TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

คำนำ
เอกสารหลั ก สู ต รอบรมแบบ e-Training หลั ก สู ต รการจั ด การเรีย นรู้ วิ ช าประวัติ ศ าสตร์
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดย
ยึ ด ถื อ ภารกิ จ และพื้ น ที่ เ ป็ น ฐานด้ ว ยระบบ TEPE Online โดยความร่ ว มมื อ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะ ตามความสนใจและภารกิจของตัวเอง โดยสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ทุกคน ทุกสถานที่ และทุกเวลา ลดกการเข้ารับการประชุม อบรม และพัฒ นานอกพื้นที่
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณของส่วนราชการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาลดการทิ้งห้องเรียน นักเรียน และพื้นที่ปฏิบัติงาน
ลง โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หวังเป็ น อย่างยิ่งว่าหลักสู ตรอบรมแบบ e-Training หลั กสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
จะสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป
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หลักสูตร
กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำประวัติศำสตร์
รหัส TEPE58102
ชื่อหลักสูตรรำยวิชำ การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
วิทยำกร
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ สุโขทัย
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รำยละเอียดหลักสูตร
คำอธิบำยรำยวิชำ
ความหมาย ธรรมชาติ และคุ ณ ค่ า ของประวั ติ ศ าสตร์ ขอบข่ า ยเนื้ อ หาและมโนมติ ท าง
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใช้ในปัจจัน ประเด็นและจุดเน้นการสอน
ประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาสานึกความเป็นไทยและความรักชาติ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1. อธิบายความหมาย ธรรมชาติ และคุณค่าของประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายการจัดเนื้อหาสาระเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ในแนวทางต่าง ๆ ได้ รวมทั้งระบุ
มโนมติทางประวัติศาสตร์ได้
3. ลาดับพัฒนาการของวิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยเริ่มมีการประกาศใช้หลักสูตรจนถึง
หลักสูตรฉบับที่ใช้ในปัจจุบันได้
4. ระบุประเด็นและจุดเน้นในสาระประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสานึกความเป็นไทยและ
ความรักชาติ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน พร้อมทั้งให้รายละเอียดในแต่ละจุดเน้นได้
5. ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียน พร้อมทั้ง
อธิบายรายละเอียดของวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
6. อธิ บ ายขั้ น ตอนของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
การศึกษานอกสถานที่ได้ พร้อมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
7. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับลาดับเหตุการณ์ และ
ออกแบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เน้ น การเขี ย น การอ่ า น การพู ด และการแสดงในวิ ช า
ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
8. อธิบ ายความส าคั ญ ของสื่ อการเรียนการสอนที่ มีต่อการสอนวิช าประวัติศาสตร์ และ
สามารถยกตั ว อย่ างสื่ อ ประเภทต่ า ง ๆ ที่ เหมาะสมกั บ การน าไปประกอบการเรี ย นการสอนวิ ช า
ประวัติศาสตร์ได้
9. ยกตัวอย่างชื่อแหล่งการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย และ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
10. ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และสามารถเข้าไป
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้จากอินเทอร์เน็ตได้
11. ระบุพฤติกรรมที่ต้องวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง
12. สร้างแบบทดสอบแบบต่าง ๆ สาหรับวัดและประเมินผลในวิชาประวัติศาสตร์ได้
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สำระกำรอบรม
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์
ตอนที่ 2 พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
ตอนที่ 3 หลากหลายกรรมการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
ตอนที่ 4 สื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
กิจกรรมกำรอบรม
1. ทาแบบทดสอบก่อนการอบรม
2. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากใบความรู้
4. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
5. ทาใบงาน/กิจกรรมที่กาหนด
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจาหลักสูตร
8. ทาแบบทดสอบหลังการอบรม
สื่อประกอบกำรอบรม
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบความรู้
3. วีดิทัศน์
4. แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
5. กระดานสนทนา (Web board)
6. ใบงาน
7. แบบทดสอบ
กำรวัดผลและประเมินผลกำรอบรม
วิธีการวัดผล
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง
เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่กาหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน
สนทนา
บรรณำนุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. (2493). หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น พ.ศ. 2493. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ครุสภา.
_________________. (2493). หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย พ.ศ. 2493. กรุงเทพฯ
โรงพิมพ์ครุสภา.
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_________________. (2508). หลักสูตรประถมศึกษำตอนต้น พุทธศักรำช 2503. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ครุสภา.
_________________. (2516). หลักสูตรประถมศึกษำตอนปลำย พุทธศักรำช 2503. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ครุสภา.
_________________. (2515). หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.ศ. 1-2-3) พุทธศักรำช 2503.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุสภา.
_________________. (2515). หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.ศ. 4-5) พุทธศักรำช 2503.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุสภา.
_________________. (2521). หลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช 2521. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุสภา.
_________________. (2521). หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น พุทธศักรำช 2521. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ครุสภา.
_________________. (2524). หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย พุทธศักรำช 2524. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ครุสภา.
_________________. (2533). หลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2533). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุสภา.
_________________. (2533). หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น พุทธศักรำช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุสภา.
_________________. (2533). หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย พุทธศักรำช 2524 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุสภา.
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2513). เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงหลักสูตร ในปี
กำรศึกษำระหว่ำงชำติ อันดับ 1 ควำมเป็นมำของหลักสูตรสำมัญศึกษำ. จัดพิมพ์โดย กรม
วิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ.
_________________. (2545). คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).
_________________. (2551). หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
__________________. (2551). ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551. สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จากัด.
โกศล มีคุณ และกัญจนา ลินทรัตนศิริกุล . (2537) . “กำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนวิชำสังคม
ศึกษำ”ในประมวลสำระชุดวิชำสำรัตถะและวิทยวิธีทำงวิชำสังคมศึกษำ. หน่วยที่ 14
นนทบุรี : บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2537). อำรยธรรมไทย พื้นฐำนทำงประวัติศำสตร์. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์ประกายพรึก.
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ซี.พี.ฮิล. (2513). คำแนะนำเรื่องกำรสอนประวัติศำสตร์. แปลจาก Suggestion on Teaching of
History โดยสานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.
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หลักสูตร TEPE-58102
การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับวิชำประวัติศำสตร์
เรื่องที่ 1.1 ความหมาย ธรรมชาติ และคุณค่าของประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 1.2 ขอบข่ายเนื้อหาและมโนมติทางประวัติศาสตร์
แนวคิด
1. วิชาประวัติศาสตร์มีพัฒนาการของศาสตร์สืบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยศึกษา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตเพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์
การศึกษาประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจพื้นฐานของตนเอง เข้าใจวัฒนาการของมนุษย์และสังคม ได้
เรียนรู้ความสาเร็จหรือข้อผิดพลาดของมนุษย์ เพื่อเป็นบทเรียนและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของตน
และของสังคมปัจจุบัน
2. การจัดเนื้อหาสาระเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์สามารถจัดได้เป็น 6 แนวทาง ได้แก่ การจัด
เนื้อหาตามกาลเวลา ตามสภาพภูมิศาสตร์ ตามสภาพการเมือง ตามสภาพวัฒนธรรมตามสภาพสถาบัน
และตามชีวประวัติบุ คคล ส่วนมโนมติทางประวัติศาสตร์มีอยู่หลายมโนมติด้วยกันที่สาคัญได้แก่ อารย
ธรรม เหตุ ปั จ จั ย การเปลี่ ย นแปลง ความขั ด แย้ ง วิก ฤตการณ์ การปฏิ วัติ ลั ท ธิช าติ นิ ย ม การส ารวจ
หลักฐาน และอคติทางประวัติศาสตร์ มโนมติสาคัญเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์
อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้รับการอบรม สามารถ
1. อธิบายความหมาย ธรรมชาติ และคุณค่าของประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายการจัดเนื้อหาสาระเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ในแนวทางต่างๆ ได้ รวมทั้งระบุมโน
มติทางประวัติศาสตร์ได้

ตอนที่ 2 พัฒนำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์
เรื่องที่ 2.1 พัฒนาการของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 2.2 สาระประวัติศาสตร์ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรื่องที่ 2.3 ประเด็นและจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง สานึก
ความเป็นไทย
แนวคิด
1. เมื่อมีการใช้ห ลั กสู ตรในระยะแรก ๆ ได้มีการการสอนวิชาประวัติศาสตร์โดยจัดเป็น วิช า
พงศาวดาร ให้นักเรียนทุกระดับเรียนเกี่ยวกับประวัติชาติ ประวัติประเทศใกล้เคียง และประวัติศาสตร์โลก
และต่อมาวิช าประวัติศาสตร์ก็ได้บ รรจุไว้ในหลั กสู ตรทุ กฉบับ และจัดเป็ นวิช าส าคัญ วิช าหนึ่งเรื่อยมา
จนกระทั่งหลักสูตรฉบับปัจจุบัน
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2. กระทรวงศึกษาธิการได้ป ระกาศใช้ห ลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
กาหนดสาระการเรียนรู้ไว้ 5 สาระด้วยกัน ประวัติศาสตร์เป็นสาระที่กาหนดให้เป็นรายวิชาพื้นฐานที่แยก
ออกมาเป็น 1 รายวิชา ไม่ต้องบูรณาการกับสาระอื่น ๆ มีการกาหนดเวลาเรียนไว้อย่างชัดเจนและกาหนด
ตัวชี้วัดชั้นปีและตัวชี้วัดช่วงชั้นเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
3. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็น
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดประเด็นและจุดเน้นในสาระประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสานึก
ความเป็ น ไทยและความรั ก ชาติ ให้ เกิด ขึ้น กั บ นัก เรียนไว้ 5 ประเด็ น ได้ แก่ ประวัติค วามเป็ นมาหรือ
รากเหง้าของความเป็ น ไทย สั ญ ลั กษณ์ หรือเครื่อง หมายความเป็นชาติ สถาบันพระมหากษั ตริย์ไทย
บรรพบุรุษไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้รับการอบรม สามารถ
1. ลาดับพัฒนาการของวิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยเริ่มมีการประกาศใช้หลักสูตรจนถึง
หลักสูตรฉบับที่ใช้ในปัจจุบันได้
2. สรุปสาระสาคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสาระที่ 4
ประวัติศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้
3. ระบุประเด็นและจุดเน้นในสาระประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสานึกความเป็นไทยและความรักชาติ
ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน พร้อมทั้งให้รายละเอียดในแต่ละจุดเน้นได้

ตอนที่ 3 หลำกหลำยกรรมกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์
เรื่องที่ 3.1 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษานอกสถานที่
เรื่องที่ 3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับลาดับเหตุการณ์
เรื่องที่ 3.5 การจัดกิจกรรมการอ่าน การขียน และการพูดในการจัดการเรียนรู้ วิชา
ประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 3.6 การจัดกิจกรรมการแสดงในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
แนวคิด
1. วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนมีอยู่หลายประการ
ได้ แก่ การพั ฒ นาความเป็ น พลเมื องดี การพั ฒ นาความรักชาติ ความภู มิ ใจในชาติ ของตน และความ
จงรักภักดีต่อชาติ การเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบัน รวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
2. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้โดยใช้ วิธีก ารทางประวัติ ศ าสตร์เป็ น วิ ธีส อนที่ น าวิ ธีก ารที่ นั ก
ประวัติศาสตร์ใช้ในการค้น คว้าหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ มาจัดขั้นตอนการเรียนการสอนอย่างเป็น
ลาดับ เพื่อให้นักเรียนได้องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของการกาหนดประเด็นปัญหา การ
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ตั้งสมมุติฐาน การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความหลักฐานหรือข้อมูล เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปหรือ
ผลของการศึกษาค้นคว้า
3. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยการศึ ก ษานอกสถานที่ เป็ น การสอนที่ มุ่ ง ให้ ผู้ เรี ย นวิ ช า
ประวัติศาสตร์ได้สัมผัสกับสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ได้ศึกษาไปแล้ว หรือที่กาลังศึกษาอยู่
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับลาดับเหตุการณ์จะช่วยให้ นักเรียน
เกิดความเข้าใจเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นเหตุเป็นผล และยังสามารถทา
ให้นักเรียนจดจาเหตุการณ์สาคัญ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์
เหล่านั้นมาสู่ปัจจุบัน โดยเน้นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ กิจกรรมการนับช่วงเวลาและการเทียบศักราชใน
วิชาประวัติศาสตร์ กิจกรรมการสร้างแผนภูมิ และกิจกรรมการสร้างเส้นเวลา
5. กิจกรรมการเขียน การอ่าน และการพูด ในวิชาประวัติศาสตร์ นับเป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียน
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาประวัติศาสตร์ได้ดี
ยิ่งขึ้น
6. การจัดกิจกรรมการแสดงในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์นับเป็นกิจกรรมที่เหมาะจะ
นามาใช้ในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เพราะเป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนประวัติศาสตร์ยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาและสะท้อน
ความรู้สึกของบุคคลในเหตุการณ์ได้อีกด้วย โดยผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการแสดงได้หลายรูปแบบ ได้แก่
กิจกรรมการแสดงละคร และกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้รับการอบรม สามารถ
1. ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียน พร้อมทั้งอธิบาย
รายละเอียดของวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
2. อธิบายขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษานอกสถานที่ได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
4. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับลาดับเหตุการณ์ได้
5. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเขียน การอ่าน และการพูด ในวิชา
ประวัติศาสตร์ได้
6. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ที่เน้นการแสดงได้อย่างน้อย
2 กิจกรรม

ตอนที่ 4 สื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้
วิชำประวัติศำสตร์
เรื่องที่ 4.1 สื่อสาหรับการจัดการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 4.2 แหล่งเรียนรู้สาหรับการจัดการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์
แนวคิด
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1. การใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และเข้าใจเนื้อหาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น สื่อการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีอยู่หลายประเภทได้แก่
สื่อประเภทโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพ และเสียง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. แหล่งการเรียนรู้สาหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นับว่ามีความสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติ ศาสตร์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง แหล่งการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีทั้งที่ปรากฏในประเทศและในท้องถิ่น
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสาคัญต่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน ครูผู้สอน
ควรให้นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ศาสตร์ จากเว็บไซต์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่ทันสมัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้รับการอบรม สามารถ
1. อธิบายความสาคัญของสื่อการเรียนการสอนที่มีต่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และสามารถ
ยกตัวอย่างสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการนาไปประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ได้
2. ยกตัวอย่างชื่อแหล่งการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3. ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และสามารถเข้าไป
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้จากอินเทอร์เน็ตได้

