หมวดวิช าสมรรถนะแกนกลาง ซึ่ ง เป็น รายวิช าบังคั บที่ นักเรีย นทุ กคนต้องเรียน
ในรายวิชาดังกล่าว และในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 ได้บรรจุรายวิชา
ศาสตร์พระราชา และรายวิชาการเมืองการปกครองของไทย ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา หมวดสมรรถนะ
แกนกลาง โดยมี ก ารบู ร ณาการการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยในกิ จ กรรม
เสริมหลักสูตรต่าง ๆ
ค าตอบที่ 2 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ม อบหมายให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้น พื้น ฐานดาเนิ นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ทุกระดับ จะต้องให้ความสาคัญ
กับการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดความน่าสนใจ ใช้กระบวนการเรียนรู้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๙ ง

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ที่ห ลากหลาย จัด กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และความเป็นเหตุเป็นผลให้เกิดในตัวผู้เรียน โดยจัดเป็นวิชาเฉพาะอย่างน้อยสัปดาห์ ละ
1 ชั่วโมง หลังจากนั้นได้มีการกาหนดจุดเน้นและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัตศิ าสตร์ในท้องถิ่น การจัดทาตัวชี้วัดสาคัญต้องรู้ ควรรู้ในสาระประวัติศาสตร์
การพัฒนาวิทยากรแกนนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชาติไทย และพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยแบบ Active Learning
ปี พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการเผยแพร่และขยายผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 รูปแบบ Flipped Classroom
และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Web - Based Learning และจัดทาโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง (AR)
ผ่านธนบัตรเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมทั้งได้จัดทาโครงการพัฒนานวัตกรรม
สื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยร่วมกับมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการจัดทา
บทเรียนผ่านสื่อวีดิทัศน์ และปรับวิธีการสอนของครูด้วยการมีนวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัย
ผ่านรูปแบบสื่อที่เข้าถึงเด็กและเยาวชน สอดคล้องตามบริบทท้องถิ่นของแต่ละแห่ง
ในส่วนของการศึกษาประวัติศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้บรรจุหลักสูตรที่เกี่ยวกับการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ทั้งในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษากระบวนการทางประวัติศาสตร์
ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นาไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
และธารงไว้ซึ่งความเป็นไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

