
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้   

และ  ๑  รายวิชาพ้ืนฐานประวตัิศาสตร์  ของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

ตามจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ก าหนดให้สถานศึกษาจัดโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และ  ๑  รายวิชาพ้ืนฐานประวัติศาสตร์  เพ่ือบ่มเพาะ 
ให้นักเรียนภาคภูมิใจ  รักความเป็นไทย  หวงแหนในสิ่งที่บรรพชนให้ไว้เป็นมรดกทางปัญญา  รักษา   
สืบสานและต่อยอด  และน ามาปรับประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครั้งท่ี  11/2565  เมื่อวันที่   28  พฤศจิกายน  2565   
จึงก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์  ๑  รายวิชา  โดยจัดเวลาเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  
๔๐  ชั่วโมงต่อป ี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  ๔๐  ชั่วโมงต่อปี  (๑  หน่วยกิตตอ่ปี)  และระดับมธัยมศกึษา
ตอนปลาย  รวม  ๓  ปี  ๘๐  ชั่วโมง  (๒  หน่วยกิต)  ตามแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประวัติศาสตร์  แนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
ตรีนชุ  เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 (ร่าง) 
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  19  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่อง การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

และ ๑ รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                     

-----------------------------------  

  เ พ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และ 1 รายวิชาพ้ืนฐานประวัติศาสตร์  ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน รวมทั้งบ่มเพาะให้ผู้เรียนภาคภูมิใจในความเป็นชาติ 
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจการด ารงชีวิตของมนุษย์และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ธ ารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์  จึงก าหนดแนวปฏิบัติ                   
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตร 
สถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ๑ รายวิชาพ้ืนฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ 
  1. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้  และ ๑ รายวิชาพ้ืนฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
จัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้มีรายวิชาพ้ืนฐานตาม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชาพ้ืนฐาน
ประวัติศาสตร์ ๑ รายวิชา ทั้งนี้ ให้มีโครงสร้างเวลาเรียนสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้  

  ๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖) ให้จัดเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
ประวัติศาสตร์ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี  
 ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) ให้จัดเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
ประวัติศาสตร์ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี (๑ หน่วยกิตต่อปี) 
  ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) ให้จัดเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
ประวัติศาสตร์ รวม ๓ ปี ๘๐ ชั่วโมง (๒ หน่วยกิต) 
  ๒. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์  
  ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์                
ทั้งด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                     
และอ่ืน ๆ ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตร ให้สถานศึกษาทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

  ๑) ก าหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เ รี ยน                    
ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์  
 
 
 

- ส าเนา - 



- ๒ - 
 

  2)  ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในเชิงของการบูรณาการ           
ให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ประวัติศาสตร์เป็นบริบท (Contexts) และบูรณาการประวัติศาสตร์กับหน้าที่พลเมือง 
ศีลธรรม เพ่ือให้เกิดเป็นจริยธรรมของผู้เรียน ส าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  

  ๓) สร้างนิเวศการเรียนรู้ให้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ ห้องเกียรติยศ ป้ายนิเทศ มุมประวัติศาสตร์   

 2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ ให้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปต่อยอด และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ดังนี้ 

  ๑)  ใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ชุมชน  
  ๒)  สอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง และศีลธรรมของผู้เรียนตามความเหมาะสม 
  ๓) จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยให้ผู้ เรียน 

ได้ศึกษา วิเคราะห์ ถกแถลง และแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์      
  ๔)  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์

เปรียบเทียบ ประเมินหลักฐาน ความคิดผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์       
 ๒.๓ ด้านการเลือกใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
  ๑)  ใช้สื่อร่วมสมัยที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น สื่อดิจิทัล การ์ตูนแอนิเมชัน  
  ๒)  ใช้สื่อที่ส่งเสริมกระบวนการคิด เช่น สื่อเกม สื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) 
  ๓) ใช้สื่อจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี บุคคลส าคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
  2.๔ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้                      

  ๑)  ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง โดยเน้นการประเมินกระบวนการคิดมากกว่า                
การประเมินความจ า 

  ๒)  ใช้การประเมินระหว่างเรียน เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 
  ๓)  ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ การส ารวจ การสอบถาม  

 ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ร่วมกันจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
อย่างหลากหลาย 

                  

     
 