ตอนที่ 5 กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำประวัติศำสตร์
เรื่องที่ 5.1 การวัดความรู้ความเข้าใจ เจตคติและค่านิยม และทักษะในวิชาประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 5.2 เครื่องมือในการวัดและประเมินผลในวิชาประวัติศาสตร์
แนวคิด
1. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ใน
สถานศึกษา พฤติกรรมที่ต้องวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ จึงประกอบ ด้วย
ความรู้ความเข้าใจในวิชาประวัติศาสตร์หรือด้า นสติปัญญา เจตคติและค่านิยมในวิชาประวัติศาสตร์ และ
ทักษะในวิชาประวัติศาสตร์
2. เครื่ อ งมื อ การวัด และประเมิ น ผลการเรีย นการสอนในวิช าประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ส าคั ญ คื อ
เครื่องมือวัดความก้าวหน้าผู้เรียนเพื่อประเมินความรู้และทักษะ คือแบบทดสอบ ส่วนเครื่องมือวัดและ
ประเมินด้านเจตคติและค่านิยม หรือด้านความรู้สึกและอารมณ์นั้น คือ วิธีการที่อยู่บนพื้นฐานของการ
สังเกตและวิธีการที่ให้นักเรียนรายงานตนเอง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้รับการอบรม สามารถ
1. ระบุพฤติกรรมที่ต้องวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. สร้างแบบทดสอบแบบต่าง ๆ สาหรับวัดและประเมินผลในวิชาประวัติศาสตร์ได้
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ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 1.1 ความหมาย ธรรมชาติ และคุณค่าของประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์จัดเป็นวิชาสาคัญวิชาหนึ่ง ที่เน้นการศึกษาเหตุการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาใน
อดี ต รวมทั้ งเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น และที่ กาลั งจะเป็ น อดีต ด้ ว ย วิช าประวัติ ศาสตร์จัด เป็ น วิช าเก่ าแก่ที่ มี
ความสาคัญและมีพัฒนาการของศาสตร์สืบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน เพราะอดีตที่ถูกนามาเรียนรู้ใน
ฐานะที่เป็นวิชาประวัติศาสตร์จะเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าและสาคัญต่อการสร้างสังคม
1. ควำมหมำยของประวัติศำสตร์
ประวัติศาสตร์ (history) มาจากคาในภาษากรีกว่า “Historia” ซึ่งความหมายว่า การไต่
สวนหรือค้นคว้า ประวัติศาสตร์ คือการศึกษาประวัติความเป็นมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากการที่ได้บันทึกเก็บ
ไว้หรือประสบการณ์จากผู้มีอาวุโส ความหมายของคานี้เกิดจากการสมาสคาศัพท์ภาษาบาลี “ประวัติ” ซึ่ง
หมายถึง เรื่องราวความเป็ นไป และคาศัพท์ภาษาสันสกฤต “ศาสตร์” ซึ่งแปลว่า ความรู้ สาหรับศัพท์
“ประวัติศาสตร์” ในภาษาไทยถูกบัญญัติขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทียบเคียง
กับคาว่า “History” และเพื่อให้มีความหมายครอบคลุมมากกว่าคาว่า “พงศาวดาร” (Chronicle) ที่ใช้กัน
มาแต่เดิม (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2544:283-284)
เมื่ อ พิ จ ารณาความหมายของค าว่า “ประวัติ ศ าสตร์ ” นั้ น มี ผู้ ให้ ค าจ ากั ด ความและ
ความหมายไว้หลายท่าน เป็นต้นว่า
เจมส์ ฮาเวย์ โรบินสัน (อ้างใน วิลลิสตัน 2527:103) กล่าวว่า ประวัติศาสตร์เป็น “ทุกสิ่ง
ที่เกิดขึ้น ซึ่งเรารู้เกี่ยวกับทุกสิ่งที่มนุษย์ได้ทา ได้คิด ได้หวัง หรือได้รู้สึก”
อาร์ จี คอลลิงวูด (R.G.Collngwood อ้างในมาตยา อิงคนารค 2524:3) กล่าวว่า
“ประวัติศาสตร์คือ การค้นหา ค้นคว้า เมื่อได้ความจริงแล้วให้แสดงออกซึ่งความจริงนั้น”
เจ เอช เฮกเตอร์ (J.H. Hexter อ้ า งในสื บ แสง พ รหมบุ ญ 2523: 20) กล่ า วว่ า
“ประวัติศาสตร์ คือ เรื่องราวของเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดจากพฤติกรรมที่มีผู้เขียนอย่างมีระเบียบและมี
เหตุผลให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด”
เอช. เอส. คอมเมเจอร์ (H.S. Commager,1966:1) ได้ให้ความหมายของประวัติศาสตร์
เป็นสองนัยด้วยกันคือ อดีต (past) หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต และประวัติศาสตร์คือบันทึก (record)
ของอดีต คอมเมเจอร์อธิบายอีกว่า โดยนัยของความหมายสองประการนี้ อาจถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน เพราะ
เรื่องราวของอดีตนั้น ก็คือเรื่องราวที่ได้ถูกบันทึกไว้แล้วนั่นเอง
อี เอช คาร์ (E. H. Carr, 1967 แปลโดย ชาติ ช าย พณานานนท์ 2527: 23) กล่ าวว่า
“ประวัติศาสตร์นั้น ก็คือ กระบวนการอันต่อเนื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักประวัติศาสตร์กับข้อมูล
ของเขา ประวัติศาสตร์คือ บทสนทนาอันไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างปัจจุบันกับอดีต”
โรเบอร์ต วี แดเนียลล์ (อ้างใน ธิดา สาระยา 2529 :1) ย้าว่า “ประวัติศาสตร์คือ ความ
ทรงจาว่าด้วยประสบการณ์ของมนุษย์ ซึ่งถ้าหากถูกลืมหรือละเลยก็เท่ากับว่าเราได้ยุติแนวทางอันบ่งชี้ว่า
เราคือ มนุษย์ หากไม่มีประวัติศาสตร์เสียแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าเราคือใคร เป็นมาอย่างไร เหมือนคนเคราะห์
ร้ายตกอยู่ในภาวะมึนงง เสาะหาเอกลักษณ์ของเราอยู่ท่ามกลางความมืด”
สาหรับ วาร์ด (Ward, 1971:30) ได้ให้ ความหมายของประวัติศาสตร์ในอีกแง่ห นึ่งว่า
“ประวัติศาสตร์โดยนัยแห่งความหมายของคาที่ทุกคนยอมรับก็คือการสืบสวนสอบสวน (inquiry) โดย
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สืบสวนสอบสวนเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอภินิหาร นิยายปรัมปรา
ที่เล่าสืบทอดกันมาหรือเหตุการณ์สาคัญ ๆ ที่ผ่านมาในอดีตทั้งนี้เพื่อการอธิบายเรื่องราวหรือปรากฏการณ์
นั้น ๆ อย่างมีเหตุผล”
นอกจากนั้น นักการศึกษาไทยหลายท่าน ได้ให้ความหมายของ ประวัติศาสตร์ ในทัศนะ
ต่าง ๆ เป็นต้นว่า
แถมสุ ข นุ่ มน น ท์ (2527:48) ได้ อ ธิ บ ายความห มายของป ระวั ติ ศ าสตร์ ไ ว้ ว่ า
“ประวัติศาสตร์ไม่มีคาจากัดความตายตัว โดยทั่วไปประวัติศาสตร์ หมายถึง การสืบเสาะให้รู้ถึงความจริ ง
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของอดีต ฉะนั้น ประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความคิดที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ในสังคมและ
สภาพเหตุการณ์ที่ส่งเสริมหรือขัดขวางวิวัฒนาการของสังคม”
นิ ธิ เอี ย วศรี ว งศ์ และอาคม พั ฒิ ย ะ (2525:12) ได้ ให้ ความหมายประวัติศ าสตร์ โดย
สรุปว่า ประวัติศาสตร์ คือการศึกษาเพื่ออธิบายอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลา หรือประวัติศาสตร์คือ
การศึกษาเพื่อเข้าใจอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลา
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2537:2) ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องราวของอดีต
โดยทั่วไปเรามักจะคิดว่าอดีตเป็ น สิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ วโดยสิ้ นเชิง ซึ่งในความจริงในตัวของอดีตเองเป็น
เช่นนั้น อดีตผ่านพ้นไปแล้ว แต่อดีตก็มักจะหวนกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์และสังคมในปัจจุบัน
ทั้งนี้ เพราะอดีตได้ทิ้งมรดกและร่องรอยไว้ตลอดเวลา ไม่มากก็น้อย การที่มนุษย์แต่ละคนจะทากิจกรรม
อะไรก็ตาม โดยทั่วไปการกระทาของมนุษย์ในปัจจุบันจะมีพื้นฐานมาจากอดีต มนุษย์แต่ละคนนั้นอาจจะ
โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม มักจะกระทาไปในวันนี้ดังที่เคยได้กระทามาแล้วในวันก่อนหรือไม่ก็เป็ นการ
กระทาที่ได้สังเกตว่ามีผู้ได้กระทามาแล้ว
จากนิยามของประวัติศาสตร์ที่กล่าวมานั้น จะเห็นว่า ความหมายของประวัติศาสตร์อาจ
แยกเป็น 2 นัย กล่าวคือ ประวัติศาสตร์ หมายถึง เหตุการณ์หรือเรื่องราวของมนุษยชาติในอดีต และอีก
ความหมายหนึ่ง หมายถึง เหตุการณ์ในอดีตที่ได้มี การศึกษา วิเคราะห์ และได้มีการบันทึกไว้อย่างเป็น
ระบบระเบียบ ดังที่สืบแสง พรหมบุญ (2523:21-22) ได้ชี้ให้เห็นถึงความหมายของประวัติศาสตร์ ตามนัย
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1) ประวัติศาสตร์ ในความหมายกว้างที่สุด หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลในอดีตของ
มนุ ษ ย์ ซึ่ งก็ไม่ มี ใครสามารถจะหาข้ อเท็ จจริง หรือ ทราบได้ ทั้ งหมด แต่ สิ่ งที่ เกิดจากพฤติกรรมมนุ ษ ย์
ทั้ งหลายทั้ งปวงนั้ น เป็ น “ประวั ติ ศ าสตร์ ” ของมนุ ษ ยชาติ ประวั ติ ศ าสตร์ ในความหมายแรกนี้ ไม่ มี
ความสาคัญหรือมีประโยชน์อะไรนัก เพราะเราไม่มีทางจะทราบสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ทั้งหมดนั่นเอง
2) ประวัติศาสตร์ ในอีกความหมายหนึ่งยังมีความสาคัญกว่าความหมายแรก หมายถึง
การเรียนรู้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ และประสบการณ์ในอดีตที่นักประวัติศาสตร์เห็นว่ามีคุณค่าขึ้นมาใหม่
โดยอาศัยการค้นคว้า การวิเคราะห์ และการตีความจากหลักสูตรทั้งปวงที่มีอยู่ ความหมายประการที่สอง
นี้ มีความหมายและมีคุณค่ากว่าความหมายแรก เพราะเป็นประโยชน์ที่เราเข้าใจได้ เพราะมีเหตุผลและมี
หลักฐานสนับสนุน
จากความหมายของประวัติศาสตร์ที่ สืบแสง พรหมบุญ ได้อธิบายไว้นั้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในความหมายที่สองจะเห็นได้ว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ได้มีการพัฒนามากขึ้น ประวัติศาสตร์มิใช่เป็น
เพียงการศึกษาเหตุการณ์ หรือเรื่องราวของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่การศึกษาประวัติศาสตร์ได้มีการ
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ค้นคว้า รวบรวมหลักฐาน นาหลักฐานมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบระเบียบ รวมทั้งการตีความที่มีเหตุผล
สนับสนุนมากยิ่งขึ้น ระเบียบวิธีการศึกษาเหล่านี้ ทาให้ประวัติศาสตร์เป็น “ศาสตร์” แขนงหนึ่งและเป็นที่
ยอมรับเช่นเดียวกับศาสตร์อื่น ๆ
กล่าวโดยสรุป ประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ใน
อดี ต เพื่ อ ให้ เข้ า ใจถึ ง พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ วิ วั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม รวมทั้ ง ความส าเร็ จ และ
ข้อผิดพลาดของมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาของสังคมปัจจุบัน
2. ธรรมชำติของประวัติศำสตร์
จากการศึกษาความหมายของประวัติศาสตร์ สรุป ธรรมชำติของประวัติศาสตร์ได้ ดังนี้
1) วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในหมวดสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เป็นหมวด
วิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ แต่วิชาประวัติศาสตร์ มีขอบข่ายและเนื้อหาสาระที่มากกว่าวิชา
อื่น ๆในหมวดสังคมศาสตร์ด้วยกัน เพราะเนื้อหาวิชาเน้นการศึกษาเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีต รวมทั้ง
เหตุการณ์ปัจจุบันที่กาลังจะเป็นประวัติศาสตร์ และเนื้อหายังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในสังคมอีกด้วย วิชาประวัติศาสตร์จึงเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่ง
2) ประวั ติ ศ าสตร์ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสบการณ์ ทั้ ง มวลของมนุ ษ ยชาติ ซึ่ ง เป็ น
ประสบการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา อารยธรรม โดยสรุปคือ ประสบการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีต ดังนั้น การบันทึกเรื่องราว
ของประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน มิใช่เป็นการบันทึกแต่เฉพาะเรื่องราวของกษัตริย์ ผู้ปกครอง สงคราม และ
ชัยชนะเท่านั้น แต่หากเป็นการบันทึกถึงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของมวลชน การทามาหากิน และการ
ดารงชีวิตของผู้คนในสังคม ทั้งนี้เนื่องจากประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทุกอย่าง
ของมวลมนุษยชาตินั่นเอง (Krug,1967:4)
3) ประวัติศาสตร์มิใช่เรื่องของอดีตโดยเฉพาะ แต่เป็นเรื่องของการโต้ตอบของ
เรื่องราว (ข้อมูล) ในอดีตกับตัวนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน และที่สาคัญคือ เป็นการโต้ตอบของสังคม มิใช่
ตัวบุ คคล นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์ยั งมีบทบาทหรือมีประโยชน์คือ ช่วยให้ เข้าใจปัจจุบั นได้ แต่นี่ก็มิได้
หมายความว่าเราจะมองปัจจุบันโดยผ่านอดีตไม่ได้ เพราะอดีตผ่านพ้นไปแล้ว เรามองได้ก็โดยผ่านปัจจุบัน
อดีตเป็นเพียงช่วยนาทางให้เท่านั้น อันเป็นบทบาทควบคู่ของประวัติศาสตร์ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 2537:1-2)
4) วิชาประวัติศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่มิใช่จะหมายถึงปรากฏการณ์อันเกี่ยวข้องกับ
การกระทาของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วย ประวัติศาสตร์ครอบคลุมถึงแขนง
วิช าทุ ก ด้านไม่ ว่าจะเป็ น วิทยาศาสตร์ สั งคมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์ ทั้ งนี้ เพราะประวัติ ศาสตร์ที่ มี
ความหมายกว้างขวางเช่นนี้ มิได้หมายถึงเฉพาะปรากฏการณ์อันเกี่ยวข้องกับการกระทาของมนุษย์เท่านั้น
แต่ย่อมต้องรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วย ปรากฏการณ์ของมนุษย์และปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็น
เรื่องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยไม่หยุดยั้ง เมื่อเป็นเช่นนั้น ประวัติศาสตร์ย่อมปกคลุมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่าง
ซึ่งวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ได้พิสูจน์แล้วว่า ไม่มีอะไรในจักรวาลคงที่
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง นั่นก็ย่อมหมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลย่อมมีประวัติศาสตร์ (สมศักดิ์
ชูโต 2527:12-13)
5) วิชาประวัติศาสตร์ เป็นศาสตร์บริสุทธิ์ ที่ช่วยเสริมความรู้และให้ประโยชน์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะศาสตร์ประเภทประยุกต์ทั้ง หลาย ประวัติศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่มีความสาคัญยิ่ง
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ศาสตร์หนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าวิชาประวัติศาสตร์มีฐานะเป็นแกนกลางของวิชาอื่นๆ เกือบทั้งหมด (นิธิ เอียวศ
รีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ 2525: 23-24)
ในฐานะที่ประวัติศาสตร์เป็นสาขาวิชาสาคัญของสังคมศาสตร์ จึงมีองค์ประกอบหรื อ
ปัจจัยสาคัญ ดังที่แถมสุข นุ่มนนท์ (2523: 26) ได้ระบุปัจจัยของประวัติศาสตร์ไว้ดังนี้
ก. มีเหตุการณ์หรือพฤติกรรมมนุษย์เกิดขึ้น ซึ่งมีมากและเกิดขึ้นตลอดเวลา
ข. มีการบันทึกหรือหลักฐาน เนื่องจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมนั้นมักถูกลืมจึง
ต้องมีผู้บันทึก ผู้สังเกต ผู้จดจา และสิ่งที่บันทึกนี้จะกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ค. มี การน าเสนออย่ างเป็ น ระเบี ยบ เมื่ อ เกิ ด หลั ก ฐานแล้ ว เป็ น หน้ าที่ ของนั ก
ประวัติ -ศาสตร์ที่จะต้องรวบรวม ตรวจตรา พิจารณาไตร่ตรอง และเรียบเรียงขึ้นตามความเข้าใจ
จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทั้ง 3 ประการดังกล่าว ทาให้วิชาประวัติศาสตร์มีความสมบูรณ์
ของศาสตร์อย่างแท้จริง ในส่วนของการมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
มิใช่เป็ นเรื่องที่มีผู้ใดผู้ห นึ่งแต่งขึ้นมาหรือจินตนาการขึ้นมาเอง โดยปราศจากข้อมูล หรือหลักฐานใด ๆ
โดยทั่วไปเหตุการณ์หรือเรื่องราวในประวัติศาสตร์มีอยู่มากมาย บางเหตุการณ์ก็น่าสนใจ บางเหตุการณ์ก็
ไม่น่าสนใจ การนาเหตุการณ์มาศึกษาจึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของนักประวัติศาสตร์ ที่จะหยิบยกเรื่องใด
เรื่องหนึ่งมาศึกษาและวิเคราะห์
3. คุณค่ำของวิชำประวัติศำสตร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ ทรงพระราชทานคาอธิบายไว้ในคานาหนังสือ สะพาน
เกี่ยวกับประโยชน์ของประวัติศาสตร์ ไว้ว่า “........ ประโยชน์อย่างหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์คือ ช่วยให้ผู้
ศึกษาได้รู้จักใช้ความคิด รู้จักหาเหตุผลจากข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ เป็นการลับสมอง และทาให้ได้รับความรู้
อันเป็นประโยชน์ในการดารงชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ในแง่นี้ ประวัติศาสตร์มิได้ขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลที่รวบรวมไว้เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการตีความ ประเมินคุณค่าของข้อมูลในแง่ใหม่ ๆ (ซึ่งเป็น
สิ่ ง ที่ ท า ไ ด้ อ ยู่ เ ส ม อ ) ร ว ม ทั้ ง ยั ง เป็ น ก า ร ค า ด ค ะ เ น แ น ว โ น้ ม ใ น อ น า ค ต ด้ ว ย ”
(http://kanchanapisek.or.th/kp8/sirindhorn/pratep41.html)
โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น มนุษย์ปรารถนาที่จะรู้เรื่องราวอดีตของตนว่ามีความเป็นมา
อย่างไร การศึกษาประวัติศาสตร์จึงจาเป็น และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คอลลิงวูด (Collingwood, 1962
อ้างในแถมสุข นุ่มนนท์ 2527:34) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายในการศึกษาประวัติศาสตร์ไว้ 3 ประการ คือ
1) เพื่อให้รู้ว่าการเป็น “คน” นั้น คืออะไร
2) เพื่อให้รู้ว่าการเป็น “คน” ชนิดที่เราเป็นนั้น คืออะไร
3) เพื่อให้รู้ว่า “ตัวเราเอง” นั้น สามารถจะทาอะไรได้แค่ไหน
ส่ ว น อี เอช คาร์ (E.H.Carr อ้ างในพรเพ็ ญ ฮั่ น ตระกู ล 2534:9) กล่ า วถึ งหน้ าที่ ข อง
ประวัติศาสตร์ไว้ว่า “ประวัติศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์เข้าใจสังคมในอดีต และเสริมสร้างความ สามารถของ
มนุษย์ให้เข้าใจสังคมปัจจุบันได้อย่างถ่องแท้”
ส าหรั บ แดเนี ย ลส์ (อ้ า งใน ธิ ด า สาระยา 2520 : 6) ให้ ค วามเห็ น ว่ า การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ ช่วยปรับ ปรุงทั ศนะในเชิงความคิดช่วยให้ มีนิสั ยช่างสั งเกต และช่างวิพ ากษ์ วิจารณ์ ซึ่ง
ก่อให้เกิดความคิดกว้างไม่ลาเอียงนาไปสู่คุณค่ายิ่งคือความมีปัญญา
ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ จึงมีความจาเป็น ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ
(2525 : 24 – 26 ) ได้อธิบายคุณค่าของประวัติศาสตร์ไว้ พอสรุปได้ดังนี้
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1) เพื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์ ในสั งคมหนึ่ ง ๆ ด าเนิ น การเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองและ
ประโยชน์ของสังคมได้ มนุษย์ต้องเข้าใจสิ่งที่อยู่ แวดล้อมตัวเอง ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อมทางสั งคม โดยเฉพาะการเข้าใจสิ่ งแวดล้ อ มทางสั งคมนั้ น มนุ ษ ย์ จะต้ องรู้ที่ ม าและความ
คลี่คลายของสิ่งนั้น การรู้กาเนิดและพัฒนาการสิ่งนั้น ๆ วิธีเข้าใจสิ่งใดโดยการศึกษากาเนิดและพัฒนาการ
ของมันนี้ เรียกว่า การเข้าสู่ปัญหาด้วยประวัติศาสตร์ อันเป็นวิธีที่เราใช้เป็นปกติในชีวิตประจาวันและ
ในทางวิชาการอยู่เป็นประจา วิชาประวัติศาสตร์จึงมีคุณค่าที่สอนให้รู้วิธีการที่จะเข้าใจสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มนุษย์จาเป็นต้องรู้จักตนเอง กล่าวคือ รู้ว่ามนุษย์สามารถทาอะไรได้และไม่
สามารถทาอะไรได้ รู้ว่าภายใต้เงื่อนไขอะไรที่ทาให้มนุษย์ทาอะไรได้ และภายใต้เงื่อนไขอะไรที่มนุษย์ไม่
สามารถทาอะไรได้ ความรู้เหล่านี้ได้มาก็โดยการดูว่ามนุษย์ได้เคยทาอะไรมาแล้ว ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง
นั่นก็คือ รู้จักตนเองในฐานะมนุษย์จากประวัติ ศาสตร์ของมนุษยชาติและสังคมที่เล็กลง ประวัติศาสตร์จึง
สอนให้รู้จักตนเอง คือรู้ทั้งส่วนที่เป็นพลังและความอ่อนแอของตนเอง
3) มนุษย์มีอดีตของตนเอง ความรู้เกี่ยวกับอดีตนั้น เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
กระทาของมนุษย์ในปัจจุบันอย่างมาก ความรู้เกี่ยวกับอดีตจึงเป็นสิ่ งสาคัญที่กาหนดการกระทาของคนใน
ปัจจุบัน ประวัติศาสตร์สอนให้รู้ถึงอดีตเหล่านั้นและทาให้คนที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์เข้าใจความคิด
ของคนอื่น ๆ ในสังคมนั้น ๆ ได้กระจ่างแจ้งขึ้น
4) ประวัติศาสตร์สอนวิธีคิดที่มีเหตุผลและวางอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง วิชา
ประวัติศาสตร์เน้นความสาคัญของการขจัดอคติจึงวางกลวิธีศึกษาให้ยึดถือในเหตุผลเป็นใหญ่ การคิดอย่าง
มีเหตุ ผ ลนี้ ยั งมีคุ ณ ค่ าอย่ างมากในการด าเนิ น ชี วิตประจาวัน ท าให้ ม องเห็ น ปั ญ หาอย่างชัด เจน และ
แก้ปัญหาอย่างรอบคอบ
ถ้าจะสรุปคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์ จะเห็นว่ามีอยู่หลายประการ ดังนี้
1) จะช่วยให้มนุษย์เกิดสานึกในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลที่เชื่อมโยงอดีตและ
ปัจจุบัน อันสร้างความภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติหรือเผ่าพันธุ์ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่า
ของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้
2) ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากอดีตเพื่อเป็นบทเรียนสาหรับปัจจุบัน
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์จะทาให้เข้าใจถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจาก
ปัญหา
3) การศึกษาประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนา
ความรู้เหล่านั้นไปกาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินนโยบายให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งปัจจุบันและอนาคต
4) วิธีการทางประวัติศาสตร์ทาให้ผู้ศึกษาสั่งสมประสบการณ์และทักษะในการ
วิเคราะห์ ไต่สวน และแก้ปัญหา ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาในศาสตร์แขนงอื่น ๆ
กล่าวโดยสรุป การศึกษาประวัติศาสตร์จึงช่วยให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจพื้ นฐานของตนเอง
เข้าใจถึงวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมว่าพัฒนาการเป็นลาดับขั้นตอนอย่างไร ได้เรียนรู้ความสาเร็จหรือ
ข้อผิดพลาดของมนุษย์ เพื่อเป็นบทเรียนและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของสังคมปัจจุบัน การศึกษา
ประวัติ ศาสตร์จึ งมิ ใช่ การฝึ กจ าเหตุก ารณ์ ระยะเวลา ชื่อ บุค คล หากมุ่ งเพื่ อให้ รู้จักตนเองของมนุษ ย์
มากกว่า
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เรื่องที่ 1.2 ขอบข่ายเนื้อหาและมโนมติทางประวัติศาสตร์
1. ขอบข่ำยเนื้อหำของวิชำประวัติศำสตร์
นักประวัติศาสตร์หลายท่านได้พยายามจัดแบ่งเนื้อหาสาระของประวัติศาสตร์ออกเป็น
หมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้า โดยทั่วไปมักนิยมแบ่งประวัติศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) ประวัติศำสตร์ทั่วไป เน้นการศึกษาเรื่องราวในอดีตที่กว้างขวาง โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็นประเภทย่อย ๆ เป็นต้นว่า ประวัติศาสตร์ทั่วไปตามแนวภูมิภาค ตามแนวเชื้อชาติ ตามแนว
อารยธรรม ตามแนวปรัชญาและภูมิปัญญา เป็นต้น
2) ประวัติศำสตร์เฉพำะเรื่อง เน้นการศึกษาประวัติศาสตร์ในเนื้อหาสาระที่
แคบลงมา เป็นต้นว่า ประวัติสถาบัน ประวัติของวิชาการแต่ละแขนง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์บอกเล่า ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ เป็นต้น
คอมเมเจอร์ (Commager,1966: 15-16 อ้างใน สิ ริวรรณ ศรีพหล 2555:4-19 ถึง 421) ได้ชี้ให้เห็นว่า การจัดเนื้อหาสาระเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่นิยมและมีการยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานแล้วนั้น สามารถจัดได้เป็น 6 แนวทาง ดังนี้
1) กำรจั ด เนื้ อ หำตำมกำลเวลำ (Choronological approach) แนวทาง
การศึกษาเนื้อหาประวัติศาสตร์โดยยึดเวลานี้เป็นที่นิยมกันมาก โดยนักประวัติศาสตร์จะเสนอเนื้อหาหรือ
เหตุ ก ารณ์ ต ามล าดั บ เวลาที่ เกิ ด ขึ้ น นั ก ประวัติ ศ าสตร์ส่ ว นใหญ่ มั ก เสนอเนื้ อ หาของมนุ ษ ยชาติ ตั้ งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในยุคประวัติศาสตร์ จะเริ่มเสนอ
เรื่องราวของสมัยโบราณที่ เน้นอารยธรรมของเมโสโปเตเมีย อียิปต์ อินเดีย จีน กรีก และโรมัน ต่อมาก็
เสนอเรื่องราวของสมัยกลาง ซึ่งเน้นความเจริญอยู่ที่ยุโรปและเรื่อยมาถึงสมัยใหม่ตามลาดับ แต่การเสนอ
เรื่องราวประวัติศาสตร์ตามกาลเวลานี้ได้รับการวิจารณ์ว่าเน้นเฉพาะเหตุการณ์ของโลกตะวันตกเท่านั้น แต่
เหตุการณ์ของโลกในส่วนอื่น ๆ เช่น จีน อินเดีย ละตินอเมริกา หรือแอฟริกา ที่มีความเจริญในยุคสมัย
เดียวกันนั้นกลับถูกละเลยไป ซึ่งจุดนี้เป็นจุดอ่อนของการเสนอเนื้อหาตามลาดับเวลา การเสนอเนื้อหา
ตามลาดับเวลานี้อาจจัดในลักษณะที่สวนทางกันหรือกลับกัน กล่าวคือ อาจเสนอเรื่องราวของเหตุการณ์
ปัจจุบันแล้วย้อนยุคไปสู่อดีตก็ได้ แต่แนวการเสนอในลักษณะดังกล่าวมักไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก
2) กำรจั ด เนื้ อห ำตำมสภ ำพ ภู มิ ศ ำสต ร์ (Geographical approach)
โดยทั่วไปการศึกษาประวัติศาสตร์มักเน้นการศึกษาประวัติศาสตร์ของยุโรปเป็นส่วนใหญ่ แนวทางการ
เสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์ ดังกล่าวจึงเริ่มเปลี่ยนไป โดยเน้นการเสนอเนื้อหาในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
นอกเหนื อ จากยุ โ รป เช่ น บริ เวณละติ น อเมริ ก า เอเชี ย แอฟริ ก ามากขึ้ น การเสนอเนื้ อ หาสาระ
ประวัติศาสตร์ตามสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกณฑ์นี้ ยังจะทาให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อม ว่ามีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมหรือกิจกรรมของมนุษยชาติที่แสดงไว้ในอดีตมากน้อยเพียงใด
3) กำรจัดเนื้อหำตำมสภำพกำรเมือง (Political approach) การเสนอเนื้อหา
ตามสภาพการเมืองนี้ได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อแนวคิดของลัทธิชาตินิยมได้แพร่อิทธิพลไปทั่วโลก การเสนอเนื้อหา
ประวั ติ ศ าสตร์ จึ ง มุ่ ง เสนอประวั ติ ศ าสตร์ ข องชาติ ต น เช่ น ประวั ติ ศ าสตร์ ฝ รั่ ง เศส ประวั ติ ศ าสตร์
สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ อาจจะเสนอเป็ น กลุ่ ม ประเทศ เช่ น ประวั ติ ศ าสตร์ ก ลุ่ ม ประเทศละติ น อเมริ ก า
ประวัติศาสตร์กลุ่มประเทศในยุโรปกลาง หรือประวัติศาสตร์กลุ่มประเทศสะแกนดิเนเวีย เป็นต้น การ
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เสนอเนื้อหาตามสภาพการเมืองนี้นับว่าเป็นแนวการเรียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่เน้นความเป็นรัฐ –ชาติ
ของแต่ล ะประเทศ และนั บ ได้ว่าได้รั บ ความนิยมอย่างมากเพราะสะดวกในการเรียบเรียงเนื้อหา โดย
หลักฐานข้อมูลส่วนใหญ่สามารถสืบค้นได้จากหน่วยงานของรัฐหรือได้จากสิ่งตีพิมพ์ของรัฐบาล หรือจาก
สถาบั น ต่ า ง ๆในสั ง คม ฟรี แ มน (E.A. Freeman) นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ได้ ให้ ค วามส าคั ญ ของการเรี ย น
ประวัติศาสตร์แนวนี้ว่า “History is past politics, past politics present history”
การศึกษาเนื้อหาประวัติศาสตร์ตามแนวสภาพการเมืองนี้ มีผลพลอยได้อย่าง
หนึ่งคือ ทาให้ผู้เรียนเกิดความรักชาติ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติตน แต่หากเนื้อหา
มุ่งไปในจุดประสงค์ดังกล่าวมากเกินไป อาจเป็นอันตรายจนเกิดการหลงชาติได้
4) กำรจัดเนื้อหำตำมสภำพวัฒนธรรม (Cultural approach) ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม (Cultural history) เป็นการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของคนในสังคม ทั้งใน
ส่วนที่เป็นคุณลักษณะความนึกคิดและจิตใจ ซึ่งคุณลักษณะความนึกคิด และจิตใจนี้ได้มีอิทธิพลครอบงา
ความเป็นมาของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก
ประวัติศาสตร์วัฒ นธรรมจะให้ความสนใจ “แนวความคิด” (ideas) มากกว่า
“เหตุการณ์” (events) นักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาในแนวนี้ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบาย
แนวความคิดของผู้คนในแต่ละสังคมในช่วงเวลาแต่ละช่วงที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ได้โดยการอธิบายนี้นัก
ประวัติศาสตร์อาจต้องนาความรู้ทางมานุษยวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาในแง่ของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศใน
ด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ศิ ล ปะ วรรณคดี ปรั ช ญา วิ ท ยาการ ความนึ ก คิ ด ฯลฯ การศึ ก ษาความเจริ ญ ของ
มนุษยชาติ ตามแนวการศึกษานี้จะอธิบายปรากฏการณ์ของมนุษยชาติในสังคมได้กว้างขวางกว่าแนวอื่น
5) กำรจัดเนื้อหำตำมสภำพสถำบัน (Institutional approach) สถาบันทาง
สังคมเป็นบ่อเกิดของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ และการกระทาของมนุษย์ในสังคม สถาบัน
ต่าง ๆ ของสังคมที่ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันการเมือง หรือสถาบันเศรษฐกิจ
ได้สะท้อนให้เห็นกิจกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกในสังคม เรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ จึง
น่าสนใจที่จะศึกษา การเสนอเนื้อหาตามสภาพสถาบันนี้ มักแบ่งการเสนอเนื้อหา เช่น ประวัติ ศาสตร์
ศาสนา ประวัติศาสตร์การเมือง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์การศึกษา เป็นต้น
6) กำรเสนอเนื้ อ หำตำมชี ว ประวั ติ บุ ค คล (Biographical approach) นั ก
ประวัติ ศาสตร์ บ างท่ านได้กล่ าวว่า “ประวัติ ศาสตร์คื อชีว ประวัติ ” การเสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์ใน
สมัยก่อน ๆ นั้น เนื้อหาที่เสนอส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับชีวประวัติบุคคล เช่น คัมภีร์ไบเบิลในศาสนาคริสต์
ก็เสนอเนื้อหาตามแนวชีวประวัติ เช่น เรื่องราวของโจเซฟ ของเดวิด เป็นต้น โทมัส คาร์ไลน์ (Thomas
Carlye) ได้ อธิบ ายว่า การเขีย นประวัติศ าสตร์ที่ เน้ น ชีว ประวัติ นี้ เป็ น “ประวัติศ าสตร์ของมหาบุ รุษ ”
(History of Great Men) โดยมหาบุ รุ ษ เป็ น ผู้ น า เป็ น รู ป แบบ เป็ น ผู้ ส ร้ า งให้ แ ก่ สั ง คม การเสนอ
ประวัติศาสตร์ตามแนวชีวประวั ติบุคคลนี้ ได้มีผู้วิจารณ์ว่า มีข้อบกพร่องในแง่ของการให้ความสาคัญของ
บทบาทมหาบุรุษจนเกินไป ทาให้ละทิ้งความสาคัญของสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยด้านอื่น ๆ ไป อิทธิพลของ
คน ๆ เดียวไม่อาจครอบคลุมปรากฏการณ์ทางสังคมในเวลานั้นได้ทั้งหมด
จากรูปแบบการจัดเนื้อหาที่คอมเมเจอร์ ได้ให้รายละเอียดไปแล้วนั้น มีข้อที่น่าสังเกตว่า
ในการศึกษาเนื้ อหาประวัติศาสตร์ นั กประวัติศาสตร์ห รือผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์มักจะเน้นการเสนอ
เรื่องราวในอดีตที่กว้างขวาง เช่น การเสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์ตามแนวภูมิภาค ตามแนว
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อารยธรรม หรือเป็นประวัติของประเทศ โดยมุ่งให้เรียนรู้ถึงเหตุการณ์สาคัญ ๆ ของโลก
หรื อประวัติ ศ าสตร์ ข องประเทศ โดยมั ก จั ดเนื้ อ หาตามล าดั บ เวลาที่ เกิ ด ขึ้น ดังนั้ น ขอบข่ายการเรีย น
ประวัติศาสตร์ที่ผ่าน ๆ มาจึงมีขอบข่ายเนื้อหาที่กว้างขวาง แต่ขอบข่ายการเสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะดังกล่าวเริ่มคลายความสาคัญลง นักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ให้ความสาคัญต่อการเสนอเนื้อหา
ของประวัติศาสตร์เฉพาะเรื่องมากขึ้น โดยเฉพาะให้ความสาคัญกับเรื่องราวความเป็นมาของกลุ่มใหญ่ใน
สังคม เพื่อให้เข้าใจอดีตของคนให้รู้ว่าตัวตนเรามาจากไหน ซึ่งจะทาให้เข้าใจสภาพปัจจุบันของสังคมมาก
ยิ่งขึ้น
2. มโนมติทำงประวัติศำสตร์
มโนมติสาคัญทางประวัติศาสตร์นั้น นักประวัติศาสตร์หลายท่านได้พยายามรวบรวมและ
อธิบายในรายละเอียดไว้ เช่น ริทเตอร์ (Harry Ritter) ได้รวบรวมมโนมติทางประวัติศาสตร์ โดยเขียนไว้ใน
หนั ง สื อ ชื่ อ “Dictionary of Concepts in History (1986) นอกจากนั้ น นั ก การศึ ก ษาโดยเฉพาะนั ก
การศึ ก ษาทางสั ง คมศึ ก ษา เช่ น แบงส์ (James A.Banks) อี ล ลี ส (Arthur K.Ellis) ฟรี แ ลนด์ (Kant
Freeland) ซาเวจ และอาร์มสตรอง (Tom V. Savage and David G. Armstrong) เป็นต้น ได้เสนอแนะ
มโนมติทางประวัติศาสตร์ที่ควรนามาพัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียนอยู่หลายมโนมติด้วยกัน ในที่นี้ขอประมวลมโน
มติทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญ ๆ ที่ควรนามาพัฒนาให้แก่ผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์ยิ่งขึ้น ดังมีมโนมติดังต่อไปนี้
1) อำรยธรรม (Civilization) ริท เตอร์ (Ritter 1986 : 39) ให้ รายละเอี ยดของคาว่า
อารยธรรมไว้ว่า 1) พัฒ นาการของสั งคมมนุษย์ คุณ ลั กษณะของโครงสร้างทางสังคม ความเจริญ ทาง
เทคโนโลยี และการบริหาร ระดับความเจริญทางสติปัญญา และสุนทรียศาสตร์ 2) กระบวนการพัฒนา
สังคมในด้านเทคโนโลยี การบริหาร สติปัญญา และสุนทรียศาสตร์ 3) เป็นคาที่มีความหมายเดียวกับที่นัก
มานุษยวิทยาใช้ คือคาว่า . “วัฒนธรรม” (Culture) ซึ่งหมายถึง สรรพสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏในสังคม ไม่ว่า
จะเป็นในด้านวัตถุหรือวิถีการดาเนินชีวิต
ส่วนแบงส์ (Banks, 1977 : 216) ได้อธิบายว่า อารยธรรมหมายถึง วัฒ นธรรมทั้งมวล
ของมนุษย์ ของประเทศ หรือของยุคสมัย อารยธรรมนั้น ถือว่า เป็นมโนมติทางวิชาการมานุษยวิทยา ซึ่ง
นักมานุษยวิทยามักนิยมเรียกว่า “วัฒนธรรม” มากกว่าอารยธรรม แต่มีข้อที่น่าสงสัยว่า นักประวัติศาสตร์
ไม่ได้ตัดสินใจว่า ประสบการณ์ทั้งมวลของมนุษยชาติทั้งหมด คือ อารยธรรม แต่จะเลือกสรรเฉพาะความ
เจริญที่ปรากฏเด่นชัดและได้รับการยกย่องแล้วในชาติต่าง ๆ ทั้งในซีกโลกตะวันตกและตะวันออก ความ
เจริญดังกล่าว ได้แก่ ความเจริญด้านดนตรี วรรณคดี การเมืองการปกครอง เป็นต้น
2) เหตุปัจจัย (Causation) เหตุปัจจัย คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ที่ใช้ในการ
อธิ บ ายเหตุ ก ารณ์ ทางประวั ติ ศ าสตร์ จากค านิ ย ามที่ ป รากฏในพจนานุ ก รมศั พ ท์ สั ง คมวิ ท ยา
(ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน 2524 : 54) ได้อธิบายเหตุปัจจัยไว้ว่า “ความสั มพั นธ์องค์ประกอบที่มาก่อนและ
องค์ประกอบที่ตามหลังของพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะที่แน่นอนพอจะตั้งเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ได้”
3) กำรเปลี่ ย นแปลง (Changes) แบงส์ (Banks, 1977 : 215) อธิ บ ายว่ า มโนมติ นี้
หมายถึง ปรากฏการณ์ในสังคมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่คงที่ มีความแตกต่างกันในแต่ละวัน
แต่ละสัปดาห์ และแต่ละปี การให้ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและ
เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวโดยยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้นนับว่าสาคัญมาก ข้อมูลหรือเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจมโนมตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4) ควำมขั ด แย้ง (Conflicts) จากพจนานุ กรมศัพ ท์ สั งคมวิท ยา (ราชบั ณ ฑิต ยสถาน
2524 : 79) ได้ให้ความหมายของคาว่า ความขัดแย้งหรือการขั ดกันว่า คือกระบวนการกับสถานการณ์ ซึ่ง
บุคคลหรือกลุ่มไม่ต่ากว่าสองคนหรือสองกลุ่มแสวงหาทางทาลายความมุ่งหมายของกันและกัน กีดกันมิให้
แต่ละฝ่ายได้รับความพอใจในผลประโยชน์ของตน จนอาจถึงขั้นทาอันตรายกันและกันได้
มโนมติ “ความขัดแย้ง” นี้ แบงส์ (Banks, 1977 : 215) ได้อธิบายว่า ถ้าศึกษาเหตุการณ์
ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์จะพบว่า การไม่เห็นด้วย การตกลงกันไม่ได้ หรือการเป็นปรปักษ์กันซึ่งเป็น
ลักษณะของความขัดแย้งนั้น มีปรากฏในระหว่างบุคคลกับบุค คล ระหว่างกลุ่ม หรือระหว่างประเทศอยู่
เสมอ ๆ ทั้งนี้ เนื่องมาจากต่างฝ่ายต่างก็มีจุดมุ่งหมายต่าง ๆกัน หรือถ้ามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน แต่ก็มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป ความขัดแย้งนี้มีผลกระทบต่อสังคมทั้งทางบวกและทางลบ
5) วิกฤตกำรณ์ (Crisis) ริทเตอร์ (Ritter, 1986 : 79) อธิบายว่า วิกฤตการณ์ คือ ช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ ที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจอย่างท้าทาย จุดของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการตัดสินใจเพื่อ
ความอยู่รอดของคนและของสถาบัน
6) กำรปฏิวัติ (Revolution) ริทเตอร์ (Ritter, 1986 : 388) ให้ความหมายของมโนมติ
การปฏิวัติว่า คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว โดยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นพื้นฐาน หรือสิ่งที่มีอยู่
เดิมในสังคม การปฏิวัติมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมือง ส่วนแบงส์ ชี้ให้เห็นว่า มโนมติ “การปฏิวัติ”
นับเป็นมโนมติสาคัญในวิชารัฐศาสตร์ด้วย และถือว่าการปฏิวัติเป็นความขัดแย้งอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งควร
ชี้แจงให้ผู้เรียนได้เข้าใจในลักษณะความขัดแย้งในลักษณะนี้
7) ลัทธิชำตินิยม (Nationalism) ริทเตอร์ (Ritter, 1986 : 294) อธิบายว่า เป็นลัทธิที่
เกี่ยวกับการเมืองที่เน้นความสานึกว่าสังคมจะดีที่สุดถ้าหากจัดในรูปของรัฐ–ชาติ (nation-state) และรัฐ–
ชาตินั้นจะต้องเน้นจุดรวมที่ให้บุคคลหรือกลุ่มมีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ ต่อรัฐของตน รัฐ–ชาติ ถือเป็น
ระบบการปกครองแบบหนึ่งที่ให้ความสาคัญแก่พลเมืองทุกคน และขณะเดียวกันก็เน้นให้พลเมืองทั้งหมด
ต้องยึดถือในอานาจอธิปไตยของรัฐด้วย
สาหรับแบงส์ (Banks, 1977:26) ได้ให้รายละเอียดว่า ลัทธิชาตินิยมจะเกิดขึ้นเมื่อผู้นา
ของประเทศหรือบุคคลใดบุ คคลหนึ่งของประเทศจงใจจะทาหรือแสดงออกเพื่อพัฒนาและปลูกฝังความ
จงรักภักดีให้เกิดขึ้นแก่พลเมืองของประเทศ ลัทธิชาตินิยมนี้ในบางครั้งจะเน้นในเรื่องราวของความภาคภูมิ
ในชาติ พั น ธุ์ข องตน ซึ่ งอาจก่ อปั ญ หาด้ านความสั ม พั น ธ์ระหว่างประเทศ ถ้ าผู้ เรียนได้ ศึก ษาเกี่ ย วกั บ
พัฒ นาการของลัทธิชาตินิยมจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แล้วจะได้ข้อสรุปว่า ลัทธิชาตินิยมอาจเป็น
สิ่ งจ าเป็ น เพื่ อความเป็ น ปึ ก แผ่ น หรือ ความส าเร็จของประเทศ แต่ห ากลั ท ธิช าตินิ ย มได้ รับ การพั ฒ นา
จนเกิ น ไป อาจก่อ ให้ เกิด ความขัด แย้ งและเกิด เป็ น สงครามได้ ในที่ สุ ด ดังกรณี ข องประเทศญี่ ปุ่ น และ
ประเทศเยอรมนี ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น
8 ) ก ำ ร ส ำ ร ว จ (Exploration) แ บ งส์ (Banks, 1977 : 217) อ ธิ บ า ย ว่ า นั ก
ประวัติศาสตร์ให้ความสนใจในการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ที่เดินทางท่องเที่ยวไปสารวจดินแดนที่ตนไม่
รู้จัก ทาให้พบดินแดนใหม่ ๆ อีกหลายแห่ง การส ารวจนี้ จัดเป็นมโนมติสาคัญ ของวิช าภูมิศาสตร์ด้วย
โดยทั่วไป นักประวัติศาสตร์จะบันทึกและมักยกย่องความสาเร็จของนักสารวจชาวยุโรปตะวันตก ในการ
สารวจดินแดนต่าง ๆ แต่กลับละเลยการกล่าวถึงวัฒนธรรมหรือเรื่องราวของคนพื้นเมืองในดินแดนที่มีการ
สารวจ ทั้ง ๆ ที่ดินแดนเหล่านั้นมีความเจริญมาก่อนที่จะมีการสารวจดินแดนกัน
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9) หลักฐำน (Evidence) ริทเตอร์ (Ritter, 1986 : 143) ให้ความหมายของหลักฐานว่า
คื อ ทุ ก สิ่ งทุ ก อย่ า งที่ นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ใช้ ในการศึ ก ษาหาความรู้ เช่ น เอกสารสิ่ งพิ ม พ์ ความคิ ด เห็ น
อนุ ส าวรี ย์ วัต ถุสิ่ งประดิษ ฐ์ ประเพณี ฯลฯ หลั ก ฐานเหล่ านี้ใช้เป็ นข้อ มูล เพื่ อสื บ หาร่อ งรอยของอดี ต
หลักฐานทางประวัติศาสตร์นี้แบ่งเป็นสองประเภท คือหลักฐานขั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
10) อคติทำงประวัติศำสตร์ (Historical Bias) แบงส์ (Banks, 1977 : 217) อธิบายว่า
นักประวัติศาสตร์อาจได้งานเขียนประวัติศาสตร์ที่ไม่ สมบูรณ์นัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักฐาน
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่นักประวัติศาสตร์ได้รวบรวมไว้ นักประวัติศาสตร์เป็นผู้ตัดสินใจว่าหลักฐานหรือ
ข้อมูลที่นามาใช้นั้นมีคุณค่าและมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ในการคัดเลือกหลักฐานที่จะ
นามาศึกษานั้น จึงมีอคติของนักประวัติศาสตร์ว่าจะคัดเลือกหลักฐานชิ้นใดมาศึกษา นอกจากนั้นธรรมชาติ
ของหลั กฐานและลี ล าการบั น ทึกในหลั กฐานนั้น อาจมีอคติส อดแทรกอยู่บ้าง รวมทั้งสภาพทางสั งคม
วัฒนธรรม และสมัยเวลาที่นักประวัติศาสตร์ผู้นั้นมีชีวิตอยู่ก็มีส่วนทาให้มีอคติเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การบันทึก
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โดยนักประวัติศาสตร์จึงอาจมีอคติเกิดขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ผู้สอนประวัติศาสตร์ต้อง
ชี้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจเงื่อนไขในข้อนี้และพยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนในการค้นหา
ข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ในอดีตที่นักประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้
กล่ าวโดยสรุป มโนมติส าคัญ ทั้ง 10 มโนมติที่ป ระมวลมานี้ เป็น มโนมติห ลักของวิช า
ประวั ติ ศ าสตร์ เมื่ อ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในมโนมติ ทั้ ง 10 อย่ างถ่ อ งแท้ แ ล้ ว ย่ อ มท าให้ เข้ าใจ
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างแท้จริง
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ตอนที่ 2 พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 2.1 พัฒนาการของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์
1. วิชำประวัติศำสตร์ในหลักสูตรก่อนกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475
เมื่อมีการใช้หลักสูตรในระยะแรก ๆ คือหลักสูตรประโยคต่าง ๆ ที่ออกใช้ในปี พ.ศ.
2438 นั้น มีการสอนวิชาประวัติศาสตร์บ้างแล้ว โดยนักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ของประเทศ โดย
การอ่านในวิชาภาษาไทย ใน ปี พ.ศ. 2445 มีการกาหนดให้เรียนวิชาภูมิศาสตร์และพงศาวดาร ใน ปี
พ.ศ. 2452 กรมศึกษาธิการออกหลักสูตรประโยคมูลศึกษา กาหนดให้มีวิชาจรรยา วิชาความรู้เรื่อง
เมืองไทย ซึ่งก็คือ ภูมิศาสตร์และพงศาวดารสาหรับเด็กนั่นเอง
ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2456 มีการประกาศใช้ห ลั กสู ตรหลวง ในส่ว นของพงศาวดารหรือ
เนื้ อ หาประวั ติ ศ าสตร์ ร ะดั บ ประโยคประถม ชั้ น มั ธ ยมตอนต้ น มั ธ ยมตอนกลางนั้ น มี เนื้ อ หาสาระ
เหมือนเดิมทุกประการ ส่วนในชั้นมัธยมตอนปลาย วิชาพงศาวดาร ซึ่งแต่เดิมเขียนไว้อย่างละเอียดนั้น
หลักสูตรใหม่นี้เพียงแต่สรุปความลงเป็นย่อ ๆ ว่า สอนพงศาวดารโลก
ครั้ น ต่ อมาใน ปี พ.ศ. 2464 มี การปรับ ปรุงหลั กสู ต รและโครงการศึก ษาอี ก แต่วิช า
จรรยา ภูมิศาสตร์ และพงศาวดาร ยังคงใช้ตามที่ปรับปรุงใน ปี พ.ศ. 2456 และหลักสูตรนี้ก็ได้ใช้ต่อมา
จนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครอง (กรมวิชาการ 2513)
2. วิชำประวัติศำสตร์ในหลักสูตรหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง
ภายหลังการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หลั กสูตรที่ต้องเปลี่ ยนไปมาก คือ
หลั ก สู ต รสั ง คมศึ ก ษา เพราะต้ อ งสอนให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจระบอบการปกครองใหม่ วิ ช าภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์นั้นยังคงมีอยู่ตามเดิม แต่ในชั้นประถมคงเรียกว่า ความรู้เรื่องเมืองไทย
หลั ก สู ต รปี พ.ศ. 2480 ในส่ ว นของวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ได้ น าเอา
รายการของหลักสูตรเดิมมาใช้โดยที่มิได้เปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญแต่อย่างใด แต่มีหัวข้อใหม่ที่ไม่เคยมีอยู่
เดิม คือ การพาเที่ยวดูสถานที่ โดยเขียนไว้ว่า “ให้พานักเรียนเที่ยวดูสถานที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ร อบตั ว บ้ า ง ความรู้ ท างภู มิ ศ าสตร์ แ ละประวั ติ ศ าสตร์ บ้ า ง กั บ ทั้ ง ปลุ ก ใจให้ รั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ”
ส่วนวิชาประวัติศาสตร์ในชั้นมัธยมตอนต้ นให้เรียนประวัติคนไทยที่สาคัญ 10 คน รู้จัก
ประวัติเดิมของชนชาติไทยเฉพาะที่สาคัญ ๆ และให้เรียนประวัติศาสตร์สมัยราชธานีตั้งอยู่ที่กรุงสุโขทัย
อยุธยา ธนบุรี และกรุงเทพ ฯ คือประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขปนั้นเอง หัวข้อการพาเที่ยวดูสถานที่มีเหมือน
ชั้นประถม
ในชั้ น มั ธ ยม 4 5 และ 6 วิช าประวั ติ ศ าสตร์ ให้ เรี ย นประวั ติ ศ าสตร์ไทยสมั ย ต่ าง ๆ
ละเอียดขึ้น เรียนประเทศต่าง ๆในแหลมอินโดจีน เรียนเรื่องประเทศจีนแต่ ค.ศ. 1834 จนถึงปัจจุบัน
ประเทศญี่ปุ่น และโลกภายหลังมหาสงคราม
หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาซึ่งกาหนดขึ้นใหม่ใน ปี พ.ศ. 2491 .ให้เรียนประวัติศาสตร์
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยละเอียด ประวัติศาสตร์สากลเรียนสังเขปประวัติศาสตร์ของยุโรป อเมริกา เอเชีย
และออสเตรเลียนับแต่ประมาณ พ.ศ. 2000 จนถึงปัจจุบัน
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ต่อมามี การปรั บ ปรุงหลั กสู ตรแต่ชั้ นประถมจนจบมัธ ยม ซึ่งออกประกาศใช้ ปี พ.ศ.
2491 และ พ.ศ. 2493
หลักสูตรประถมศึกษำ พ.ศ. 2491 ให้เรียนประวัติศาสตร์อย่างย่อของชาติไทยสมัยต่าง
ๆ ให้สอนประวัติของวีรชนในประวัติศาสตร์ประมาณ 10 ท่าน และให้สอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทยกับจีน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส โดยสังเขป
หลักสูตรมัธยมตอนต้น พ.ศ. 2493 สาหรับวิช าประวัติศาสตร์กาหนดให้เรียนหั วข้อ
สาคัญ ดังนี้ ประวัติชาติไทย ประวัติคนไทยที่สาคัญ ประวัติชาติใกล้เคียง
หลักสูตรมัธยมตอนปลำย พ.ศ. 2493 ในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ ให้เรียนในหัวข้อ
ดังนี้ ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ทั่วไป การพบดินแดนใหม่และการสารวจ การขนส่ งการสื่อสาร
สงครามและสันติภาพ และประวัติบุคคลสาคัญของโลก (กระทรวงศึกษาธิการ 2493: 24-29)
ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2498 มีการปรับ ปรุงหลั กสูตรเฉพาะชั้นเตรียมอุดมศึกษา กาหนด
ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นวิชาบังคับสาหรับเตรียมอักษรศาสตร์ปีที่ 1 และสังคมศึกษา ข. บังคับสาหรับ
เตรียมอักษรศาสตร์ปีที่ 2 นอกจากนี้ ยังมีสังคมศึกษา ก. เป็นวิชาเลือกสาหรับแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ ใน
ส่วนวิชาบังคับภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์นั้น วิชาประวัติศาสตร์กาหนดให้เรียนประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุง
ธนบุรีและรัตนโกสินทร์จนถึงสิ้นรัชกาลที่ 3 ประวัติศาสตร์ต่างประเทศนั้นเหมือนหลักสูตรเตรียมอุดม
2491
3. วิชำประวัติศำสตร์ ในหลักสูตรประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ พุทธศักรำช 2503
ต่อมามีการประกาศใช้หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรประโยค
ประถมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503 และ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น และหลั กสู ต ร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503
3.1 หลักสูตรประโยคประถมศึกษำตอนต้น พุทธศักรำช 2503 หลักสูตรนี้หลอมรวม
เนื้อหาเป็นหมวดใหญ่ ๆ 6 หมวด หมวดสังคมศึกษา ได้เพิ่มความสาคัญขึ้นมาก สาหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์นั้น ให้เรียนเกี่ยวกับประวัติตนเอง ประวัติของโรงเรียนและชุมชน บุคคลสาคัญของชาติ
ไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทยโดยย่อ
3.2 หลักสูตรประโยคประถมศึกษำตอนปลำย พุทธศักรำช 2503 วิชาประวัติศาสตร์
มีรายละเอียดที่ให้นักเรียนเรียนในแต่ละปี ดังนี้
ชั้นประถมปีที่ 5 ให้เรียน ประวัติชนชาติไทย โดยสังเขป ประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย
ประวัติบุคคลสาคัญ สถานที่และวัตถุสาคัญของชาติ และข่าวและเหตุการณ์
ชั้นประถมปีที่ 6 ให้เรียน ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรี ประวัติบุคคลสาคัญ สถานที่และ
วัตถุสาคัญของชาติ และข่าวและเหตุการณ์
ชั้นประถมปีที่ 7 ให้เรียน ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ การกู้อิสรภาพ
และการตั้งกรุงธนบุรี การตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ประวัติบุคคลสาคัญ
สถานที่และวัตถุสาคัญของชาติ และข่าวและเหตุการณ์
3.3 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษำตอนต้นและหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย
พุทธศักรำช 2503
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หมวดสังคมศึกษาแยกเป็น 4 วิชา คือ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติ ศาสตร์ ในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ ใน หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษำตอนต้น พุทธศักรำช 2503 นั้น
เน้นการเรียนประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาและประวัติศาสตร์ต่างประเทศ
ส่ วน หลัก สูต รประโยคมั ธ ยมศึ กษำตอนปลำย พุ ทธศั กรำช 2503 ในส่ ว นของวิช า
ประวัติ- ศาสตร์ไทย ให้เรียนประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี และรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน ส่วนประวัติศาสตร์
ทั่วไป เรียนตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงมหาสงครามโลกครั้งที่ 2 และองค์การสหประชาชาติ
4. วิชำประวัติศำสตร์ในหลักสูตรประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ พุทธศักรำช 2521 และ
หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย พุทธศักรำช 2524
ในส่วนของหลักสูตรสังคมศึกษาได้มีการปรับโครงสร้างของเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ จะจัด
หลักสูตรแบบบูรณาการในส่วนของวิชาบังคับและมีรายวิชาเลือกจานวนหนึ่ง
4.1 หลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช 2521 กลุ่มที่เกี่ยวกับสังคมศึกษามากที่สุดคือ
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ในส่วนของวิชาสังคมศึกษาประกอบด้วยหน่วยต่าง ๆ หลายหน่วย แ ละ
หน่วยที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ คือ หน่วยชาติไทย และหน่วยข่าวและเหตุการณ์วันสาคัญ ซึ่ง
จัดให้เรียนทุกชั้นปี คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
4.2 หลักสูตรมัธ ยมศึกษำตอนต้น พุทธศักรำช 2521 หลั กสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช 2521 มีโครงสร้างประกอบด้วยกลุ่มวิชา 5 กลุ่ม การจัดหลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศึกษาระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น พุ ท ธศั ก ราช 2521 ประกอบด้ ว ยวิ ช าภู มิ ศ าสตร์ ประวัติ ศ าสตร์ หน้ าที่ พ ลเมื อ ง
ศีลธรรม สังคมวิทยา ประชากรศึกษาและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ โดยนาเนื้อหาสาคัญของแต่ละ
รายวิ ช ามาจั ด รวมกั น ในลั ก ษณะบู ร ณาการและจั ด เป็ น รายวิ ช าเดี ย วกั น โดยเรี ย กว่ า สั ง คมศึ ก ษา
ประกอบด้วยรายวิชา ส 101 ส 102 ส 203 ส 204 ส 305 และ ส 306
สาหรับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
นั้น ได้จัดบูรณาการไว้ในรายวิชาบังคับ ส่วนเนื้อหาประวัติศาสตร์โดยตรง จัดเป็นรายวิชาเลือก สาหรับ
ผู้เรียนที่สนใจวิชาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ
4.3 หลักสูต รมัธยมศึก ษำตอนปลำย พุทธศักรำช 2524 หลั กสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช 2524 กาหนดให้กลุ่มวิชาสังคมศึกษาประกอบด้วยวิชา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์ จริยธรรม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และประชากรศึกษาและสิ่งแวดล้อม โดยให้
เรี ย นทั้ งส่ ว นที่ เป็ น วิช าบั งคับ และส่ ว นที่ เป็ น วิช าเลื อ ก ในส่ ว นที่ เป็ น รายวิช าบั งคับ นั้ น ได้จั ดรายวิช า
ส 605 เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ นอกจากนั้น ยังมีวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนที่สนใจวิชาประวัติศาสตร์หรือต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึ กษาได้
เลือกถึง 11 วิชา
ต่อมามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสภาพของสังคม โดยมี
การประกาศใช้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตร
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น พุ ท ธศั ก ราช 2521 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2533) และมั ธ ยมศึ ก ษ าตอนปลาย
พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
5. สำระประวัติศำสตร์ในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นับเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สาคัญในหลักสูตร สาระที่เป็นองค์
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ความรู้ของกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 สาระ ได้แก่ สาระศาสนา ศีลธรรม
จริ ย ธรรม สาระหน้ าที่ พ ลเมื อ ง วั ฒ นธรรม และการด าเนิ น ชี วิ ต ในสั งคม สาระเศรษฐศาสตร์ สาระ
ประวัติศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ส ำหรั บ สำระที่ 4 ประวั ติ ศ ำสตร์ สาระนี้ เ น้ น ความคิ ด รวบยอดที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประวัติศาสตร์ ปรัชญา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และโบราณคดี ที่มุ่งให้มีความเข้าใจว่าวิวัฒนาการ การ
ดาเนินชีวิตของมนุษยชาตินั้นมีการสั่งสมมาตามกาลเวลาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
การศึกษาเรื่องราวในอดี ตทาให้เกิดการเรียนรู้ว่ามนุษย์ในอดีตเผชิญปัญ หาต่างๆ ในขณะดารงชีวิตอยู่
อย่างไร มีวิธีการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ประสบความสาเร็จและความผิดพลาดอย่างไร เหตุการณ์
และการกระท าในอดี ต มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ในเวลาต่ อ มาอย่ า งไร อั น จะเป็ น การสร้ า ง
ประสบการณ์ และทางเลือกในการดารงชีวิตแก่คนรุ่นหลังต่อไป
การเรียนการสอนสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์นี้ โรงเรียนจะจัดหลักสูตรโดยจัดทารายวิชาที่
จะสอน โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้จานวน 3 มาตรฐาน รวมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นอีกด้วย (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2545 :33 – 35)

