
ปีที่: 43 ฉบับที่: 2207
วันที่: ศุกร์ 2 - พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 38(กลาง)

คอลัมน์: การศึกษา: ดราม่า แยกวิชาประวัติศาสตร์ สอนหรือยัดเยียดเด็กรักชาติ?

รหัสข่าว: C-221202031035(2 ธ.ค. 65/04:03) หน้า: 1/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 87.78 Ad Value: 42,134.40 PRValue : 126,403.20 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16337
วันที่: เสาร์ 3 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: ศธ.สั่งดีเดย์เทอม1ปี66เรียนประวัติศาสตร์ใหม่

รหัสข่าว: C-221203038022(2 ธ.ค. 65/07:28) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 62.95 Ad Value: 75,540 PRValue : 226,620 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16337
วันที่: เสาร์ 3 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: ศธ.สั่งดีเดย์เทอม1ปี66เรียนประวัติศาสตร์ใหม่

รหัสข่าว: C-221203038022(2 ธ.ค. 65/07:28) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 62.95 Ad Value: 75,540 PRValue : 226,620 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



การศึกษา

ศธ.ดีเดยเร่ิมแยกสอนวิชาประวัติศาสตร ภาค 1/66 มุ‹งเรียนรูŒรากเหงŒาตัว
เอง เนŒนคิด-แกŒป˜Þหา

ศธ.ดเีดยเ์ร ิ�มสอนวชิาประวตัศิาสตรใ์หม ่เทอม 1/66 เป็นตน้ไป เลขาฯ
กพฐ.แจงรปูแบบใหมเ่นน้กระบวนการเรยีนรูห้ลากหลาย มุง่เรยีนรูร้าก
เหงา้ของตวัเอง-ตอ่ยอดใหด้ขี ึ�น เนน้คดิ-แกป้ญัหา พรอ้มปรบัวธิปีระเมนิ
ผลใหม ่ดา้นผูจ้ดัการทแีคส ชี� ทปอ.ไมซ่เีรยีส ศธ.แยกรายวชิา ปวศ.ยงั
ไมเ่พิ�มวชิาสอบ หว ั�นเป็นภาระ น.ร.

จากกรณีที� น.ส.ตรนุีช เทยีนทอง รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) เตรยีมลงนามในประกาศ
ศธ.เรื�องการบรหิารจัดการโครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้และ 1 รายวชิาพื�นฐาน
ประวตัศิาสตรข์องสถานศกึษาขั �นพื�นฐาน ภายหลงัที�ประชมุคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื�นฐาน
(กพฐ.) มมีตเิห็นชอบแนวทางขบัเคลื�อนการจัดการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรแ์ละหนา้ที�พลเมอืง
ปีงบประมาณ 2566 ตามที�สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื�นฐาน (สพฐ.) เสนอ ขณะที�นัก

วนัที� 2 ธนัวาคม 2565 - 07:45 น.

https://www.matichon.co.th/education
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/12/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3.jpg


วชิาการมทีั �งเห็นดว้ย และคดัคา้น สว่นใหญม่องวา่ปัญหาอยูท่ี�วธิกีารสอน เนื�องจากโรงเรยีนจัดการเรยีน
การสอนตามอดุมคตขิองรัฐ ทั �งที�การสอนประวตัศิาสตร ์ตอ้งใหเ้ด็กตั �งคําถาม และวพิากษ์ขอ้มลูหลกั
ฐานได ้ขณะที�นักเรยีนไมม่ปัีญหา แตต่อ้งเรยีนเพื�อสรา้งความเขา้ใจบรบิทของสงัคม ไมใ่ชเ่พื�อรักชาติ
โดยอยากใหป้รับกระบวนการเรยีนการสอน เนน้การคดิ วเิคราะห ์และตั �งคําถามนั�น

เมื�อวนัที� 1 ธนัวาคม ดร.อมัพร พนิะสา เลขาธกิาร กพฐ.เปิดเผยวา่ ขณะนี� สพฐ.อยูร่ะหวา่งจัดทําราย
ละเอยีดประกาศ ศธ.เรื�องการบรหิารจัดการโครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้
และ 1 รายวชิาพื�นฐานประวตัศิาสตรข์องสถานศกึษาขั �นพื�นฐาน เพื�อเสนอใหรั้ฐมนตรวีา่การ
ศธ.พจิารณาลงนาม อยา่งไรกต็าม ในกระบวนการจัดการเรยีนการสอนวชิาประวตัศิาสตรท์ี�
สพฐ.ออกแบบใหมนั่�น จะมกีระบวนการเรยีนรูท้ี�หลากหลาย ซึ�งไมใ่ชก่ารเรยีนประวตัศิาสตรท์กุเรื�องราว
ทกุสิ�งอยา่ง แตจ่ะสอนใหผู้เ้รยีนรูเ้รื�องตนเอง ครอบครัว สงัคม ชมุชน และวถิชีวีติ เพื�อใหรู้ร้ากเหงา้ของ
ตนเองวา่มคีวามเป็นมาอยา่งไร และจะตอ่ยอดใหด้ขี ึ�นอยา่งไร