เรื่องที่ 2.2 สาระประวัติศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
กระทรวงศึกษาธิการได้มีมีการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาเยาวชนเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริม
ให้ ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ จึงนาไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของ
หลักสู ตรในการพั ฒ นาคุณ ภาพผู้เรี ยน และกระบวนการนาหลักสู ตรไปสู่ การปฏิ บัติในระดับ เขตพื้น ที่
การศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา โดยได้ มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ จุ ด หมาย สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เรี ย น
คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ ชัดเจน เพื่อใช้ เป็ นทิศทางในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละระดับ
กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรมเป็ น 1 ใน 8 กลุ่ มสาระการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกาหนดสาระการเรียนรู้ย่อยไว้
5 สาระ เหมือนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนี้
สาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4
ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5
ภูมิศาสตร์
สาระประวัติศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้น นับเป็นวิช าที่มีความสาคัญยิ่ง
ในหลักสูตร เป็นสาระที่จะหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรัก ความหวงแหน ความ
ภูมิใจ ตลอดจนความผูกพันกับท้องถิ่น ประเทศชาติ รวมทั้งมนุษยชาติในภูมิภาคและสังคมโลกด้วยกัน
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สำระที่ 4 ประวัติศำสตร์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่
มำตรฐำน ส 4.1 เข้ าใจความหมาย ความส าคั ญ ของเวลาและยุค สมั ย ทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
มำตรฐำน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ และสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
มำตรฐำน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มี
ความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
นอกจากนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังได้กาหนด
ตัวชี้วัดชั้นปี (ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และตัวชี้วัดช่วงชั้น (ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ของสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย
การจั ด การเรี ย นการสอนสาระประวั ติ ศ าสตร์ ใ นสถานศึ ก ษานั้ น จากค าสั่ ง ของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กาหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1- ม.6)
ในทุกสังกัดจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาเฉพาะขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยสถานศึกษาจะต้องดาเนินการปรับโครงสร้าง
เวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาพื้นฐานให้สอดคล้องกับคาสั่งที่กาหนดไว้ดังกล่าว มีข้อมูล
สาคัญโดยสังเขป ดังนี้ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 2554: 15)
1) ระดับประถมศึกษา กาหนดให้ เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมง แนวปฏิบัติ
ส าหรั บ การจั ด ตารางเรี ย นรายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ นั้ น สถานศึ ก ษาจั ด ตารางเรี ย นส าหรั บ รายวิ ช า
ประวัติศาสตร์ เป็นสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 40 สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง
2) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ก าหนดให้ เรี ย นรายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ 40 ชั่ ว โมง
(1 หน่วยกิต) แนวปฏิบัติสาหรับการจัดตารางเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์นั้น สถานศึกษาสามารถ จัดเป็น
2 ภาคเรียน โดยจัดเป็ นรายวิชาละ 0.5 หน่วยกิต หรือจัดไว้ในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง โดยจัดเป็น
รายวิชาละ 1 หน่วยกิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษา
3) ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย กาหนดให้เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ 80 ชั่วโมง (2
หน่วยกิต) แนวปฏิบัติสาหรับการจัดตารางเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์นั้น สถานศึกษาสามารถ จัดได้
หลายแบบ เช่น จัดเป็น รายวิชาละ 0.5 หน่วยกิต จานวน 4 ภาคเรียน/จัดเป็นรายวิชาละ 1 หน่วยกิต
จานวน 2 ภาคเรียน การจัดไว้ในระดับชั้นใด ภาคเรียนใดก็ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษา และคานึงหลัก
ของพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
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เรื่องที่ 2.3 ประเด็นและจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เพื่อ
เสริมสร้างสานึกความเป็นไทย
จากมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ทั้ง 3 มาตรฐาน จะเป็นหลักการ
ส าคัญ ของการเรี ย นรู้วิช าประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา โดยมาตรฐานการเรีย นรู้ได้ส ะท้ อนถึงความรู้
กระบวนการ และเจตคติที่สาคัญของการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน ซึง่
สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงสาระของความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติค่านิยม
ของทัง้ 3 มาตรฐานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้สัมพันธ์กัน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ/ค่านิยม จากมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้ง 3 ข้อ หาก
จะมุ่งที่เป้าหมายที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนไทยที่รักชาติ ก็คือ มาตรฐาน ส 4.3 เริ่มจากการรู้จักตนเอง
ชุมชน และสังคมไทย วัฒนธรรมไทย และความเป็นชาติไทย ส่วนมาตรฐาน ส 4.2 จะนานักเรียนออกไปสู่
สังคมโลกด้วยการศึกษาพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์เริ่มที่ชาติตนเอง ก่อนถึงเพื่อน
ร่วมภูมิภาคและร่วมโลก รวมทั้งการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยน แปลงและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นที่มีต่อตนเอง สังคมชาติและสังคมโลก ส่วนมาตรฐาน ส 4.1 เป็นเสมือนเครื่องมือสาหรับการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง
สาหรับมาตรฐาน ส 4.3 ที่ระบุว่า เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธารงความเป็นไทย เป็นมาตรฐานที่มุ่งให้นักเรียนเป็นคนไทยที่รักชาตินั้น
ถ้าครูผู้สอนพิจารณาจากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง จะพบว่าเรื่องที่ครูสังคมศึกษาจะสอนใน
ด้านเนื้อหา การฝึกทักษะ และการสร้างเจตคติมีอะไรบ้าง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้
วิเคราะห์ ไว้ดังนี้ (ส านั ก วิช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา ส านั กงานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 2554: 17)
ฝึ กทักษะอะไรบ้ าง

สอนเรื่องอะไร





ความเป็ นมาของชาติไทย
พัฒนาด้ านต่างๆของไทย
วัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญาไทย
บุคคลสาคัญของไทย




การเข้ าถึอะไร
งหลักฐานชันต้
้ น
การสืบค้ นข้ อเท็จจริ ง

สร้ างเจตคติด้านใด




มีความรัอะไร
ก
มีความภูมใิ จในชาติ
ธารงความเป็ นไทย

จากมาตรฐาน 4.3 เมื่อพิจารณาถึงประเด็นและจุดเน้ นในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ไทยที่จะเสริมสร้างสานึ กความเป็นไทยและความรักชาติ ประกอบกับคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช. 2557) ที่ได้มีนโยบายให้ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์
ความเป็ น ไทย รั กชาติ ศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ตริ ย์ และเป็ น พลเมื องที่ ดี ในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย สานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน (2557:4 - 6) จึงได้กาหนดประเด็นและจุดเน้นไว้ 5 ประเด็น ดังนี้
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1) ประวัติควำมเป็นมำหรือรำกเหง้ำของควำมเป็นไทย เนื่องจากเห็นว่าไม่ว่าเราจะ
หยิบประเด็นใดในสังคมไทยขึ้นมาเป็นหัวเรื่องแล้ว ทุกเรื่องล้วนมีความเป็นมาทั้งสิ้น ดังนั้นการสอนเพื่อให้
เข้าถึง “กว่าจะเป็นวันนี้” รวมทั้งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อน
สมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ จึงเป็นเรื่องสาคัญที่สามารถสร้าง
ความรู้สึกร่วมหรือสานึกร่วมในสังคม อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหน หรือธารงความเป็น
ไทยนี้สืบไป
2) สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมำยควำมเป็นชำติ ในที่นี้หมายถึง ความเป็นไทย ที่จะนามา
สร้างความภาคภูมิใจนั้น ย่อมมีความเป็นรูปธรรม หรือลักษณะทางกายภาพที่เห็นได้ สัมผัสรับรู้ได้ การนา
รู ป ลั ก ษณ์ ดั งกล่ า วมาวิ เคราะห์ ทั้ ง ด้ า นการก่ อ ก าเนิ ด ในบริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร์ วิ วั ฒ นาการ หรื อ
เปรี ย บเที ย บกั บ สั ง คมอื่ น ในประเด็ น เดี ย วกั น น่ า จะสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในความเป็ น ชาติ ที่ มี ศั ก ดิ์ ศ รี
มีเกียรติยศทัดเทียมกับนานาประเทศในโลกปัจจุบัน
3) สถำบั น พระมหำกษั ต ริ ย์ ไ ทย เราย่ อ มตระหนั ก กั น ดี ว่ า พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทย
โดยเฉพาะในหลวงองค์ปัจจุบัน ทรงเป็นผู้นาชาติในทุก ๆ ด้าน พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตก็เช่นกัน เราคง
ไม่มีอักษรไทย วรรณกรรมไทย หากไม่มีนโยบายการสร้างชาติไทยของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชแห่ ง
สุโขทัย ดินแดนไทยกับ ประเทศไทยที่คงอยู่ในปัจจุบันก็เป็นผลมาจากการปกป้องและการเป็นผู้นาใน
สงครามของพระมหากษั ต ริ ย์ ไทยและบรรพบุ รุษ ในอดี ต ความทั น สมั ย ในปั จจุ บั น ของเราก็ ล้ ว นเป็ น
วิเทโศบายของพระมหากษั ตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี และหากได้เปรียบเที ยบกับเพื่ อนบ้านที่เคยมีการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือยังคงมีสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเราในปัจจุบัน เยาวชนไทยก็
คงเกิดสานึกในความเป็นชาติไทยขึ้นได้
4) บรรพบุรุษไทย เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความคงอยู่ของชาติในทุกวันนี้ รวมทั้งความ
เจริญ รุ่ งเรื อง ความเป็ น อัตลั กษณ์ ไทยผ่านสัญ ลั กษณ์ ทางวัฒ นธรรมในปั จจุบัน ล้ วนเกิดขึ้นจากความ
พยายามและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยในอดีต ดังนั้นการรู้จักบรรพบุ รุษไทยในแง่ความเพียรพยายาม
การเสียสละ ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง ย่อมสามารถสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย
ได้ดี
5) วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญำไทย วัฒนธรรมไทย ในที่นี้หมายรวมถึงรูปลักษณ์และ
วิถี ไทยที่ เคยมี อ ยู่ ในอดี ต ซึ่ งหลายเรื่ อ งได้ ป รับ เปลี่ ย นเพื่ อ ให้ ค งอยู่ ได้ ในปั จ จุ บั น นอกจากปั จ จั ย ทาง
ภูมิศาสตร์และความเชื่อทางศาสนาแล้ว หากเราได้พิจารณาคุณลักษณะเด่นในสังคมไทยอย่างแจ่มชัด เรา
จะพบถึง (1) รากเหง้าความเป็นมาของแต่ละวัฒนธรรม (2) ความผสมผสานในพหุสังคม (3) การคัดเลือก
และการปรับใช้วัฒนธรรมอื่น หรือความเจริญอื่ นในวัฒนธรรมไทย ที่นับว่าเป็นความฉลาดในกาประสาน
ประโยชน์ของบรรพบุรุษไทยและ (4) ความสามารถของคนไทยที่แสดงถึงภูมิปัญญาไทย ซึ่งแทรกอยู่ใน
วัฒนธรรม การได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอาจสร้างความภูมิใจในความเป็นไทยได้ทางหนึ่ง
ภูมิปัญญำไทย หากเราได้พิจารณาทุ กเรื่องราวและทุกสิ่งที่จับต้องได้ เมื่อได้ทาความ
เข้าใจกับ เรื่ องราวดังกล่ าว เราจะพบว่า คนไทยในแต่ล ะแหล่ งที่ ใช้ ปัญ ญาแก้ไขปั ญ หา หรือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเพื่อให้ดารงชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง เช่น หากได้วิเคราะห์การตั้งราชธานีไทยในด้านภูมิปัญญา
ของบรรพบุรษอาจสร้างความภาคภูมิใจให้เยาวชนไทยได้ หากได้วิเคราะห์ โครงการพระราชดาริซึ่งจะ
สะท้อนชัดเจนถึงในหลวงของเรา เป็นแบบอย่างของการเป็นผู้นาชาติที่ใช้ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหา
พัฒนาวิถีความเป็นอยู่ของคนไทย และประเทศชาติ แม้เราจะแบ่งประเภทของภูมิปัญญาไทยออกเป็นชื่อ
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เรียกต่าง ๆ เช่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภูมิปัญญาจากกรุงเทพฯ แต่ภายใต้ชื่อเหล่านี้
เป็นเพียงสะท้อนถึงแหล่งกาเนิดและระดับการใช้สอยหรือประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งทุกภูมิปัญญาล้วนสร้าง
ความภูมิใจในความเป็นไทยได้ หากผู้สอนได้เน้นวิถีคิด และความเป็นมาของสิ่งนั้นให้ผู้ เรียนได้ตระหนักถึง
“กว่าจะเป็นวันนี้ได้”
จากประเด็นและจุดเน้นทั้ง 5 ประการที่ปรากฎในสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ครูสังคมศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
ประเด็นและจุดเน้นดังกล่าว เพื่อสร้างสานึ กความเป็นไทยและความรักชาติให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ ตาม
เป้าหมาย
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ตอนที่ 3 หลากหลายกิจกรรมการเรียนรู้ในการจัดกาเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 3.1 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนมีหลายประการ
พอสรุปได้ดังนี้
1.1 กำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองดี การที่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราว
ความเป็นมาของมนุษยชาติในอดีต โดยเฉพาะในประเทศหรือท้องถิ่นของตนนั้น จะทาให้นักเรียนมีความ
รักความผู กพัน ต่อชาติของตนอย่ างยิ่ ง รวมถึงการมี ความรับผิ ดชอบในประเทศของตนอีกด้วย ความ
รับผิดชอบต่อประเทศของนักเรียนนี้เอง จะทาให้นักเรียนตระหนักได้ว่า หน้าที่ความเป็นพลเมืองดีที่มีต่อ
ประเทศของตนควรเป็นอย่างไร
1.2 กำรพัฒนำควำมรักชำติ ควำมภูมิใจในชำติของตน และควำมจงรักภักดีต่อชำติ
วิชาประวัติศาสตร์ นอกจากจะช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีแล้ว นักการศึกษาหลายท่านยังเชื่อว่า
ประวัติศาสตร์จะช่วยพัฒ นาในเรื่องความรักชาติ (patriotism) ความภาคภูมิใจในชาติของตน รวมทั้ง
ความจงรักภักดีต่อชาติตน (loyalty) อีกด้วย (Lewenstein, 1963 : 148)
1.3 กำรเรี ย นรู้ อ ดี ต เพื่ อ เข้ ำ ใจสภำพและปั ญ หำในปั จ จุ บั น รวมทั้ ง ที่ จ ะ
เกิดขึ้นในอนำคต การสอนวิชาประวัติศาสตร์ นอกจากจะมุ่งเน้นความเป็นพลเมืองดีความรักชาติดังกล่าว
มาแล้ ว นั้ น ประวั ติศ าสตร์ ยั งมี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ ฝึ ก ฝนผู้ เรียนให้ ได้ รับ ความรู้ และความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
เหตุการณ์ในอดีต เพื่อนามาเป็นวิถีทางการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน วิชาประวัติศาสตร์จึงมีความสาคัญและมี
ประโยชน์ต่อเยาวชน เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นเข้าใจสภาพของสังคมได้ดีขึ้น รวมทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เอลเลน (Allen, 1967 : 291 - 293) กล่าวว่า “เป้าหมายในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ก็คือ การเรียนถึง
เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต เพื่ อ น าเอาข้ อ มู ล เหล่ านั้ น มาเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวิ เคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ที่
คล้ายคลึงกัน”
ซี.พี.ฮิล (2513 : 1 - 2) ได้กล่าวถึงคุณค่าและวัตถุประสงค์ของการสอนประวัติศาสตร์
ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นไว้ ว่ า “ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี คุ ณ ค่ า ที่ ดี อ ย่ างแท้ จ ริ งและให้ ป ระโยชน์ แ ก่ เด็ ก และคนมาก
ประวัติศาสตร์ช่วยทาให้เด็กที่กาลังโตคลายความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นอันเกี่ยวกับผู้อื่นในเรื่อง
ของการดารงชีวิต บุคลิกลักษณะ การกระทาและความคิดต่าง ๆ นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์ยังสามารถทา
ให้มีความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของมวลมนุษย์ อันได้แก่ ภาษา วรรณคดี ศิลปะ และการ
ดาเนินชีวิต เป็นต้น การสอนประวัติศาสตร์ สามารถช่วยฝึกให้นักเรียนมีความเข้าใจและมีการแสดงออกที่
มั่ น คงได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและแน่ น อน นอกจากนั้ น ยั ง ช่ ว ยแยกแยะสิ่ ง ที่ มี ส าระประโยชน์ แ ละไม่ มี
สาระประโยชน์ออกจากกันอย่างเด่ น ชัด เช่น สามารถสั งเกตเห็ นการโฆษณาชวนเชื่อและความจริงว่า
แตกต่างกันอย่างไร ประวัติศาสตร์ช่ว ยให้ คนรู้แจ้งในปัญหาของชุมชนสมัยใหม่ การเมือง สั งคม และ
เศรษฐกิจ ในสมัย ของตนเอง อนึ่ ง ประวัติศาสตร์เป็น เสมือนบทเรียนที่ส อนให้ คนเข้าใจเพื่ อเตรียมรับ
เหตุการณ์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต”
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ความมุ่ งหมายที่ เอลเลนหรือ ฮิล กล่ าวไว้นั้ น สอดคล้ อ งกั บ ที่ ส าเวจและอาร์ม สตรอง
(Savage and Armstrong, 1992 : 30) ที่ให้ความเห็นว่า “การสอนประวัติศาสตร์แก่ผู้เรียนนั้นจะช่วยให้
ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้น ได้เข้าใจว่ามนุษย์มองตนเองและผู้อื่นอย่างไร ได้เข้าใจว่าทาไม
จึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นในประวัติศาสตร์ และสามารถนาแนวคิดที่ได้จากการศึกษาเหตุการณ์ในอดีต มา
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน”
1.4 กำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรคิ ด อย่ ำ งมี เ หตุ ผ ล วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการสอนวิ ช า
ประวัติศาสตร์ ต้องเน้นที่ตัวผู้เรียนให้เขาเรียนประวัติศาสตร์โดยการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ
สืบแสง พรหมบุญ ได้ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการสอนประวัติศาสตร์ว่า ควรสอนให้นักเรียนคิดเป็น
มีความเป็นตัวของตัวเอง และสอนให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ โดยผู้เรียนต้องปรับตนเองให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้น (สืบแสง พรหมบุญ 2523: 35-36)
นอกจากนั้ น คลาร์ ค (Clark 1972:179) เน้ น ว่ า ควรสอนให้ นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ นั่นคือใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของประวัติศาสตร์เป็นการนา
อดีตมาศึกษาเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งสอนให้นักเรียนมีความคิดวิเคราะห์วิจารณ์
จากวัตถุประสงค์การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ จะพบว่าการสอนมุ่งที่ตัวผู้เรียน
เป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจ
ในเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต ให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลว่าหลักฐานหรือเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด และที่สาคัญการเรียนประวัติศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
ภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชาติหรือท้องถิ่นที่ ตนอาศัยอยู่ ความรักและความภูมิใจนี้จะทาให้ผู้เรียน
เกิดความรับผิดชอบที่จะสร้างความเจริญให้แก่ชาติหรือท้องถิ่นของตนเช่นบรรพบุรุษในประวัติศาสตร์ได้
เคยประพฤติปฏิบัติมา
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ ครูผู้สอนจึงต้องมีการจัดกิจกรรม
อย่ างหลากหลาย เพื่ อให้ ส อดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนวิช าประวัติศาสตร์ดังกล่ าว
ข้างต้น ในที่นี้จะเสนอตัวอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ การศึกษานอก
สถานที่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับลาดับเหตุการณ์ การจั ดกิจกรรมการ
อ่าน การเขียน การพูด และการแสดงในวิชาประวัติศาสตร์ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวไว้ในเรื่องที่ 3.2 –
3.6 เพื่อเป็นแนวทางสาหรับครูผู้สอนประวัติศาสตร์ต่อไป
เรื่องที่ 3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
วิ ธี ก ารศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ที่ นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ใ ช้ นั้ น เรี ย กว่ า “วิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์” ซึ่งเป็นกระบวนการที่แสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เกิดจากการศึกษาเอกสาร
และหลั กฐานต่าง ๆ เพื่ อให้ ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ท างประวัติ ศาสตร์ วิธีการทางประวัติ ศาสตร์เป็ น
การศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้น ในการจัดการเรียน
การสอนวิช าประวัติ ศาสตร์ส าหรับ นั กเรียนในสถานศึ กษา จึงควรน าวิธีการที่ นั กประวัติศาสตร์ใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวและเหตุการณ์ในอดีตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จะทาให้การเรียนการ
สอนวิชาประวัติศาสตร์มีความหมายและมีคุณค่าอย่างแท้จริง
วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง วิธีการสอนโดยใช้วิธีการที่นักประวัติ ศาสตร์ใช้ในการค้น คว้าหาความรู้ ทางประวัติศาสตร์ มาจัดขั้นตอนการเรียนการสอนอย่างเป็นล าดับ
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เพื่อให้นักเรียนได้องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติ ศาสตร์ บนพื้นฐานของการกาหนดประเด็นปัญหา การตั้ง
สมมุติฐาน การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความหลักฐานหรือข้อมูล เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปหรือผล
ของการศึกษาค้นคว้า
ส ำหรั บ ขั้ น ตอนกำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ ธี ก ำรทำงประวั ติ ศ ำสตร์
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1) ขั้ น ก ำหนดปั ญ หำและกำรตั้ งสมมุ ติ ฐ ำน ก่ อ นที่ ผู้ เรีย นจะก าหนดปั ญ หาได้ นั้ น
ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนฝึกการสังเกตหรือตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของเหตุการณ์ในอดีต หรือการ
กระทาของบุคคลในประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดข้อคิดว่า มีจุดใดหรือประเด็นที่สามารถนามากาหนดเป็น
ปัญหาเพื่อการศึกษาและค้นหาคาตอบได้ การกาหนดปัญหานี้ ผู้สอนอาจช่วยให้ข้อแนะนาหรือร่วมกับ
ผู้เรียนการกาหนดปัญหาที่จะศึกษา เมื่อกาหนดปัญหาได้แล้ว ผู้สอนจะแนะนาให้ผู้เรียนตั้งสมมุติฐานเพื่อ
การค้นคว้าหาข้อสรุปต่อไป
กำรตั้งสมมุติฐำน เมื่อผู้เรียนกาหนดปัญหาได้แล้ว ผู้เรียนจะร่วมกันกาหนดขอบเขตของ
ปัญหา และกาหนดแนวทางการศึกษาปัญหา ในที่นี้จะกาหนดเป็นสมมุติฐาน ซึ่งเป็นการเดาคาตอบหรือ
กาหนดแนวทางที่คาดว่าเป็นไปได้ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนอาศัยพื้นฐานจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาตั้ง
สมมุติฐาน สมมุติฐานที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางในการศึกษาให้ตรงประเด็น
2) ขั้นรวบรวมหลักฐำน ในขั้นนี้ผู้สอนจะต้องให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีค้นคว้าและบอก
แหล่งที่ผู้เรียนจะสามารถแสวงหาและรวบรวมหลักฐานได้ เช่น
- แนะนาประเภทของหลักฐาน ได้แก่หลักฐานชั้นต้น หลักฐานชั้นรอง หรือ หลักฐานชั้นที่สาม
- แนะนาวิธีการค้นคว้าข้อมูลหรือหลักฐานในห้องสมุด
- แนะนาบรรณานุกรมเกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือ บทความ
- แนะนาการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา
หลักฐานหรือข้อมูลบางอย่าง ครูผู้สอนอาจเตรียมมาให้ผู้เรียนเพื่อประกอบการเรียนและ
ค้นคว้า โดยรวบรวมไว้ในห้องสมุดหรือมุมหนังสือภายในห้องเรียน เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าของ
นั กเรีย น เมื่อผู้ เรีย นได้ส ารวจเอกสารและหลั กฐานแล้ ว ต่อไปคือ การรวบรวมและคัด เลื อกหลั กฐาน
ผู้เรียนจะทาการรวบรวมและคัดเลือกข้อมูลและหลักฐานว่า หลักฐานหรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะ
ศึกษา และคัดแยกข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าว ว่าหลักฐานใด เป็นหลักฐานชั้นต้น ชั้นรอง หรือชั้นที่สาม
และลาดับความสาคัญของหลักฐานหรือข้อมูลเหล่านั้น
3) ขั้ น กำรวิเครำะห์ แ ละประเมิ น คุ ณ ค่ ำข้ อมู ลและหลักฐำน เมื่อรวบรวมหลั กฐาน
ได้มากพอสมควรแล้ว ผู้เรียนจะต้องนาข้อมูลและหลักฐานนั้น ๆ มาวิเคราะห์และประเมินคุณค่า ในขั้นนี้
ผู้สอนต้องให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าข้อมูลและหลักฐาน โดยใช้ “วิพากษ
วิธีทางประวัติศาสตร์” ซึ่งประกอบด้วยการวิพากษ์ภายนอก คือตรวจสอบข้อมูลหรือตัวหลักฐานว่ามีความ
ถูกต้องหรือข้อบกพร่องของหลักฐานที่จะนามาใช้หรือไม่ และการวิพากษ์ภายใน คือ การศึกษาถึงความ
น่าเชื่อถือของเอกสารหรือหลักฐานว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
4) ขั้นตีควำมหลักฐำนและสังเครำะห์ข้อมูลและหลักฐำน เมื่อหลักฐานหรือข้อมูลได้มี
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าแล้ว ผู้สอนจะให้ผู้เรียนตีความหลักฐานหรือข้อมูล แล้วทาการสังเคราะห์
ข้อมูลเหล่านั้น การสังเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนต้องพยามยามเรียบเรียงความคิดของตนเองโดย
อาศัยข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ในขั้นตอนนี้หากพบข้อค้นพบใหม่ ๆ ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปศึกษา
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หลั กฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ เพื่อน ามาใช้ในการสั งเคราะห์ เมื่อสั งเคราะห์ แล้ ว ผู้เรียนจะเรียบเรียง
เนื้อหาใหม่ในลักษณะการอธิบายโดยมีความคิดเห็นของผู้ศึกษาประกอบ และแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อเท็จจริงและแนวคิดเข้าด้วยกัน ในขั้นตอนนี้นับว่าผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
5) ขั้ น น ำเสนอผลกำรศึ ก ษำ เป็ น ขั้ น ของการน าเสนอข้ อ มู ล ที่ ผ่ านการค้ น คว้ าและ
สังเคราะห์ มาแล้ว มาเรียบเรียงเป็นความรู้และแนวคิดสาคัญ การนาเสนอเนื้อหาในขั้นนี้ ผู้เรียนสามารถ
เสนอเนื้อหาได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดทาเป็นรายงาน การเขียนเป็นบทความ การบรรยาย อภิปราย
สัมมนา หรือเสนอในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้เรียนต้องเสนอผลการศึกษาให้
น่าสนใจ และมีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ
วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นี้ นับว่าเป็นวิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง ผลจากการศึกษาจะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และอาจได้องค์ความรู้ใหม่ วิธี
สอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ จะทาให้ผู้เรียนเรียนประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ และเกิดทัศนคติ
ใหม่ว่า วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีเหตุและผล และมีคุณค่าอย่างแท้จริง