“การแยกวชิาประวตัศิาสตรเ์ป็นรายวชิาพื�นฐาน จะตอ้งปรับกระบวนการจัดการเรยีนรูใ้หม ่เพราะเดมิสอน
วชิาประวตัศิาสตรแ์บบทอ่งจํา แตต่อ่ไปจะจัดกระบวนการเรยีนประวตัศิาสตรเ์พื�อการพัฒนาชวีติ เพื�อนํา
สิ�งที�เรยีนมาใชป้ระกอบความคดิ ใชแ้กปั้ญหา และพัฒนาตนเองใหด้ขี ึ�น ดงันั�น ตอ่ไปจะปรับโครงสรา้ง
วชิาประวตัศิาสตรใ์หเ้นน้เฉพาะมากขึ�น พรอ้มกบัปรับวธิกีารเรยีนรูใ้หม ่เมื�อปรับวธิเีรยีนแลว้ จะตอ้งปรับ
วธิกีารวดั และประเมนิผลใหม ่โดยจะประเมนิความคดินักเรยีน วา่นักเรยีนสามารถแกปั้ญหาไดห้รอืไม่
แกปั้ญหาโดยคํานงึถงึอดตี เอาอดตีมาเป็นบทเรยีนหรอืไม ่ปัญหาชมุชน สงัคม ลดลงหรอืไม ่ประเทศ
พัฒนาไปดกีวา่เดมิหรอืไม”่ ดร.อมัพร กลา่ว

ดร.อมัพรกลา่วอกีวา่ ทั �งนี� การแยกรายวชิาประวตัศิาสตรเ์ป็นรายวชิาพื�นฐานในครั�งนี� จะมผีลกบัการ
จัดการเรยีนการสอนตั �งแตภ่าคเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 2566 เป็นตน้ไป

รศ.ดร.ชาล ีเจรญิลาภนพรัตน ์รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(มธ.) และผูจั้ดการระบบการคดัชาลี
เลอืกกลางคดัเลอืกกลางบคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2566 หรอืทแีคส 66 ของที�
ประชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) กลา่ววา่ สว่นตวัไมไ่ดเ้ห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย
กบัการแยกรายวชิาประวตัศิาสตร ์คดิวา่ ศธ.ทําได ้ไมว่า่จะแยกเพราะทําตามนโยบายของรัฐบาล หรอื
แยกเพราะตอ้งการใหก้ารเรยีนวชิาประวตัศิาสตรม์คีวามสําคญัขึ�น เพราะตามโครงสรา้งหลกัสตูรแลว้
ไมม่อีะไรเปลี�ยนแปลง

รศ.ดร.ชาลกีลา่วตอ่วา่ สว่น ทปอ.จะตอ้งปรับขอ้สอบทแีคส ประจําปีการศกึษา 2567 โดยเพิ�มวชิาชาลี
ประวตัศิาสตรเ์ขา้ไปดว้ยหรอืไมนั่�น เบื�องตน้ คดิวา่ยงัไมจํ่าเป็น เพราะขอ้สอบที�เกี�ยวขอ้งกบั
ประวตัศิาสตรจ์ะอยูใ่นกลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม อยูแ่ลว้ เพราะโดย
หลกัการ ทปอ.มแีตจ่ะลดจํานวนวชิาที�เด็กตอ้งสอบลง ดงันั�น การเพิ�มวชิาสอบเขา้ไปอกี กอ็าจเป็นการ
เพิ�มภาระใหก้บัเด็กมากเกนิไป อกีทั �ง ขอ้สอบคดัเลอืกเขา้เรยีนตอ่มหาวทิยาลยั จะวดัการคดิวเิคราะห์
ของเด็กอยูแ่ลว้ ดงันั�น คดิวา่คงยงัไมจํ่าเป็นตอ้งปรับขอ้สอบ
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