เรื่องที่ 3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษานอกสถานที่
การจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษานอกสถานที่ โดยเฉพาะประกอบการเรียนการสอน
วิชาประวัติศาสตร์นับว่ามีการให้ความสาคัญมาช้านานแล้ว เพราะการไปทัศนศึกษานอกสถานที่จะทาให้เกิด
การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เกิดประสบการณ์ตรง นอกจากนั้น ยัง
เป็นการพัฒนาจิตสานึกความรักและความภาคภูมิใจในมรดกที่บรรพบุรุษมอบให้แก่คนรุ่นหลัง
สำหรั บขั้น ตอนกำรจั ดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรศึกษำนอกสถำนที่ มีขั้นตอนการสอน
ตามลาดับ ดังนี้
1. กำรกำหนดปัญหำหรือประเด็นที่จะไปศึกษำนอกสถำนที่ โดยผู้สอนเป็นผู้กาหนด
เป็ น ต้ น ว่ า หลั ง จากเรี ย นบทนั้ น ๆ จบแล้ ว ผู้ ส อนอยากจะให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ รู้ อ ะไรเพิ่ ม เติ ม หรื อ เพิ่ ม
ประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียนอะไรบ้าง ผู้สอนจะกาหนดขึ้นมา เพื่อวางแผนจัดการศึกษานอกสถานที่ต่อไป
2. กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการวางแผนได้เช่นกัน ในการ
วางแผนสิ่งที่จะต้องกาหนด คือ
1) วัต ถุป ระสงค์ของการศึ กษานอกสถานที่มี อะไรบ้างและวัต ถุประสงค์นั้ น
สอดคล้องกับบทเรียนหรือไม่
2) จะไปศึกษานอกสถานที่ที่ใด โดยวิเคราะห์ว่า สถานที่แห่งนั้นจะให้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
3) กาหนดวันที่จะไปศึกษา เหมาะสมหรือไม่ สะดวกอย่างไร
4) ไปโดยวิธีใด เช่น การใช้พาหนะ เส้นทางที่ไปจะมีอันตรายหรือไม่
5) ผู้เรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปศึกษาเพียงพอหรือไม่ ถ้ายังไม่มี
ข้อมูลก็ต้องให้เอกสารหรือบทเรียนเพิ่มเติม
6) กิจกรรมระหว่างไปศึกษานอกสถานที่มีอะไรบ้าง
7) วิธีการประเมินผลจะทาอย่างไร
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เมื่ อวางแผนแล้ ว ผู้ ส อนต้ องไปขอความเห็ น ชอบจากผู้ บ ริห ารโรงเรียนเสี ยก่ อน เมื่ อ
ผู้บ ริห ารโรงเรีย นเห็ น ชอบแล้ วจึ งไปติดต่อและขออนุญ าตจากเจ้าของสถานที่ที่จะไปศึกษา เมื่อได้รับ
คาตอบ จึงดาเนินการติดต่อขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียน รวมทั้งจัดเตรียมพาหนะต่อไป
3. กำรไปศึกษำนอกสถำนที่ มีการดาเนินการ ดังนี้
1) ผู้สอนอาจแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ในกรณีที่นาผู้เรียนไปเป็นกลุ่ม
ใหญ่ เพราะการไปชมหรือศึกษานอกสถานที่เป็นกลุ่มใหญ่อาจทาให้ผู้เรียนศึกษาได้ไม่เต็มที่ การแบ่งเป็น
กลุ่มย่อยและให้มีวิทยากรประจากลุ่มจะได้ผลมากกว่า เช่น การไปศึกษาศิลปะในวัดไทย อาจมีพระภิกษุ
4-5 รูป ช่วยเป็นวิทยากรประจากลุ่ม นาชมศิลปะของวัดอย่างใกล้ชิด
2) ระหว่างที่ศึกษาและชมสถานที่ ผู้ ส อนต้องให้ ผู้ เรียนปฏิบัติกิจกรรม เช่น
การจดบันทึก การซักถาม เป็นต้น
3) ระหว่างการศึกษานอกสถานที่ ผู้สอนควรดูแลความประพฤติ กิริยามารยาท
ของผู้เรียนด้วยว่าแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่
4) ผู้ ส อนต้ อ งคอยสั ง เกตว่ า ผู้ เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ จ าก
การศึกษานอกสถานที่มากน้อยเพียงใด
4. กำรประเมิ น ผล หลั งจากศึ กษานอกสถานที่ และกลั บ มาโรงเรียนแล้ ว ต้ องมีก าร
ประเมินผลหรือติดตามผล เป็นต้นว่า
- การศึกษานอกสถานที่ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ เวลาที่ใช้ไปคุ้มค่าหรือไม่
- นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับการศึกษานอกสถานที่ครั้งนี้
ฯลฯ
ส่วนการประเมินการเรียนรู้ที่ได้นั้นกระทาได้จากวิธี เช่น
- ให้เขียนรายงาน
- ให้เขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์
- ให้มาคุยกันหน้าชั้นหรือแสดงความคิดเห็น
ฯลฯ
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เรื่อ งที่ 3.4 การจัด กิ จกรรมการเรียนรู้เพื่ อ ส่ งเสริม ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ ล าดั บ
เหตุการณ์
การให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับลาดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ (chronology) จะช่วย
ให้ นักเรียนเกิดความเข้าใจเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นเหตุเป็นผล และยัง
สามารถทาให้ นั กเรีย นจดจาเหตุการณ์ ส าคัญ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย และ
สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นมาสู่ปัจจุบัน
การให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลาดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ มีกิจกรรมอยู่หลาย
กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ กิจกรรมการนับช่วงเวลาและการเทียบศักราชในวิชาประวัติศาสตร์
กิจกรรมการสร้างแผนภูมิ และกิจกรรมการสร้างเส้นเวลา
1. กิจกรรมกำรนับช่วงเวลำและกำรเทียบศักรำชในวิชำประวัติศำสตร์
1.1 กำรนับช่วงเวลำ ครูควรอธิบายคาศัพท์เกี่ยวกับการนับเวลาและการแบ่ง
ช่วงเวลา ได้แก่
1) วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฎในปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2552 หรือ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009 เป็นต้น
2) วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทิน เช่น วันที่ 7 ขึ้น 15 ค่า
เดือน 8 พ.ศ. 2552 เป็นต้น
3) การนับศักราชที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ทั่วไป เป็นต้นว่า
- สมัยก่อนพุทธกาล
- พุทธศักราช (พ.ศ. - B.E. Buddhist Era)
- สมัยก่อนคริสตกาล (B.C. - Before Christ)
- คริสต์ศักราช (ค.ศ. - A.D. Anno Domini - the year of the Lord)
- ฮิสเราะห์ (ฮ.ศ. - A.H. - Anno Hegirae – in the year of the Hijra)
การนับศักราชแบบไทย สาหรับประวัติศาสตร์ไทย ก็มีคาศัพท์ที่เกี่ยวกับศักราช
ตัวอย่างเช่น พุทธศักราช จุลศักราช มหาศักราช รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) เป็นต้น
4) การนับช่วงเวลา ได้แก่ ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ
5) การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ ได้แก่
สมัยก่อนประวัติศำสตร์ แยกเป็นยุคย่อย ๆ ตามลาดับ ได้แก่ ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุค
หินใหม่ และยุคโลหะ
สมัยประวัติศำสตร์ แยกเป็นยุคย่อย ๆ ตามลาดับ ดังนี้ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่
และสมัยปัจจุบัน
สาหรับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย แบ่งเป็นสมัยต่าง ๆ ตามลาดับดังนี้
สมัยก่อนประวัติศำสตร์ แบ่งเป็นยุคย่อย เรียงตามลาดับดังนี้ ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุค
หินใหม่ และยุคโลหะ
สมัยประวัติศำสตร์ การเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศเริ่มเมื่อประมาณ
พ.ศ. 1000 ปี โดยแบ่งเป็นยุคต่าง ๆ ตามลาดับดังนี้
- สมัยแคว้นโบราณในประเทศไทย (พุทธศตวรรษที่ 12 – 19)
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- สมัยสุโขทัย
- สมัยอยุธยา
- สมัยธนบุรี
- สมัยรัตนโกสินทร์
1.2 วิธีเทียบศักรำชตำมระบบต่ำง ๆ ครูควรสอนให้ นักเรียนสามารถเทียบ
ศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาในประวัติศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง เป็นต้นว่า
1) ถ้าจะเปลี่ยน พ.ศ. เป็น ค.ศ. ให้ บวกด้วยตัวเลข 543
2) ถ้าจะเปลี่ยน ค.ศ. เป็น ฮ.ศ. ให้ลบด้วยตัวเลข 621
3) ถ้าจะเปลี่ยน พ.ศ. เป็น ร.ศ. ให้ลบด้วยตัวเลข 2325
2. กิจกรรมกำรสร้ำงแผนภูมิในวิชำประวัติศำสตร์
แผนภูมิ เป็นกราฟิกชนิดหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ประวั ติ ศ าสตร์ ได้ เป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจากแผนภู มิ เป็ น กราฟิ ก ที่ แ สดงถึ งความสั ม พั น ธ์ ความต่ อ เนื่ อ ง
วิวัฒนาการ ระหว่างข้อเท็จจริงและแนวความคิดอย่างมีระเบียบ และมีเหตุผล และยังสามารถแสดงลาดับ
ของเหตุการณ์ ได้อีกด้วย ครู ผู้ส อนสามารถนาแผนภู มิแบบต่าง ๆ ไปใช้ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนการสอนได้ ตัวอย่างเช่น
1) ใช้ในการนาเข้าสู่บทเรียน
2) ใช้ในการกาหนดปัญหาให้นักเรียนอยากค้นคว้า
3) ใช้กระตุ้นหรือเร้าให้นักเรียนสนใจอยากเรียน
4) ใช้ ป ระกอบการอธิ บ าย เพื่ อ ให้ นั กเรีย นเข้ าใจความหมายในสิ่ งที่ เรีย นได้
รวดเร็ว และชัดเจนขึ้น
5) ใช้ทบทวน และสรุปบทเรียนเพื่อให้เข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น
สาหรับชนิดของแผนภูมิที่สามารถนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
มีอยู่หลายชนิด ได้แก่
1) แผน ภู มิ อ งค์ ก ำร (organization chart) เป็ น แผนภู มิ ที่ อ อกแบบเพื่ อ แสดง
ความสัมพันธ์ของสายงานในองค์การสถานที่ทางาน ระบบการแบ่งสายงาน ให้เห็นสายการบริหารงาน
และความสัมพันธ์ของหน่วยงานย่อย ๆ
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พระมหากษัตริ ย ์
กระทรวงมหาดไทย
มณฑลเทศาภิบาล

เมือง

เมือง

อาเภอ

ตาบล

ตาบล

อาเภอ

ตาบล

ตาบล

เมือง

อาเภอ

ตาบล

ตาบล

แผนภูมิองค์กำร : แสดงสายการบังคับบัญชาการบริหารส่วนภูมิภาครัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2) แผนภู มิ ต้ น ไม้ (tree chart) เป็ น แผนภู มิ ที่ แ สดงของสิ่ งที่ เป็ น ส่ ว นรวม หรือ เป็ น
ความคิดรวบยอด สามารถแยก ออกเป็นส่วนย่อยได้หลายส่วน เหมือนต้นไม้ที่เจริญจากลาต้นแล้วแตก
แขนงเป็นกิ่ง ก้าน ในการเขียนแผนภูมิต้นไม้ สามารถเขียนได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภท
ของข้อมูล
ตัวอย่างการเขียนแผนภูมิต้นไม้
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ปัจจัยภายนอก

การเกิดลัทธิทหารใน
ประเทศต่าง ๆ เช่น อิตาลี
เยอรมัน และญี่ปนุ่
การเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 2

ปัจจัยที่ทาให้จอมพล ป. ผลักดัน
ให้สถาบันทหารเข้ามามีบทบาท
ทางการเมืองหลังรัฐประหาร
2490

ต้องการขจัดศัตรู ทาง
การเมือง

ปัจจัยภายใน
ความนิยมทหารเป็ นการ
ส่วนตัว

แผนภูมิต้นไม้ : แสดงปัจจัยที่ทาให้จอมพล ป. ผลักดันให้สถาบันทหารเข้ามามีบทบาท
ทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2490

3) แผนภูมิสำยธำร (stream chart) เป็นแผนภูมิที่แสดงให้ เห็ นว่าของสิ่งหนึ่ง หรือคู่
หนึ่งที่เป็นส่วนรวม เกิดจากการรวบรวมของสิ่งย่อย ๆ หลายสิ่งเข้าด้วยกัน แผนภูมิชนิดนี้ออกแบบโดยยึด
หลักการเกิดของแม่น้าลาธาร คือ มีร่องน้า ลาคลอง แควน้อยใหญ่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้าลาธาร
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ตัวอย่ำงกำรเขียนแผนภูมิสำยธำร
สถานภาพของ
พระมหากษัตริ ย ์
ไม่มนั่ คง
ความล้าหลังของ
สังคมไทย

ปัจจัย
ภายใน

การปฏิรูปการปกครอง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั

ความล้าหลังของ
ระบบการ
ปกครอง

ปัจจัยภายนอก

การล่าเมืองขึ้น
ของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตก

ปั ญหาหัวเมือง
ประเทศราช

แผนภูมิสำยธำร : แสดงการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
4) แผนภูมิเปรียบเทียบ (comparative chart) เป็นแผนภูมิที่ออกแบบเพื่อแสดงให้เห็น
ข้อแตกต่างที่สาคัญระหว่างสิ่งของจ าพวกเดียวกันแต่เป็นคนละแบบ คนละลักษณะ ลักษณะเด่นของ
แผนภูมิประเภทนี้ คือ นิยมใช้รูปภาพ และแผนภาพแสดงลักษณะที่แตกต่างเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
ซึ่งจะทาให้ผู้ดูเข้าใจถึงข้อแตกต่าง
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ตัวอย่ำงกำรเขียนแผนภูมิเปรียบเทียบ

เจดีย์รูปทรงลังกา เจดีย์รูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
แผนภูมิเปรียบเทียบ : แสดงลักษณะรูปทรงเจดีย์ลังกากับรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
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5) แผนภูมิอธิบำยภำพ (achievement chart) เป็นแผนภูมิที่มุ่งแสดงลักษณะของสิ่ง
ต่าง ๆ โดยใช้รูปภาพ และมีคาบรรยายสั้น ๆ อาจใช้เส้นโยงจากคาบรรยายไปยังภาพ
ตัวอย่ำงกำรเขียนแผนภูมิอธิบำยภำพ

แผนภูมิอธิบำยภำพ : แสดงส่วนประกอบของพระปรางค์
6) แผนภูมิตำรำง (tabular chart) แผนภูมิที่ออกแบบสาหรับการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับเหตุการณ์ ทาให้ดูเข้าใจง่าย ลักษณะเด่นของแผนภูมิ
ตาราง คือ นาเอาข้อมูลมาแสดงในรูปของตาราง เช่น เหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ตัวอย่ำงกำรเขียนแผนภูมิตำรำง
ปี พ.ศ.
มณฑลเทศำภิบำลที่จัดตั้ง
ก่อนปี พ.ศ.
มณฑลลาวกาว หรือมณฑลอีสาน มณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑล
2437
นครศรีธรรมราช มณฑลบูรพา และมณฑลภูเก็ต
พ.ศ. 2437
มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบุรี มณฑลราชบุรี และมณฑลนครราชสีมา
พ.ศ. 2438
มณฑลนครชัยศรี มณฑลนครสวรรค์
พ.ศ. 2440
มณฑลไทรบุรี
พ.ศ. 2442
มณฑลเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2449
มณฑลจันทบุรี
แผนภูมิตำรำง : แสดงการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
7) แผนภู มิ แ บบวิ วั ฒ นำกำร (development chart) เป็ น แผนภู มิ ที่ แ สดงการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ โดยค่อย ๆ วิวัฒนาการติดต่อกันมาไม่ขาดสายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นิยมใช้
รูปภาพหรือภาพลายเส้นแสดงลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
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ตัวอย่ำงกำรเขียนแผนภูมิแบบวิวัฒนำกำร

รัชกาลที่ 1

รัชกาลที่ 2

รัชกาลที่ 3

รัชกาลที่ 4

รัชกาลที่ 5

แผนภูมิแบบวิวัฒนำกำร : แสดงวิวัฒนาการเงินตราของประเทศไทย
8) แผนที่ (Map) เป็นแผนภูมิที่แสดงสัญลักษณ์ของพื้นผิวโลกที่ถูกนามาทาให้เป็นแผ่น
แบนราบ สามารถนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้ แผนที่จะช่วยแสดงวิวัฒนาการของ
อาณาเขตและพรมแดนทางด้านวัฒนธรรมและการเมืองเป็นอย่างดี
3. กิจกรรมกำรสร้ำงเส้นเวลำในวิชำประวัติศำสตร์
วิช าประวัติศาสตร์เป็ นวิช าที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องสั มพั นธ์กับบุ คคล เวลา สถานที่ และ
เหตุ ก ารณ์ ดั งนั้ น ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ นอกจากครู ผู้ ส อนใช้ วิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ หรือวิธีสอนต่าง ๆ แล้ ว การใช้กิจกรรมเส้นเวลา (Time Line) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
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ครูผู้สอนสามารถนามาใช้เป็นสื่อประกอบการสอน หรือใช้ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
เส้นเวลำ (Time Line) เป็นกราฟิกชนิดหนึ่งที่ผู้สอนสามารถนาไปใช้ในการจัดกิ จกรรม
การเรียนรู้ ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งบุคคล เวลา และเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
เนื่องจากเส้นเวลาจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียน
ล าดั บ เหตุก ารณ์ ต่าง ๆ ได้ อย่ างไม่ สั บ สน และสามารถประติ ดประต่อเหตุการณ์ ต่าง ๆได้เป็ น อย่ างดี
นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และอนาคต
ครูผู้สอนควรอธิบายและให้แนวคิดแก่นักเรียนเกี่ยวกับวิธีจัดทาเส้นเวลา ซึ่งมีวิธีจัดทาได้
หลายรูปแบบ เป็นต้นว่า
1) การสร้างเส้นเวลาแบบเส้นตรงตามแนวนอน
2) การสร้างเส้นเวลาแบบเส้นตรงตามแนวตั้ง
3) การสร้างเส้นเวลาแบบตาราง
4) การสร้างเส้นเวลาแบบผสม
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ตัวอย่ำงที่ 1 กำรสร้ำงเส้นเวลำแบบเส้นตรงตำมแนวนอน
สมัยประวัติศำสตร์ไทย
ยุคอาณาจักร: ภาคกลาง
ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ
พุทธศตวรรษที่ 12-19

สมัยกรุ งศรี อยุธยา
พ.ศ. 1893-2310

สมัยรัตนโกสิ นทร์ ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2325 - 2475

สมัยหลังการเปลี่ยนแปลง
สมัยสุ โขทัย
สมัยธนบุรี
ตัวอย่
ำงที- ่1981
2 กำรสร้ำงเส้นเวลำแบบเส้
้งการปกครองจนถึงปัจจุบนั
พ.ศ. 2310น-ตรงตำมแนวตั
2325
พ.ศ.
1792
พ.ศ. 2475 สมัยประวัติศำสตร์ไทย

สมัยสุ โขทัย
พ.ศ. 1792 - 1981

ยุคอาณาจักร: ภาคกลาง
ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ
พุทธศตวรรษที่ 12-19

สมัยกรุ งศรี อยุธยา
พ.ศ. 1893-2310
สมัยธนบุรี
พ.ศ. 2310 - 2325

สมัยหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจนถึงปัจจุบนั
พ.ศ. 2475 -

สมัยรัตนโกสิ นทร์ ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2325 - 2475
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เรื่องที่ 3.5 การจัดกิจกรรมการอ่าน การขียน และการพูดในการจัดการเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์
1. กิจกรรมกำรเขียนในกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำประวัติศำสตร์
กิจกรรมเกี่ยวกับการเขียน นับเป็นกิจกรรมสาคัญในการเรียนวิชาประวั ติศาสตร์ เพราะ
ประวัติศาสตร์นั้นมีรากฐานมาจากการเขียนและบันทึกของมนุษย์ในยุคสมัยต่าง ๆ ดังนั้น ครูจึงควรฝึกฝน
นักเรียนให้มีทักษะในการเขียน โดยเฉพาะการบันทึกและการเรียบเรียง และควรเน้นการเขียนในลักษณะ
สร้างสรรค์ ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนได้อย่างหลากหลาย เป็นต้นว่า
1) การเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน
2) การเขียนบันทึกเหตุการณ์ของบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์
3) การเขียนจดหมาย
4) โครงการจัดทาโปสการ์ด
5) การสร้างผังเมืองและเมืองจาลองในสมัยประวัติศาสตร์
6) การจัดทาหน้าแรกของหนังสือพิมพ์
7) การเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
8) การสร้างเว็บไซต์และซีดีรอมเกี่ยวกับเนื้อหาประวัติศาสตร์
2. กิจกรรมกำรอ่ำนในกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำประวัติศำสตร์
นอกเหนือจากการอธิบายเนื้อหาของผู้สอนแล้ว กิจกรรมการอ่านนับว่าเป็นกิจกรรม
สาคัญอย่างหนึ่งที่ครูผู้สอนควรจัดเพิ่มประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ การอ่านจะช่วยทาให้
ผู้เรียนเข้าใจเหตุการณ์หรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ดีขึ้น ถ้าครูผู้สอนจัดกิจกรรมการอ่าน โดยให้อ่าน
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทพงศาวดาร จดหมายเหตุ ตานาน
นิทานพื้นบ้าน นิยายอิงประวัติศาสตร์ อัตชีวประวัติ กวีนิพนธ์ บทละคร สารานุกรม รวมทั้งเอกสารทาง
ราชการ เป็ น ต้น จะช่ว ยให้ นั ก เรี ย นเข้าใจบทเรียนที่ ได้ เรีย นไปแล้ ว อย่างถ่อ งแท้ และถูก ต้อ ง การจั ด
กิจกรรมการอ่านนั้นอาจจัดได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน การจัดกิจกรรมการอ่านอาจจัดได้หลาย
รูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) กิจกรรมการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์
2) กิจกรรมการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่ตนสนใจ
3) กิจกรรมการอ่านเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์
4) การรวบรวมสุนทรพจน์
5) การอ่านอัตชีวประวัติบุคคลสาคัญ
3. กิจกรรมกำรพูดในกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์
กิจกรรมการพูดเป็นกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์สามารถนามา
จัดให้แก่ผู้เรียนได้ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพูดสามารถจัดได้หลายกิจกรรม เป็นต้นว่า
1) กิจกรรมการโต้วาที
2) กิจกรรมพบปะสนทนากับผู้อาวุโสในชุมชน
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3) กิจกรรมการสัมภาษณ์บุคคลสาคัญ
4) กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์หรือการปาฐกถา
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เรื่องที่ 3.6 การจัดกิจกรรมการแสดงในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
กิ จ กรรมการแสดงเป็ น กิ จ กรรมที่ เ หมาะจะน ามาใช้ ใ นการเรี ย นการสอนวิ ช า
ประวัติศาสตร์ เพราะเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การเรียนประวัติศาสตร์ยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาและสะท้อนความรู้สึกของบุคคลในเหตุการณ์ได้อีก
ด้วย ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการแสดงในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ได้หลายรูปแบบ ได้แก่
1) กิจกรรมกำรแสดงละคร การแสดงละครมีอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่การแสดงละครสั้น
ละครใบ้ นาฏการ ละครล้อเลียน ละครเลียนแบบ และการแสดงหุ่นประเภทต่าง
2) กิจ กรรมกำรแสดงบทบำทสมมุติ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนประเภทที่ทาให้
ผู้เรี ย นเกิดการเรี ยนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านอารมณ์ และความรู้สึกของบุคคลที่ ผู้ เรียนนามาแสดง
กิจ กรรมของการแสดงบทบาทสมมุติ คือจะสมมติบทบาทหรือเหตุการณ์ อย่างหนึ่งขึ้นให้ เหมือนหรือ
ใกล้เคียงความจริง แล้วกาหนดตัวแสดงโดยสวมบทบาทของบุคคลในเหตุการณ์นั้น ๆ
ในที่นี้ขอเสนอตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในวิชำประวัติศำสตร์ ดังนี้
1. กิจกรรมกำรเขียนจดหมำยและกำรแสดงบทบำทสมมุติ
1) ขอให้กลุ่มของท่านร่วมมือกันคิดและปรึกษาหารือเพื่อปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
สมมุติว่าท่านเป็นนายทหารที่ติดตามพระยาตาก ขณะที่กรุงศรีอยุธยาแตก ให้
ท่านเขียนจดหมายถึงบิดามารดาของท่าน เล่าถึงเหตุการณ์ที่ท่านกาลังเผชิญอยู่ และท่านคาดหวังว่า
เหตุการณ์จะดาเนินไปในรูปใด
2) ขอให้ท่านใช้จินตนาการประกอบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เขียน
จดหมายดังกล่าว แล้วอ่านจดหมายให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มอื่นฟัง
ข้อคิดที่ได้จำกกำรปฏิบัติกิจกรรม
1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยากลาบากของบรรพบุรุษในการกู้ชาติ
2) ความรู้สึกรักชาติ ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ก่อให้เกิดจิตใจที่ฮึกเหิม ฯลฯ
2. กิจกรรมกำรออกแบบโปสเตอร์
ขอให้กลุ่มของท่านออกแบบโปสเตอร์ เชิญชวนเที่ยวงานสัปดาห์วันท้าวสุรนารี
โดยเขียนรายละเอียดไว้ในกระดาษที่จัดเตรียมให้นาโปสเตอร์แสดงให้กลุ่มอื่น ๆ ชม
หมำยเหตุ ครูผู้สอนสามารถเลือกวันสาคัญวันอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับบทเรียนที่
กาลังศึกษา
ข้อคิดที่ได้จำกกำรปฎิบัติกิจกรรม
1) ความภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษ
2) ความผูกพันกับท้องถิ่น
3) เกิดสานึกรักบ้านเกิด
ฯลฯ
3. กิจกรรมกำรจัดทำหนังสือพิมพ์ กำรพำดหัวข่ำว
ขอให้กลุ่มของท่านสมมุติเป็นบรรณาธิการและนักข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แล้ว
ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) จัดทาข่าวหน้าแรกของหนังสือพิมพ์โดยมีพาดหัวข่าวสาคัญและรายละเอียด
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ของข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนสมเด็จพระศรีสุริโยทัยสิ้นพระชมน์
2) ให้กลุ่มของท่านร่วมกันใช้จินตนาการและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
เขียนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ลงบนกระดาษที่จัดเตรียมมาให้
3) นาเสนอผลงานโดยติดแสดงให้กลุ่มอื่น ๆ รับชม
ข้อคิดที่ได้จำกกำรปฏิบัติกิจกรรม
1) ฝึกการสรุปเนื้อหาหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยสามารถสรุปเป็น
สาระสาคัญ (Concept ) โดยการพาดหัวข่าว
2) ภูมิใจในบรรพบุรษของชาติ ที่มีความกล้าหาญ เสียสละชีวิต เพื่อรักษาเอก
ราชของชาติ
3) มีความภูมิใจ และตระหนักในความสาคัญของบรรพบุรุษของชาติไทย และ
ยึดถือเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต
4) ฝึกการใช้จินตนาการ
ฯลฯ
4. กิจกรรมกำรจัดทำข้อเสนอ
1) สมมุติให้ท่านเป็นชาวเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะให้จังหวัดศรี
สะเกษ เป็นเมืองมรดกโลก
2) ขอให้ท่านจัดทาข้อเสนอและเหตุผลเพื่อขอให้ยูเนสโก พิจารณาคัดเลือกให้
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเมืองมรดกโลก
3) ท่านจะนาเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างไร จงเขียน
ข้อเสนอดังกล่าว
หมำยเหตุ ครูผู้สอนอาจเปลี่ยนเป็นจังหวัดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ข้อคิดที่ได้จำกกำรปฏิบัติกิจกรรม
1) ฝึกการค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
2) ฝึกการเขียน การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
3) ฝึกกระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์
4) สืบค้นรากเหง้าของตนเอง (จังหวัด)
5) เกิดความภูมิใจในท้องถิ่น จังหวัดของตน
ฯลฯ
5. กิจกรรมกำรแสดงบทบำทสมมุติโดยเน้นกำรพูด
1) ขอให้กลุ่มของท่านสมมุติเป็นหัวหน้าคณะราษฎร กล่าวปราศัยกับประชาชน
ทีท่ ้องสนามหลวง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย
2) ขอให้ท่านค้นคว้าข้อมูลโดยเน้นเอกสารทางประวัติศาสตร์ แล้วเรียบเรียง
เนื้อหาสาระของคาปราศัยดังกล่าว
3) ให้ผู้แทนกลุ่มออกมากล่าวคาปราศัย เหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง
ข้อคิดที่ได้จำกกำรปฏิบัติกิจกรรม
1) ฝึกการค้นคว้าหาหลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์
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2) ฝึกการเขียน การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
3) ฝึกกระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์
4) ฝึกทักษะการพูด (การกล่าวคาปราศัย)
5) เข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง
6) เข้าใจรากเหง้าของความเป็นไทย โดยเฉพาะการวางรากฐานประชาธิปไตย
ของไทย
ฯลฯ
6. กิจกรรมกำรพูด กำรเขียน และกำรแสดงบทบำทสมมุติ
- สมมุติให้กลุ่มของท่านเป็นนักข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งหนึ่ง แล้วปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) ให้เข้าสัมภาษณ์พันท้ายนรสิงห์ก่อนถูกประหารชีวิต โดยสัมภาษณ์พันท้าย
นรสิงห์ว่า เหตุใดจึงยอมให้พระเจ้าเสือประหารชีวิต ทั้ง ๆ ที่พระเจ้าเสือพระราชทานอภัยโทษให้แล้ว
2) ให้กลุ่มของท่านร่วมกันใช้จินตนาการในการสร้างบทสัมภาษณ์ (บทสนทนา
ระหว่างท่าน (นักข่าว) กับพันท้ายนรสิงห์)
3) เขียนบทสมภาษณ์และออกมาแสดงบทบาทสมมุติ ให้กลุ่มอื่น ๆ ได้รับชม
และรับฟัง
ข้อคิดที่ได้จำกกำรปฏิบัติกิจกรรม
1) ฝึกการเขียน การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
2) ฝึกกระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์
3) ฝึกทักษะการพูด (การสัมภาษณ์)
4) เรียนรู้ตัวอย่างบรรพบุรษไทย ที่มีความเคารพในกฎมณเฑียรบาล (กฎหมาย)
ฯลฯ
7. กิจกรรมกำรเขียนและกำรแสดงบทบำทสมมุติ
1) ขอให้กลุ่มของท่าน แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย แล้วปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง สมมุติเป็นฝ่ายฮิตเล่อร์ ร่วมกันร่างคาปราศัยประนามชาวยิว ปลุก
ปั่นให้เกลียดชังชาวยิว
กลุ่มที่สอง สมมุุติเป็นฝ่ายชาวยิว ร่วมกันแสดงความรู้สึกที่ได้รับการบีบคั้น
จากการทาลายล้างของฝ่ายฮิตเล่อร์ เขียนความรู้สึกนั้น ๆ ออกมา
2) ให้กลุ่มที่หนึ่งส่งผู้แทนออกมาอ่านคาปราศัยโดยสมมุติเป็นฮิตเล่อร์ให้กลุ่ม
ใหญ่ฟัง ส่วนกลุ่มที่สอง ออกมาอ่านความรู้สึกของชาวยิว
ข้อคิดที่ได้จำกกำรปฏิบัติกิจกรรม
1) การเรียนรู้เรื่องอคติ
2) เข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ถูกกดขี่ หรือชนกลุ่มน้อย เน้นแนวคิดเรื่องพหุวัฒนธรรม
ฯลฯ
ตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยผ่านการอ่าน
เขียน พูด การแสดงบทบาทสมมุติ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนได้อีกแนวหนึ่ง
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ตอนที่ 4 สื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 4.1 สือ่ สาหรับการจัดการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์
การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์จะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นที่สนใจของผู้เรียน
มากยิ่ งขึ้น ถ้าครูผู้สอนได้ใช้สื่ อการเรีย นการสอนอย่างสม่าเสมอ การใช้สื่ อการเรียนการสอนประกอบ
การศึ ก ษาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ และจ าเป็ น การใช้ สื่ อ โดยเฉพาะการใช้ ห ลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ จะทาให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เห็นว่าวิชาประวัติศาสตร์คือ
เรื่องราวหรือพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้น มิใช่เรื่องเลื่อนลอย การเรียนประวัติศาสตร์มิใช่การศึกษา
นิทานปรัมปรา หรือเรื่องที่แต่งขึ้นโดยปราศจากหลักฐาน แต่เป็นเรื่องจริงและมีหลักฐานยืนยัน
สาหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นั้น มีอยู่หลายประเภทที่ครูผู้สอนสามารถ
นามาใช้ได้ มีทั้งสื่อประเภทโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพและเสียง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. สื่อโสตทัศน์
สื่อโสตทัศน์ที่ใช้ป ระกอบการเรียนการสอน หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสื่ อด้วยการเห็ น
ด้วยการได้ยินได้ฟัง สื่อโสตทัศน์จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาที่ได้เรียนอย่างแจ่มแจ้ง และยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอีกด้วย
การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์นั้น สื่อโสตทัศน์นับว่าเป็นสื่อที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
เพราะเนื้ อ หาประวัติ ศ าสตร์ บ างครั้ งยากต่ อ การท าความเข้ าใจ โดยเฉพาะการล าดั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
รายละเอียดของเหตุการณ์ แต่ถ้าครูสอนประวัติศาสตร์ใช้สื่อประเภทโสตทัศน์ประกอบบทเรียนแล้ว จะทา
ให้ความเข้าใจบทเรียนชัดเจนขึ้น
สื่อโสตทัศน์ที่ครูสอนประวัติศาสตร์สามารถนามาใช้ได้ ได้แก่ กราฟ แผนภูมิ แผนที่ภาพ
และภาพชุด การ์ตูน แผ่นป้าย เป็นต้น ดังรายละเอียดดังนี้
1) กรำฟ เป็นสื่อที่ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นจานวนตัวเลข เพื่อนาไปสู่การเปรียบเทียบ ครู
สอนประวัติศาสตร์สามารถใช้กราฟประเภทต่าง ๆ เช่น กราฟเส้นตรงและเส้นโค้ง กราฟแท่ง กราฟวงกลม
กราฟรูป ภาพ เป็ น ต้น เพื่อประกอบการเรียนการสอนเนื้อหาประวัติศาสตร์ เช่น เปรียบเทียบจานวน
ประชากรในประเทศไทยในยุคสมัยต่าง ๆ เป็นต้น
2) แผนภูมิ เป็นกราฟิกชนิดหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากแผนภูมิเป็นกราฟิกที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ความต่อเนื่อง
วิวัฒ นาการ และลักษณะของสิ่งของและปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยภาพสัญลักษณ์ และคาอธิบาย
ประกอบ แผนภูมิมีหลายแบบ แต่ละแบบก็เหมาะสาหรับการแสดงปรากฏการณ์และเนื้อ เรื่องแต่ละอย่าง
การนาแผนภูมิมาใช้ต้องพิจารณาคุณลักษณะของแต่ละแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมายในการ
ใช้ (สมเชาว์ เนตรประเสริฐ วาสนา ทวีกุบทรัพย์ และทิพย์เกสร บุญอาไพ 2550: 11-17) สาหรับแผนภูมิ
ที่จ ะน ามาใช้ป ระกอบการเรีย นการสอนวิช าประวัติศาสตร์นั้น มีอยู่ ห ลายแบบ เช่น แผนภู มิองค์การ
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แผนภู มิ ต้ น ไม้ แผนภู มิ ส ายธาร แผนภู มิ เปรี ย บเที ย บ แผนภู มิ อ ธิ บ ายภาพ แผนภู มิ ต าราง แผนภู มิ
วิวัฒนาการ เป็นต้น
4) ภำพและภำพชุด ภาพ หมายถึง ภาพเดี่ยวที่แสดงเนื้อหาสาระในตัวเอง เช่น ภาพ
บุคคลสาคัญ ส่วนภาพชุด หมายถึง ภาพตั้งแต่ 2 ภาพขึ้นไป ที่เสนอเนื้อหาสาระในเรื่องที่สัมพันธ์กัน เช่น
ภาพชุดโบราณสถาน ภาพชุดศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
รู ป ภาพ เป็ น สิ่ ง ที่ ห าไม่ ย ากเท่ า ใดนั ก ครู ผู้ ส อนควรสะสมรู ป ภาพที่ เกี่ ย วกั บ บุ ค คล
เหตุการณ์สาคัญ ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยรวบรวมภาพเหล่านั้นจากหนังสือหรืออาจขอได้เปล่าจากหน่วย
ราชการ หน่วยงานเอกชน สถานทูตของประเทศต่าง ๆ
5) กำร์ตูน เป็นภาพที่เขียนด้วยลายเส้น เขียนเน้นจุดเด่นหรือจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของสิ่ง
นั้น ๆ ที่ทุกคนเห็นแล้วเข้าใจตรงกัน หรือใช้แสดงเรื่องราว หรือลักษณะของบุคคล สถานที่ เหตุการณ์
เป็นต้น ครูสอนประวัติศาสตร์สามารถเขียนการ์ตูนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนจะทาให้ผู้เรียนสนใจ
บทเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กเล็ก นอกจากทาให้เข้าใจเนื้อหาแล้ว ผู้เรียนยังได้รับความเพลิดเพลินอีก
ด้วย
6) แผ่ น ป้ ำ ย เป็ น สื่ อ ที่ ใช้ ตั้ ง แขวนหรื อ ติ ด ข้ า งฝา สามารถเขี ย นติ ด หรื อ วางภาพ
สัญลักษณ์ หรือของจริงเพื่อแสดเรื่องราวหรือสื่ อความหมายที่ต้องการของผู้จัดแสดง แผ่นป้ายมีห ลาย
ประเภท ได้แก่ แผ่นป้ายสาลี แผ่นป้ายแม่เหล็ก แผ่นป้ายไฟฟ้า และแผ่นป้ายนิเทศ โดยเฉพาะแผ่นป้าย
นิเทศ ครูสอนประวัติศาสตร์สามารถใช้แผ่นป้ายนิเทศในการนาเสนอผลงานของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนแล้ว การใช้สื่อโสตทัศน์เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นั้น ครูผู้สอนสามารถใช้
ในขั้นตอนการสอนต่าง ๆ ได้แก่
1) ใช้สื่อโสตทัศน์เพื่อนาผู้เรียนเข้าสู่ บทเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
2) ใช้ สื่ อ โสตทั ศน์ ป ระกอบการอธิบ ายให้ เข้ าใจง่ายขึ้ น การอธิบ ายลั กษณะ
หลั ก การ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ท างประวั ติ ศ าสตร์ โดยครู ส อนน าสื่ อ โสตทั ศ น์ เช่ น แผนภู มิ รู ป ภาพ มา
ประกอบการอธิบาย จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3) ใช้สื่ อโสตทัศน์ประกอบการสรุปบทเรียน เมื่อถึงขั้นตอนการสรุปบทเรียน
ครูผู้สอนอาจเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดเป็นเส้นเวลา หรือแผนภูมิ เพื่อลาดับ
เหตุ การณ์ ทั้ งหมด หรื อเสนอเป็ น รู ป ภาพเพื่ อสรุป เหตุ การณ์ ที่ เกิด ขึ้น จะท าให้ ผู้ เรี ยนได้ แนวคิ ด หรือ
สาระสาคัญที่ถูกต้อง และง่ายต่อการจดจา
2. สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ นับว่าเป็นสิ่งจาเป็น
เพราะสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อประเภทที่จะส่งเสริมการอ่านได้มากที่สุด ได้แก่
2.1 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษามีหลายประเภท ได้แก่ หนังสือ
ตารา แบบฝึกปฏิบัติ เอกสารอัดสาเนา หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร หนังสืออ้างอิง ได้แก่พจนานุกรม
สารานุกรม หนังสือรายปี นามานุกรม อักขรานุกรมชีวประวัติ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือภาพ
โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น ครูผู้สอนสามารถนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ได้ทุก
ประเภท
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2.2 สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ครูผู้สอน
นิยมนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เป็นต้น
1) แบบเรี ย นต ำรำ (Textbook) พิ ม พ์ ขึ้ น ในหลายลั ก ษณะ ส่ ว นใหญ่ จ ะ
พยายามพิมพ์ให้ดูน่าสนใจ มีภาพประกอบสีสันสวยงาม และอธิบายเนื้อหาวิชาอย่างชัดเจน สามารถใช้ได้
ในจุดมุ่งหมายหลายอย่าง เช่น หนังสืออ่านประกอบ หนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นต้น
แบบเรียนประวัติศาสตร์เป็นสื่อที่มีการใช้ มากและแพร่หลายจนอาจจัดเป็นสื่อ
พื้นฐานหรือสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพราะสื่อแบบเรียนเป็นสื่อราคาไม่
สูงนัก และปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพ และเอื้อต่อการนามาใช้ของครูผู้สอน ดังนั้นเมื่อ
ครูผู้สอนจะนาแบบเรียนเล่มใดมาใช้ ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์แล้ว สิ่งที่ครูจะต้อง
พิจารณาคือ คุณภาพของแบบเรียนและแนวการนาเสนอเนื้อหา
2) หนังสืออ่ำนเพิ่มเติม เพื่อให้ นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ทางประวัติศาสตร์อย่างกว้างขวาง ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม
หนั ง สื อ อ่ านเพิ่ ม เติ ม เป็ น หนั งสื อ ที่ มี เนื้ อ หาสาระอ้ า งอิ งหลั ก สู ต ร เป็ น การ
รวบรวมเนื้ อหาจากส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของหลั กสู ตร หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลั กสู ตร
ส าหรั บ ให้ นั ก เรี ย นอ่ า นเพื่ อ ศึ ก ษาหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยตนเองตามความเหมาะสมของวั ย แล ะ
ความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล เดิมเรียกหนังสือประเภทนี้ว่า หนังสืออ่านประกอบ ลักษณะที่
สาคัญของหนังสืออ่านเพิ่มเติม จะต้องเป็นหนังสือที่ส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมสติปัญญา ส่งเสริมเจตคติที่
เหมาะสม ส่งเสริมความเข้าใจ และส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (สมพร จารุนัฏ 2533: 3 - 8)
กระทรวงศึกษาธิการและสานักพิมพ์เอกชน ได้มีการจัดพิมพ์หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมสาหรับวิชาประวัติศาสตร์อยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่งนักเรียนสามารถหาอ่านได้ทั่วไป เช่น
ประวัติ ศาสตร์ยุคสมัยต่าง ๆ ประวิศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ประวัติเมืองและสถานที่สาคัญ ๆ ของโลก หรือ
ของประเทศ ประวัติโบราณสถานและโบราณวัตถุ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชีวประวัติบุคคล สาคัญและ
บุคคลที่น่าสนใจ พงศาวดารภาคต่าง ๆ เป็นต้น
3) อักขรำนุกรมชีวประวัติ (Biographical Dictionaries) เป็นหนังสืออ้างอิงที่
รวบรวมชีวประวัติบุคคลสาคัญ ๆ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงราชการหรือภาคเอกชน เป็นหนังสือที่ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติบุคคลสาคัญ เช่น ประวัติการศึกษา งานสาคัญที่เคยทามา ความชานาญพิเศษ
ตาแหน่ง หน้าที่การงานในปัจจุบัน ตาบลที่อยู่ อักขราชีวประวัติ แบ่งออกได้เป็น
หนังสือประเภทนี้ นับว่าเป็นแหล่งอ้างอิงที่มีประโยชน์ที่ครูผู้สอนสามารถ
นามาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ได้
4) แบบฝึกปฏิบัติ (Workbook) จุดมุ่งหมายของแบบฝึกปฏิบัติ คือ ต้องการให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองในเรื่องที่ได้ศึกษาเนื้อหาไปแล้ว โดยให้ฝึกทักษะในการตอบคาถาม ให้ใส่คาตอบเอง
หรือเลือกคาตอบ รวมทั้งอาจมีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ บางโรงเรียนจัดพิมพ์
ขึ้นในลักษณะใบงาน โดยกาหนดกิจกรรมให้นักเรียนทาหลังจากได้ศึกษาบทเรียนมาแล้ว
นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทที่ครูผู้สอนสามารถนามาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนวิชาประวัติศาสตร์แล้ว ครูผู้สอนยังสามารถนาเอกสารร่วมสมัย ซึ่งประกอบด้วยเอกสารประเภทต่าง
ๆ เช่น จุลสาร เอกสารแผ่นพับ แผ่นปลิว หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ ซึ่งให้ข้อมูลหรือเนื้อหาสาระใน
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ปัจจุบัน หรือเนื้อหาสาระเพิ่มเติมซึ่งไม่มีในหนังสือเรียน เอกสารเหล่านี้สามารถนามาใช้ประกอบการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ได้เช่นกัน
3. สื่อภำพและเสียงประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์
สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา สามารถนามาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อภาพและเสียงที่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์นิยมนามาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน ได้แก่ ภาพยนตร์ สไลด์ วีดิทัศน์ และรายการวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้ง แผ่นเสียง
1) ภำพยนตร์ เป็นสื่อที่ใช้เสนอเนื้อหาที่มีการเคลื่อนไหวให้เห็นได้ทั้งภาพและ
เสียง สื่อการเรียนการสอนประเภทนี้ นักเรียนให้ความสนใจมาก เพราะทาให้คาอธิบายหรือบทเรียนเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์จึงมีความเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่
ต้องการใช้เสนอเนื้อหาที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งประวัติบุคคลสาคัญ
2) สไลด์ เป็นแผ่นฟิล์มที่มีภาพหรือสีตามธรรมชาติที่เสนอเนื้อหาของเรื่องที่เรา
ต้องการเสนอไว้เป็นชุด โดยมีจานวนแผ่นมากน้อยแล้วแต่เนื้อหา ครูอาจใช้สไลด์ในกรณีที่ต้องการเสนอ
เนื้อหาสาระที่เป็นสถานที่สาคัญต่าง ๆ เช่น โบราณสถานหรือสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ
ที่สาคัญ เช่น พระพุทธรูปในสมัยต่าง ๆ กรณีที่ต้องการเสนอเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ หรือกรณีที่
ต้องการเสนอประวัติบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ เป็นต้น
3) วี ดิ ทั ศ น์ วีดิ ทั ศ น์ เพื่ อ การศึ ก ษาหรื อ บางที ก็ เรีย กว่า เทปบั น ทึ ก ภาพเพื่ อ
การศึกษา ปัจจุบันบันทึกอยู่ในวัสดุได้หลายรูปแบบทั้ง VCD หรือ DVD ในการนามาใช้เพื่อการศึกษา อาจ
จาแนกตามลักษณะของการใช้คือ วีดิทัศน์เพื่ อการสอนโดยตรง เพื่อประกอบการสอน และเพื่ อเสริม
ความรู้ ปั จ จุ บั น มี วีดิ ทัศน์ ที่ห น่ วยงานราชการและเอกชนจัดท าขึ้น มี ทั้งที่ ให้ บ ริการ และจัด จาหน่าย
ครูผู้สอนควรสารวจว่ามีวีดิทัศน์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์และคัดเลือกมาประกอบการ
เรียนการสอนโดยพิจารณาตามลักษณะของการใช้
4) รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นรายการที่
เผยแพร่ออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญอยู่ 2 ประการ คือ รายการ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการสอนโดยตรง และเพื่อเสริมความรู้ รายการวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถนามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติ ศาสตร์ได้อีกสื่อหนึ่ง ทั้งนี้ครูอาจใช้เพื่อการสอนโดยตรงในกรณีที่
รายการนั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ครูผู้สอนอาจตรวจสอบว่ามีรายการวิทยุโทรทัศน์ใดบ้าง
ที่สามารถนามาใช้เพื่อการสอนโดยตรงหรือใช้เพื่อเสริมความรู้ทางประวัติศาสตร์
5) แผ่นเสียง เป็นสื่อเสียงที่นามาใช้ประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ได้อีกสื่อหนึ่ง เพราะแผ่นเสียงประกอบด้วย เนื้อพลงและดนตรี เนื้อหาจากเพลงจะสะท้อนถึงเหตุการณ์
เรื่องราว ความคิด วัฒนธรรม ตลอดจนการพฤติกรรมของมนุษย์ ในยุคสมัยต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ภาษาของ
บุคคลในสมัยนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อให้นักเรียนฟังเพลงของยุคสมัยต่าง ๆ ซึ่งมีเป็นทั้งเพลงไทยหรือ
เพลงสากล จะทาให้ผู้เรียนทราบความเป็นไปของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากเพลงได้อีกทางหนึ่ง
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์
เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก ทาให้มีการพัฒนา
สื่ อการเรี ย นการสอนในรู ป แบบสื่ อ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ครูผู้ ส อนสามารถใช้สื่ ออิเล็ กทรอนิก ส์ ในการสร้าง
สถานการณ์จาลอง การสร้างภาพเสมือน การสร้างอุปกรณ์การสอนเสมือนจริงมาประกอบ การเรียนการ
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สอนวิชาประวัติศาสตร์ได้อีกสื่อหนึ่ง สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ การศึ ก ษา แบ่ ง เป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่
ประเภทใช้แบบเอกเทศ ประเภทผ่านระบบเครือข่าย และประเภทผ่านระบบกระจายสัญญาณ
สาหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์สามารถนามาใช้ได้ ตัวอย่างเช่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาประเภทใช้แบบเอกเทศ คือ ซีดีรอมในรูปของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย คือ บทเรียน e-Learning
ครู ผู้ ส อนอาจเป็ น ผู้ ผ ลิ ต บทเรียนด้ ว ยตนเอง คือ บทเรียนคอมพิ ว เตอร์และบทเรีย น
e-Learning หรือร่วมผลิตกับนักเทคโนโลยีการศึกษา บทเรียนที่ผลิต และได้ทดสอบประสิทธิภาพแล้ว
สามารถเผยแพร่ให้ผู้สอนอื่นในสถานศึกษาอื่น ๆ ได้อีกด้วย เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาประวัติ ศาสตร์
น่าสนใจ และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เรื่องที่ 4.2 แหล่งเรียนรู้สาหรับการจัดการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์
แหล่งการเรียนรู้สาหรับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การ จัดกิจกรรมการเรีย นรู้วิชาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต หากครูผู้สอนประวัติศาสตร์ได้นาแหล่ง
การเรียนรู้มาใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์
จริง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (3) ที่ว่า “จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง” นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างถูกต้องว่า เหตุการณ์หรือเรื่องราวใน
อดีตนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพราะยังมีประจักษ์พยานหรือหลักฐานปรากฏอยู่ วิชาประวัติศาสตร์จึงเป็น
เรื่องที่ไม่เลื่อนลอยตามความเข้าใจของผู้เรียน และยังทาให้วิชาประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวาอีกด้วย
สาหรับแหล่งการเรียนรู้สาหรับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์มี 2 ลักษณะ คือ แหล่ง
การเรียนรู้สาหรับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในระดับประเทศ และในระดับท้องถิ่น ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. แหล่งกำรเรียนรู้สำหรับกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ในระดับประเทศ
แหล่งการเรียนรู้สาหรับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในระดับประเทศ เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของรัฐชาติ ซึ่งครูผู้สอนประวัติศาสตร์สามารถเลือกนามาใช้
สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้ สาหรับแหล่งการเรียนรู้สาหรับการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์ในระดับประเทศ ที่สาคัญมีดังนี้
1) พระบรมมหำรำชวั ง เป็ น แหล่ ง การเรี ย นรู้ ส าหรั บ การเรี ย นการสอน
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญ เนื่องจากพระบรมมหาราชวังมีลักษณะแบบแผนการก่อสร้างคล้ายคลึงกับพระบรม
มหา ราชวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง ทาให้สามารถ
ย้อนอดีตถึงความเจริญรุ่งเรืองของไทย และเกิดความภาคภูมิใจในชาติไทย

2)พระรำชวังและพระที่นั่ง เนื่องจากพระราชวัง และพระที่นั่งต่าง ๆ สามารถ
บอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้กับผู้เรียนได้ เช่น ประวัติการก่อสร้าง รูปแบบสถาปัตยกรรม รวมทั้งเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชวัง และพระที่นั่งเหล่านั้น สาหรับพระราชวัง และพระที่นั่งที่สาคัญที่ ได้แก่
พระราชวังบางปะอิน พระราชวังสนามจันทร์ พระที่นั่งอนันตสมาคม และพระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นต้น
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พระราชวังบ้านปีน จังหวัดเพชรบุรี
3) อุ ท ยำนประวั ติ ศ ำสตร์ เป็ น สถานที่ ที่ เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ ทางด้ า น
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ขณะเดียวกันภายในอาณาบริเวณของอุทยานประวัติศาสตร์ มี
โบราณ สถาน โบราณวัตถุที่น่าสนใจ และทรงคุณค่า ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของชาติไทยในอดีต ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ที่สาคัญของประเทศไทย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติ ศาสตร์ศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
4) อนุสำวรีย์ อนุสาวรีย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยส่วนใหญ่ของ
ประเทศ หรืออนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สาคัญที่ประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง อนุสาวรีย์
นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญที่สามารถนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างเช่น
ก. อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถนามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตย ลักษณะของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้แสดงถึงนัยสาคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองใน ปี 2475 เช่น มีปืนใหญ่ จานวน 75 กระบอก ล้อมรอบอนุสารีย์ แสดงถึงปี
2475 ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือมีพระขรรค์ 6 เล่ม ที่รายล้อมรอบป้องรอบตัว
อนุสาวรีย์ หมายถึง หลัก 6 ประการของคณะราษฏร หรือ พานรัฐธรรมนูญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดป้อมกลางตัว
อนุสาวรีย์สูง 3 เมตร หมายถึง เดือน 3 หรือเดือนมิถุนายน (ขณะนั้นนับเดือนเมษายน เป็นเดือนแรกของ
ปี) ซึ่งตรงกับเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และหมายถึงอานาจอธิปไตยทั้ง 3 ภายใต้รัฐธรรมนูญ
(นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ) เป็นต้น
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อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ข. อนุ ส ำวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ เป็ น อนุ ส รณ์ ส ถานที่ ส ร้ างขึ้ น เพื่ อ เทิ ด ทู น
วีรกรรมของทหาร ตารวจ และพลเรือนที่เสียชีวิตในช่วงเหตุการณ์กรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ที่
เรียกว่า กรณีพิพาทอินโดจีน ในช่วงวันที่ 6 – 28 มกราคม 2484 ดังนั้นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จึงเป็นแหล่ง
การเรียนรู้หนึ่งที่สามารถนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้เช่นกัน
ค. อนุสำวรีย์ทหำรอำสำ เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
แก่ทหารไทยที่ไปร่วมรบในสมรภูมิยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ดังนั้นอนุสาวรีย์ทหารอาสา จึงเป็นอีก
แหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่สามารถนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1
ในสมัยรัชกาลที่ 6
5) พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถำนแห่ งชำติ กรุ งเทพมหำนคร พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ งชาติ
กรุงเทพมหานคร ได้รวบรวม และจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่เคยรุ่ง
เรื่องมาแต่อดีต ขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์ให้บริการความรู้ด้านการศึกษา ด้านศิลปะ ด้านประวัติศาสตร์
และด้านโบราณคดี ดังนั้นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จึงเป็นแหล่งการเรียนรู้สาหรับการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ควรนามาใช้ประกอบการจัดการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจ และความภาคภูมิใจ ความหวงแหนที่จะผดุง
รักษามรดกของชาติสืบต่อไป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
6) หอสมุ ด แห่ ง ชำติ เนื่ อ งจากหอสมุ ด แห่ งชาติ ได้ จั ด เก็ บ รวบรวมหนั ง สื อ
ตัวเขียน เอกสาร โบราณและจารึก หนังสือตัวพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
ผลิตจากในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแ ห่งประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและยืมสิ่งพิมพ์ในระดับชาติ และ
นานาชาติ ดังนั้นหอสมุดแห่งชาติ จึงเป็นแหล่งการเรียนรู้สาหรับการเรียนการสอนประวัติ ศาสตร์ที่สาคัญ
ที่ใช้สาหรับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
7) หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้จัดเก็บและให้บริการ
เอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็ นเอกสารสาคัญ ทางประวัติศาสตร์ของชาติ ทั้งที่เป็นลายลั กษณ์อักษร และ
โสตทัศนวัสดุ ที่สามารถนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
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8) หอวชิรำวุธำนุสรณ์ ท่ำวำสุกรี เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ได้
รวบรวมงาน พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 6 นอกจากนั้นยังได้มีการ
จัดนิทรรศการถาวรดุสิตธานี เมืองทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในสมัยรั ชกาลที่ 6 ให้ ได้
ศึกษาอีกด้วย
9) ถนนรำชดำเนิน เป็นถนนสายสาคัญที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในอดีต และเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญ ๆ หลายเหตุการณ์ เช่น การปฏิวัติ 2475 เหตุการณ์ 14
ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 หรือเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เป็นต้ น ดังนั้นหากครูผู้สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมย้อนรอยอดีตถนนราชดาเนิน ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจที่จะทาให้ผู้เรียน
ได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
2. แหล่งกำรเรียนรู้สำหรับกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ในระดับท้องถิ่น
ในท้องถิ่นมีแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ได้อย่างหลากหลาย เพียงแต่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และวัย
ของผู้เรียน สาหรับแหล่งการเรียนรู้สาหรับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในระดับท้องถิ่น ที่สาคัญมีดังนี้
1) วิท ยำกรหรื อบุ ค คลในท้ องถิ่น วิท ยากรหรือ บุค คลในท้ อ งถิ่น เป็ น แหล่ ง
ความรู้ที่นามา ใช้ประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยตรง เช่น บุคคลที่เคยอยู่ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 บุคคลที่เคยเข้า
ร่วมสงครามเกาหลี หรือสงครามเวียดนาม คาบอกเล่า ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นจากบุคคลในท้องถิ่น
เหล่านี้จะมีค่าอย่างยิ่งที่จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจเหตุการณ์ในยุคนั้นหรือสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี
2) วั ด มั ส ยิ ด หรื อ โบสถ์ เป็ น แหล่ ง การเรี ย นรู้ ในท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ ค่ า อย่ า ง
มหาศาล ในการเรี ย นวิช าประวัติศ าสตร์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเมื่ อวัด มั ส ยิด หรือโบสถ์ที่ มี ป ระวัติ การ
ก่อสร้างมายาวนานมากเพียงใดยิ่งมีคุณค่าต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น ครูผู้สอนสามารถนา
ประวัติการก่อสร้าง บุคคลที่เกี่ยวข้องในการสร้าง หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในวัด หรือมัสยิด หรือโบสถ์ มา
ใช้ป ระกอบการเรียนประวัติศาสตร์ได้เช่นกัน โดยเฉพาะสิ่งที่ปรากฎทั้งด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม
ประติมากรรม เป็นต้น
3) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ นท้ อ งถิ่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ งอาจเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานประจาจังหวัด หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ของมูลนิธิ หรือขององค์กร หรือของเอกชน ที่
จัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นมาจัดแสดงไว้ หาก
ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ใช้พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ย่อมทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความ
เป็นมาของท้องถิ่นของตนเองได้เป็นอย่างดี เกิดความภาคภูมิใจ รัก และหวงแหนในท้องถิ่นของตนเอง
ตัวอย่างพิพิธภัณ ฑ์ในท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณ ฑ์เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา พิพิธภัณ ฑ์พ
ธามรงค์ จังหวัดสงขลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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4) ศำลหลั ก เมื อ ง เป็ น สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่ บ้ า นคู่ เมื อ งที่ ป ระชาชนในแต่ ล ะ
ท้องถิ่นให้ความเคารพ ศาลหลักเมืองก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถ
น ามาใช้ ป ระกอบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนประวั ติ ศ าสตร์ ไ ด้ เป็ น อย่ า งดี ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก
ศาลหลั กเมื องจะมีความเกี่ย วข้องบุ คคลที่ ก่อสร้าง ช่วงเวลาในการก่อสร้าง รวมทั้ งสามารถศึกษาถึ ง
รูปแบบของสถาปัตยกรรมของศาลหลักเมืองอีกด้วย
5) อนุสำวรีย์ในท้องถิ่น ครูผู้สอนประวัติศาสตร์จะต้องพิจารณาว่า ในท้องถิ่น
ของตนมีอนุสาวรีย์ใดบ้า ง และอนุสาวรีย์เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด และสามารถนามาใช้
ประกอบการเรี ย นการสอนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เนื้ อ หาสาระใดได้ บ้ าง ตั ว อย่ า งอนุ ส าวรีย์ ในท้ อ งถิ่ น เช่ น
อนุสาวรีย์จ่าดา จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับสงครามโลก
ครั้ งที่ 2 ที่ญี่ ปุ่ น บุ กเมืองนครศรีธ รรมราช หรืออนุส าวรีย์ท้ าวเทพกระษั ตรีท้าวศรีสุ นทร อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต สามารถนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามเก้าทัพ หรืออนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในเหตุการณ์กบฏอนุวงศ์ เป็นต้น
6) แหล่งชุมชนโบรำณ เนื่องจากในชุมชนโบราณยังคงปรากฏหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต ทั้งในด้านฝังเมืองโบราณ สถาปัตยกรรม
รวมทั้งเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆที่เคยเกิดขึ้นในชุมชนเหล่านั้น รวมทั้งวิถีชีวิตของบุคคลในชุมชนในอดีตที่
มีการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างแหล่งชุมชนโบราณ เช่น ชุมชนโบราณเมืองสงขลาบริเวณถนน
นครใน – นครนอก ชุ ม ชนโบราณถนนวิ ชิ ต จั ง หวั ด ภู เก็ ต หรื อ ชุ ม ชนโบราณตลาดสามชุ ก จั งหวั ด
สุพรรณบุรี เป็นต้น
7) โบรำณสถำน และโบรำณวัตถุ เนื่องจากโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่
ปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ายิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นภาพความเจริญที่มีมาในอดีต
ขณะเดียวกันยังเป็นการยืนยันให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสามารถของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
ให้ กั บ ประเทศชาติ ดั งนั้ น จึ งจ าเป็ น อย่างยิ่งที่ ครูผู้ ส อนประวัติ ศ าสตร์จ ะต้ องศึก ษาหาข้อ มู ล เกี่ย วกั บ
โบราณสถาน และโบราณวัตถุในท้องถิ่นว่ามีที่ใดบ้าง และสามารถนามาใช้ประกอบการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ได้อย่างไร รวมทั้งพานักเรียนไปศึกษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุในท้องถิ่น จะทาให้
ผู้ เรี ย นสามารถรู้เรื่ องราวต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้น ในท้ องถิ่น ได้ เป็ น อย่างดี โดยครูผู้ ส อนใช้ โบราณสถานและ
โบราณวัตถุเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่อง เป็นต้น
8) ห้องสมุด โรงเรียน มหำวิทยำลัย หรือของท้องถิ่น ครูผู้ สอนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการมอบหมายให้นักเรียนไปอ่านหรือค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดโรงเรียน
หรือมหาวิทยาลัย หรือของท้องถิ่น ห้องสมุดดังกล่าวจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งในทิองถิ่นที่
ผู้เรียนสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้
9) ป้ำยจำรึก ป้ายจารึกของบุคคลสาคัญ เช่น ป้ายจารึกของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ณ น้าตกวังเจ้า เกาะช้าง จังหวัดตราด หรือป้ายจารึก 3 ภาษา คือ ภาษาไทย
ภาษาจีน และภาษายาวี บริเวณโรงพยาบาลสงขลาราชนครินทร์ ทั้งนี้ป้ายจารึกเหล่านี้สามารถบอกเล่า
เรื่ องราวทางประวัติ ศ าสตร์ โดยเฉพาะประวัติ ศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้ องกับ ท้ องถิ่น นั้ น ได้ เป็ น อย่ างดี ดั งนั้ น
ครูผู้สอนประวัติศาสตร์จึงต้องศึกษาหาข้อมูลว่า ป้ายจารึ กที่ปรากฏในท้องถิ่นของตนเองมีหรือไม่ หากมี
สามารถนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในเรื่องใดบ้าง
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10) สถำนีรถไฟ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีเส้นทางรถไฟ ผ่าน จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สาคัญอีกแหล่งหนึ่ง เนื่องจากสถานีรถไฟเป็นหลักฐานที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้เช่นกัน เช่น
ประวัติในการก่อสร้าง รวมทั้งเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสร้างรถไฟ เป็นต้น
11) โรงเรี ย น เนื่ อ งจากโรงเรี ย นบางโรงในท้ อ งถิ่ น ได้ มี ป ระวัติ ก ารก่ อ ตั้ ง ที่
ยาวนาน และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ในด้านการเมืองการปกครอง ด้านการศึกษา ด้าน
สังคม ตัวอย่างเช่น โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ หรือ
โรงเรีย นเบ็ ญ จะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ตัวอย่างโรงเรียนเหล่ านี้ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัช กาลที่ 5
เพื่ อ ให้ เป็ น โรงเรี ย นประจ ามณฑล และต้ อ งการกระจายการศึ ก ษาไปยั งส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง ครู ผู้ ส อน
ประวั ติ ศ าสตร์ สามารถให้ โ รงเรี ย นเหล่ า นี้ เป็ น แหล่ ง การเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งการปกครองส่ ว นภู มิ ภ าค
วิวัฒนาการทางด้านการศึกษา เป็นต้น
12) ต้นไม้ ในบางท้องถิ่นครูผู้สอนสามารถนาต้นไม้มาเป็นแหล่งการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ได้ เช่น ต้นโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี สามารถนามาใช้บอกเล่าประวัติสาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัด
ปราจีนบุรี หรือต้นยางพารา จังหวัดตรัง สามารถนามาใช้บอกเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองตรังได้ เป็นต้น
13) สิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน อุโมงค์ ที่สาคัญ ๆ
ในแต่ละท้องถิ่น ก็สามารถนามาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้สาหรับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในระดับ
ท้องถิ่น ได้เช่น กัน ตัวอย่างเช่น สะพานข้ามแม่น้าแคว จังหวัดกาญจนบุรี อุโมงค์รถไฟขุนตาล จังหวัด
ลาปาง - ลาพูน หรือชื่อถนน ทั้งนี้ เนื่ องจากการตั้งชื่อถนนบางสาย มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุค คล
สาคัญหรือเหตุการณ์สาคัญของท้องถิ่น เช่น ถนนลพบุรีราเมศวร์ ซึ่งเป็นถนนสายหนึ่งที่เชื่อมระหว่าง
อาเภอเมืองสงขลา กับอาเภอหาดใหญ่ ลพบุรีราเมศวร์ คือชื่อของกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ซึ่งเคยดารง
ตาแหน่งสมุหเทศาภิบาลของมณฑลนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้น
แหล่งการเรียนรู้สาหรับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในระดับท้องถิ่นที่ยกตัวอย่างมา
นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ที่ครูสามารถนามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ แต่ทั้งนี้ครูผู้สอนประวัติศาสตร์จะต้องศึกษาข้อมูลของแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่ นให้ลึกซึ้ง
เพื่อจะได้นาแหล่งการเรียนรู้เหล่านั้นมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
จะช่วยทาให้การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ และมีชีวิต นอกจากนั้นยังสามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนในฐานะที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
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เรื่องที่ 4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญต่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน
อย่ างมาก ทั้ งนี้ เพื่ อให้ นั ก เรี ย นได้รั บ ข้อมู ล ใหม่ และมี ความรู้ที่ ทั น สมัย ดังนั้ น ควรให้ นั กเรียนรู้จั กใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เช่น การหาข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เป็นต้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology - IT) หรือเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication Technology – ICT) เป็นการนาเอาคาสองคามา
รวมกัน คือคาว่า เทคโนโลยีและคาว่า สำรสนเทศ หมายถึง การนาเทคโนโลยีมาใช้กับสารสนเทศ ทาให้
สารสนเทศมีประโยชน์และสามารถนามาใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงรวมไป
ถึงการใช้เทคโนโลยี ในกระบวนการจั ด การสารสนเทศ นั บ ตั้ งแต่ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และการจั ด สร้าง
ฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอและเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งการสื่อสาร
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระหว่างกัน (อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย และชาญชัย โตวิวัฒน์ 2549 : 2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันอย่างมาก คือ
อิน เทอร์เน็ต ซึ่งครูผู้ ส อนวิช าประวัติศาสตร์ส ามารถนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ป ระกอบการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ได้อีกสื่อหนึ่ง
อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น เครื อ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ ส าธารณะขนาดใหญ่ ที่ เชื่ อ มโยงเครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยเน็ตเวิร์คนับพันที่ต่อเข้าด้วยกันรอบโลก เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและใช้อุป กรณ์ร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน นับเป็น “เครือข่ายของบรรดาเครือข่าย” ใช้มาตรฐาน
เดียวกันในการรับส่งข้อมูล ทาให้เกิดความสะดวกและสามารถส่งข้อมูลได้ในรูปแบบต่าง ๆ
แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ที่ครูผู้สอนสามารถค้นคว้าหรือแนะนาให้ผู้เรียนค้นคว้า
จากอินเทอร์เน็ ตปรากฏในหน่ วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ครูผู้ สอน
ประวัติศาสตร์สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ที่สามารถค้นหาสารสนเทศได้
หลากหลายสาขาวิชาและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ เวิลด์ ไวด์ เว็บ (world wide web) ซึ่งจัดเก็บ
และเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บไซต์ แต่ละเว็บไซต์จะมีหน้าเอกสาร (web page) หลายหน้า การค้นหา
สารสนเทศจากเว็บไซต์สามารถใช้เครื่องมือช่วยหรือเว็บท่ า (Web Portal) แบบสารบบเรื่อง (subject
directories) ที่ จั ด หมวดหมู่ ต ามเนื้ อ หา เช่ น Sanook Thaiwebsite Hunsa และ Siamguru และ
โปรแกรมค้น หา (search engine) เช่น Google Yahoo และ Altavista (สมสรวง พฤติกุล 2548 :1241)
ครู ผู้ ส อนสามารถน าอิ น เทอร์ เน็ ต มาใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ กั บ การเรี ย นการสอนวิ ช า
ประวัติศาสตร์ได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร อภิปราย ถกเถียง แลกเปลี่ยน และสอบถาม
ข้อมูล ข่าวสารความคิด เห็ น ทั้งกับ ผู้ ส นใจศึก ษาในเรื่อ งเดี ยวกัน หรือกั บ ผู้ เชี่ย วชาญในสาขาต่ าง ๆ ใช้
อิน เทอร์เน็ ตเพื่อการค้น หาข้อมูล โดยเฉพาะสารสนเทศด้านสั งคมศาสตร์ไปประกอบ การเรียนรู้วิช า
ประวัติศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ สารสนเทศทางด้านสังคมศาสตร์ที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ต
เป็นข้อมูลใหม่ ๆ ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง ผู้เรียนจะไม่ถูกจากัดให้รู้แต่สิ่งที่ครูสอนอย่างเดียว
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสาคัญต่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เมื่อนักเรียน
รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ที่ทันสมัย เป็นการขยายโลกทรรศน์ที่กว้างขึ้น
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ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 5.1 การวัดความรู้ความเข้าใจ เจตคติและค่านิยม และทักษะในวิชา
ประวัติศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา มีอยู่หลาย
ประการ ได้แก่ การพัฒนาความเป็นพลเมืองดี การเรียนรู้อ ดีตเพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบัน และ
การพัฒ นาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว ครอบคลุมพฤติ - กรรมด้านความรู้หรือ
พุทธิพิสัย เจตคติและค่านิยมหรือเจตพิสัย และด้านทักษะหรือทักษะพิสัย
ดังนั้น การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ พฤติกรรมที่ต้องวัด
และประเมิน จึงประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจในวิชาประวัติศาสตร์ หรือด้านสติปัญญา เจตคติและ
ค่านิยมในวิชาประวัติศาสตร์ หรือด้านความรู้สึกและอารมณ์ ทักษะในวิชาประวัติศาสตร์ หรือด้านการ
แสวงหาความรู้และกระบวนการคิด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กำรวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำประวัติศำสตร์
การวัดและประเมินความรู้ความเข้าใจ เป็นการประเมินสมรรถภาพทางสมองในส่วนที่
เกี่ยวกับสติปัญญาของผู้เรียน ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเกิดจากการเรียนที่ได้จากการสอนของครู
และเกิดจากการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนเอง ออร์แลนได (Orlandi 1971:449 – 496) ได้จาแนกประเภท
ของความรู้ในวิชาสังคมศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ ข้อเท็จจริง (facts) มโนมติ (Concepts) หลักการ
(Generalization) และโครงสร้างและแบบจาลอง (Structure and Model)
การวัดและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชาประวัติศาสตร์
นั้น จะวัดและประเมินผลตามประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1) ข้อเท็จจริง เป็นการวัดและประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่
เป็นพื้นฐานในวิชาประวัติศาสตร์ เช่น
ก. วัน เวลา และปีที่เกิดเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์
ข. สถานที่สาคัญที่เกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ค. บุคคลสาคัญที่กอบกู้เอกราชของประเทศไทย
2) มโนมติ เป็นความรู้ที่ได้จากการศึกษาและทาความเข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย
แยกแยะลักษณะที่แตกต่างหรือคล้ายคลึงกัน ครูผู้สอนจึงต้องมีการวัดและประเมินมโนมติที่เกี่ ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์
3) หลักการ เป็นความรู้ที่ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมโนมติตั้งแต่ 2
มโนมติขึ้นไป ครูผู้สอนจึงต้องมีการวัดและประเมินว่าผู้เรียนสามารถสรุปหลักการของมโนมติทาง
ประวัติศาสตร์ได้หรือไม่ และตรวจสอบดูว่าผู้เรียนสามารถนาเอาหลักการทางประวัติศาสตร์ไปอธิบาย
ปรากฏการณ์อื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องหรือไม่
4) โครงสร้างและแบบจาลอง เป็นความรู้ที่ได้จากการรวบรวมข้อเท็จจริง มโน
มติ และหลักการในเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์
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2. กำรวัดเจตคติและค่ำนิยมในวิชำประวัติศำสตร์
การวัดเจตคติและค่านิยมเป็นการวัดสมรรถภาพสมองของผู้เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์และความรู้สึก สาหรับการประเมินพฤติกรรมด้านเจตคติและค่านิยม มีแนวทางดังนี้ (โกศล มีคุณ และ
กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 2537 : 76 – 77)
2.1 เจตคติ แบ่งออกเป็น
1) พฤติกรรมความสามารถที่พึงปรารถนา ประกอบด้วย เจตคติต่อการนาวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และเจตคติต่อบุคคลอื่น
2) พฤติกรรมทางสังคมที่พึงปรารถนา ประกอบด้วย ความตระหนักและความสนใจ
การยอมรับในความรับผิดชอบ และความเกี่ยวข้อง
2.2 ค่ำนิ ยม เป็นพฤติกรรมที่ส าคัญ ในสั งคมศึกษา การประเมินค่านิยมทาง
ประชาธิปไตย ที่พึงปรารถนาจะต้องประเมินโดยใช้คาถามแบบความเรียง แนวทางดังกล่าว ครูผู้สอน
สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ การวั ด และประเมิ น ผลในวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะการเน้นเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศชาติ
3. กำรวัดทักษะในวิชำประวัติศำสตร์
ตามแนวคิดของออร์แลนได (อ้างในโกศล มีคุณ และ กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 2537 :
77) ได้กล่าวถึงทักษะในวิชาสังคมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น
1) การแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
แหล่งข้อมูล การแปลความหมายของข้อมูลที่เป็นภาพกราฟิกและสัญลักษณ์
2) การคิดวิจารณญาณ เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับ การสรุปประเด็นสาคัญและ
การตั้งข้อสมมติ การประเมินหลักฐานและหาข้อสรุป การกาหนดสมมติฐานอย่างมีเหตุผล
3) การอยู่ร่วมกับกลุ่มอย่างประชาธิปไตย เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ที่เป็นทางการและกระบวนการที่ไม่เป็นทางการ
สาหรับการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
นั้น ทักษะที่ควรเน้น คือ การแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบและการคิดวิจารณญาณ โดย
มีแนวทางการวัดและประเมิน ดังนี้
1) การแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ มีทักษะที่เกี่ยวข้องที่ต้องวัดและประเมิน
ในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ดังนี้
ก. การรู้แหล่งข้อมูล เป็นการวัดและประเมินเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียน
ในการค้นคว้าหนังสือต่าง ๆ ในห้องสมุดที่เกี่ยวกับบทเรียนประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนไปแล้ว การหารายชื่อที่
ต้องการจากบัตรรายการ การหาหนังสืออ้างอิงมาประกอบบทเรียนประวัติศาสตร์ ตลอดจนความสามารถ
ในการค้นหาข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
ข. การแปลความหมายของข้อมูลที่เป็นกราฟิกและสัญลักษณ์ เป็นการวัดและ
ประเมินความสามารถในการแปลความหมายของแผนที่ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความสามรถในการอ่าน
เส้นเวลา ความสามารถในการอ่านแผนภูมิแบบต่าง ๆ
2) การคิดวิจารณญาณ มีทักษะที่เกี่ยวข้องที่ต้องวัดและประเมินในการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ ดังนี้
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ก. การสรุปประเด็นสาคัญและการตั้งข้อสมมติ เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
ความสามารถในการสรุปประเด็นสาคัญหรือหลักการสาคัญของเรื่อง ตัวอย่างเช่น
- จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5
- จงอธิบาย นโยบายต่างประเทศของรัชกาลที่ 5 มาสัก 3 ประการ
ข. การประเมินหลักฐานและหาข้อสรุป เป็นการประเมินเกี่ยวกับความสามารถ
ในการพิ จ ารณาความแตกต่ า งของสองสิ่ ง แล้ ว หาข้ อ สรุป เป็ น การประเมิ น ความสามารถในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ความสามารถในการหาเหตุผล และความสามารถในการนา
หลักการต่าง ๆ มาประยุกต์ ตัวอย่างเช่น
- อารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกมีข้อแตกต่างและข้อคล้ายคลึง
กันอย่างไร
ค. การกาหนดสมมติฐานอย่างมีเหตุผล เป็นการวัดและประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความสามารถในการกาหนดสมมติฐานเพื่อใช้ในการทดสอบ ตัวอย่างเช่น
- ถ้าต้องการศึกษาเกี่ยวกับถิ่นเดิมของไทย นักเรียนจะมีวิธีการศึกษาอย่างไร
- ให้กาหนดสมมติฐานที่ใช้ในการศึกษา 3 ประการ
กล่าวโดยสรุป การวัดและประเมินผลในวิชาประวัติศาสตร์ จะวัดพฤติกรรมครอบคลุม
ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ ด้านเจตคติและค่านิยมโดยเฉพาะ ความ
สานึกเกี่ยวกับความรัก ความภาคภูมิใจ ในประวัติความเป็นมาของประเทศชาติ และประการสุดท้าย คือ
ด้านทักษะที่เน้นการรวบรวม แสวงหาความรู้ และกระบวนการทางคิดอย่างมีวิจารณญาณ

66 | ห น้ า

TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

เรื่องที่ 5.2 เครื่องมือในการวัดและประเมินผลในวิชาประวัติศาสตร์
การกาหนดเครื่องมือประเมินจะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมที่จะประเมินว่า พฤติกรรมที่
ต้องการประเมิน คืออะไร มีลักษณะอย่างไร หากใช้เครื่องมือในการประเมินไม่เหมาะสม ผลที่ได้รับจาก
การประเมินจะไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประเมิน
ดังนั้น การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
ต้องพิจารณาจากจุดมุ่งหมาย ของการสอน ซึ่งจาแนกเป็น 3 พิสัย คือ พุทธิ พิสัย เจตพิสัย และทักษะพิสัย
ผู้สอนจะต้องเลือกเครื่องมือการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายดังกล่าว
เครื่องมือการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าผู้เรียนที่สาคัญ ซึ่งผู้สอนใช้กันมากเพื่อ
ประเมินความรู้และทักษะในการเรียนการสอน คือ แบบทดสอบ ส่วนเครื่องมือวัดและประเมินด้านเจตคติ
และค่านิยม หรือด้านความรู้สึก และอารมณ์นั้น นิยมใช้ คือ วิธีกำรที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรสังเกตและ
วิธีกำรที่ให้นักเรียนรำยงำนตนเอง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. แบบทดสอบ
แบบทดสอบ หมายถึง เครื่องมือหรือกระบวนการที่เป็นระบบเพื่อใช้ในการวัดตัวแทน
ของพฤติกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากในการประเมินผลการเรียนการสอน ด้านสติปัญญาหรือ
การประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนไปแล้วว่า ผู้เรีย นมี
ความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด รูปแบบของแบบทดสอบที่ใช้ได้แก่ ข้อสอบแบบถูก -ผิ ด
ข้อสอบแบบจับคู่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ ข้อสอบแบบเติมคา ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ และข้อสอบแบบ
ความเรียง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (โกศล มีคุณ และ กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 2537 : 88 – 100)
1) ข้อสอบแบบถูก – ผิด เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยข้อความหรือประโยคและให้
ผู้ ส อบเลื อ กว่าถู ก หรื อ ผิ ด จริ งหรื อ ไม่ จ ริง ใช่ ห รือ ไม่ ใช่ ข้ อ สอบแบบถู ก - ผิ ด เป็ น ข้ อ สอบที่ ใช้ ในการวั ด
ข้อเท็ จ จริ ง นิ ย ามคาจ ากัด ความ หลั กการต่ าง ๆ นอกจากนี้ยังใช้ในการวัดข้อความหรือประโยคที่ แสดง
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล เพื่อให้ผู้สอนพิจารณาถึงความสัมพันธ์ว่าเป็นจริงหรือไม่จริง ข้อสอบแบบถูก ผิด มีข้อจากัดคือ เป็ นข้อสอบ ผู้สอบสามารถคาดเดาคาตอบได้ เนื่องจากมีเพียง 2 ตัวเลือก เพราะฉะนั้น
โอกาสในการตอบถูกโดยการเดาในแต่ละข้อคาถามจะเท่ากับร้อยละ 50 วิธีการที่จะลดการตอบถูกโดยการเดา
ก็คือ ผู้ออกข้อสอบจะต้องให้ผู้สอบขีดเส้นใต้หรือเปลี่ยนข้อความในข้อคาถามที่ผู้สอบเห็นว่าไม่ถูกต้อง นั่นคือ
ผู้สอบจะต้องเขียนข้อความถูกลงไปเหนือคาที่ขีดเส้นใต้หรือในช่องวางที่เว้นไว้ให้ วิธีการนี้จะทาให้ข้อคาถามมี
ความตรงและมีความเที่ยงมากกว่าการให้ผู้สอบตอบว่าถูกหรือผิดเท่านั้น การที่ให้ผู้สอบตอบว่าถูกหรือผิด
ผู้สอบจะทราบแต่เพียงว่าข้อคาถามที่สร้างขึ้นมานั้นไม่ถูก แต่ผู้สอบจะไม่ทราบว่าข้อความที่ถูกควรเป็นย่างไร
ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะลดโอกาสในการตอบถูกโดยการเดาลงก็ตาม แต่ข้ อสอบลักษณะนี้เป็นข้อสอบที่ใช้เวลาในการ
ตอบมาก

67 | ห น้ า

TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

ตัวอย่ำงข้อสอบแบบถูก – ผิด
คาชี้แจง จงอ่านข้อความต่อไปนี้ ถ้าข้อความใดถูกให้เขียนวงกลมล้อมรอบตัว “ถ”
และถ้าข้อความใดผิด ให้เขียนวงกลมล้อมรอบตัว “ผ”
ถ ผ ประเทศเขมร ลาว พม่า มีลักษณะที่ไม่เหมือนกับประเทศไทย คือ นิสัยใจคอ
2) ข้อสอบแบบจับคู่ เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วย 2 คอลัมน์ คอลัมน์ห นึ่งจะ
ประกอบด้วยคา ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ เพื่อจับคู่กับอีกคอลัมน์หนึ่งซึ่งประกอบด้วย คา ประโยคหรือวลี
ข้อความในคอลัมน์หนึ่งจะเป็นคาถาม และข้อความในอีกคอลัมน์หนึ่งซึ่งจะเลือกมาตอบเรียกว่า ตัวเลือก
วิธีการจับคู่จะต้องอธิบายในคาชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้สอบจับคู่อย่างไร และตัวเลือกที่เลือกมาจับคู่กับ
คาถามนั้น เลือกได้ครั้งเดียว หรือเลือกได้มากกว่า 1 ครั้ง ในการประเมินผลการเรียนการสอน โดยทั่วไป
แล้ว ข้อสอบแบบจับคู่เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในการระบุความสัมพันธ์ของ 2 สิ่ง เช่น วัน เวลากับ
เหตุการณ์ ชื่อบุคคลกับผลงาน
ตัวอย่ำงข้อสอบแบบจับคู่
คาชี้แจง ให้เลือกตัวอักษรในคอลัมน์ ข. มาเขียนไว้ในช่องว่าที่เว้นไว้ในคอลัมน์ ก. แต่ละ
ตัวเลือกในคอลัมน์ ข. สามารถเลือกได้เพียงครั้งเดียว
คอลัมน์ ก.
คอลัมน์ ข.
(ก) 1. ประดิษฐ์โทรศัพท์
ก. Alexander Graham Bell
(ข) 2. ค้นพบอเมริกา
ข. Christopher Columbus
(ค) 3. นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกากับคนแรกที่โคจรรอบโลก ค. John Glenn
(ฉ) 4. ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา
ง. Abraham Lincoln
จ. Ferdinand Magellan
ฉ. George Washington
ช. Eli Whitney
3) ข้อสอบแบบเลือกตอบ เป็นข้อสอบที่มีข้อคาถามที่ต้องการให้ผู้ตอบเลือกจาก
ตัวเลือกหลาย ๆ ตัว การเลือกจะต้องพิจารณาถึงข้อความในแต่ละข้อว่า ตัวเลือกใดเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดหรือ
ดีที่สุด ลักษณะของข้อสอบแบบเลือกตอบประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ ส่วนที่เป็นคาถามจะอยู่ในรูปข้อความที่ไม่
สมบูรณ์หรือข้อความที่เป็นคาถาม และส่วนที่เป็นตัวเลือกจะมีตัวเลือกหนึ่งเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดหรือดีที่สุด
และตัวเลือกอื่น ๆ จะเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องหรือที่เรียกว่าตัวลวง
ในบรรดาข้อสอบแบบปรนัยทั้งหมดนั้น ข้อสอบเลือกตอบเป็นข้อสอบที่มีความ
ยืดหยุ่นมากที่สุดที่จะประเมินพฤติกรรมทุกระดับ ตั้งแต่ความรู้ตลอดจนการประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์
ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะดีกว่าข้อสอบแบบถูก-ผิด ยิ่งกว่านั้นโอกาสในการเดาก็จะมีน้อย แต่ข้อจากัดของ
ข้อสอบแบบเลือกตอบ คือ สร้างตัวลวงยาก โดยเฉพาะข้อสอบที่มีตัวเลือก 4 หรือ 5 ตัวเลือก
4) ข้อสอบแบบเติมคำ เป็นข้อสอบที่ให้ผู้สอบเขียนคาสาคัญ วลี หรือตัวเลขลงใน
ช่องว่างที่เว้นไว้ให้ในประโยค สาหรับการเขียนข้อสอบแบบเติมคาโดยทั่วไป มีดังนี้
ก. ประโยคที่ให้เติมข้อความไม่ควรเว้น ให้เติมคาตอบหลายแห่ง
ข. ข้อความที่เว้นให้เติมควรอยู่ท้ายประโยค โดยที่ความหมายของประโยคไม่
เปลี่ยน เพราะจะทาให้ผู้สอบอ่านและตอบคาถามได้ง่ายกว่า
ค. คาถามที่ถาม พยายามเลี่ยงคาตอบที่สามารถตอบได้หลาย ๆ คาตอบ
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ง. คาถามในแต่ละข้อไม่ควรมีการชี้แนะคาตอบ
จ. การเขียนคาถามไม่ควรคัดลอกข้อความจากในหนังสือมาถามโดยตรง
ฉ. ในการตอบเพื่ อ ความสะดวกของผู้ ต รวจให้ ค ะแนน ควรให้ ต อบใน
กระดาษคาตอบซึ่งแยกจากตัวแบบทดสอบ วิธีการก็คือ ในกระดาษคาตอบให้มีการเว้นช่องว่างให้ตอบ
ช่องว่างที่เว้นควรสอดคล้องกับคาถามในแบบสอบ
ตัวอย่ำง
ศาสนทูตคนแรกของศาสนาอิสลาม คือ ........................................................................
แหล่งกาเนิดของศาสนาคริสต์ คือ .................................................................................
5) ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆและข้อสอบแบบเติมคา เป็น
ข้อสอบทีผ่ ู้สอบจะต้องหาคาตอบเองโดยการเติมคา วลี จานวน และสัญลักษณ์ ข้อสอบทั้ง 2 แบบแตกต่างกัน
ตรงวิธีการเขียนคาถาม กล่าวคือข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ จะอยู่ในรูปคาถามโดยตรง ส่วนข้อสอบแบบเติมคาจะ
เป็นข้อความที่ไม่สมบูรณ์
ตัวอย่ำง
ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ : นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยคือใคร
ข้อสอบแบบเติมคา : นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย คือ ...................
ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ เป็นข้อสอบที่สร้างได้ง่าย และใช้วัดความรู้ในเนื้อหาวิชา
ที่เรียนไปแล้ว เป็นข้อมูลที่ผู้สอบจะต้องหาคาตอบมาตอบเอง เพราะฉะนั้น ข้อสอบลักษณะนี้จะทาให้
ผู้สอบไม่สามารถเดาคาตอบได้ แต่ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ ก็มีข้อจากัดคือ เป็นข้อสอบที่ไม่เหมาะกับการ
วัดผลการเรียนรู้ที่ซับซ้อน และตรวจให้คะแนนได้ยาก
6) ข้อสอบแบบควำมเรียง เป็นข้อสอบที่ให้ผู้ตอบเขียนคาตอบเองจากคาถามที่
ถาม ข้อสอบแบบนี้จะใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ ซึ่งไม่สามารถวัดโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยได้ เช่น วัดความ
สามารถในการอธิบาย การวิเคราะห์ เปรียบเทียบในสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ตลอดจนวัดการสังเคราะห์
และการประเมิน เป็นต้น ข้อสอบแบบความเรียงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ข้อสอบที่จากัดคาตอบ และ
ข้อสอบที่ไม่จากัดคาตอบ
ข้อสอบที่จากัดคาตอบ เป็นข้อสอบที่จากัดทั้งเนื้อหาและรูปแบบการตอบ การ
จากัดเนื้อหาเป็นการกาหนดขอบเขตที่จะให้ตอบ ส่วนการจัดการรูปแบบการตอบจะกาหนดไว้ในคาถาม
แต่ละข้อ
ตัวอย่ำง
จงอธิบายโครงสร้างของสังคมในประเด็นต่อไปนี้
ก. ความหมายโครงสร้างของสังคม
ข. องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคม
ส่ว นข้อสอบที่ไม่จากัดคาตอบเป็นข้อสอบที่ให้ ผู้ ส อบใช้ความสามารถในการ
เลือกข้อ ความรู้ และนาข้อความรู้เหล่านั้นมาจัดระบบให้ดีที่สุด แล้วนามาเขียนเป็นคาตอบ
จากรูปแบบของข้อสอบดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีหลายประเภทด้วยกัน
เพราะฉะนั้นในการเลือกข้อสอบมาใช้ ในการประเมินผลการเรียนการสอน ควรคานึงถึงข้อดีและข้อจากัด
นอกจากนั้ น ในการกาหนดเครื่ อ งมื อประเมิน ผลการเรีย นการสอน ผู้ ส อนจะต้ อ งเลื อกประเภทของ
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เครื่องมือให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องประเมิน โดยพิจารณาจากจุดประสงค์ของรายวิชาและธรรมชาติ
ของเนื้อหาวิชา
2. วิธีกำรที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรสังเกตและวิธีกำรที่ให้นักเรียนรำยงำนตนเอง
การประเมินพฤติกรรมด้านความรู้สึกหรือด้านเจตพิสัย ที่ใช้กันโดยทั่วไปมีหลากหลายวิธี ที่
สาคัญได้แก่ วิธีการที่อยู่บนพื้นฐานของการสังเกตและวิธีการที่ให้นักเรียนรายงานตนเอง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ (โกศล มีคุณ และ กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 2537 : 129 – 130)
2.1 วิธีกำรที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรสังเกต สาหรับการสังเกตเป็นที่ยอมรับว่า
เป็นวิธีที่มีความสาคัญมาก เพราะสามารถจะวัดได้เกือบทุกคุณลักษณะ ใช้ได้เกือบตลอดเวลาในเกือบทุก
สถานการณ์ การสังเกตมีทั้งแบบผู้สังเกตมีส่ วนร่วม แบบที่ผู้สังเกตไม่มีส่วนร่วม ในการสังเกตผู้สอนควร
ตระเตรียมอย่างน้อย 3 ประการดังนี้
1) ควรกาหนดพฤติกรรมที่ต้องการสังเกตไว้ล่วงหน้า
2) เพื่อมิให้เกิดความสับสน ยุ่งยาก ควรสังเกตผู้เรียนครั้งละไม่เกิน 2-3 คน ไม่
ควรสังเกตผู้เรียนแบบรวม ๆ ครั้งละหลาย ๆ คน
3) ควรมีการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ การบันทึกอาจทาขณะสังเกต หรือทันที
เมื่อสิ้นสุดการสังเกต
เครื่องมือที่ใช้กับวิธีการประเมินโดยการสังเกต เพื่อให้ผู้สังเกตได้บันทึกสิ่งที่ได้
พบเห็น ได้สัมผัสจากการสังเกต ซึ่งนิยมใช้กันมี 4 แบบ ดังนี้
1) แบบสารวจรายการ (Checklists) มีลักษณะประกอบด้วยรายการพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่ต้องการสังเกต โดยต้องการสารวจว่าพฤติกรรมหรือลักษณะตามรายการเหล่านั้นมี หรือไม่มี
เกิดขึ้นหรือไม่
2) การจัดอันดับคุณภาพหรือมาตรประมาณค่า (Rating Scales) เป็นเครื่องมือ
ที่กาหนดเป็นกลุ่มหรือรายการพฤติกรรมสาหรับการสังเกต
3) ระเบี ย บสะสม หรื อ บั น ทึ ก เกร็ ด พฤติ ก าร (Cumulative records or
Anecdotal records) เป็นแบบที่ผู้สังเกตใช้สาหรับเขียนบันทึกหรือรายงานสิ่งที่สังเกตได้ในครั้งหนึ่ง ๆ
4) แบบบั น ทึ ก การสั ม ภาษณ์ (Interviews) การสั ม ภาษณ์ มี ส องลั ก ษณะ
ลักษณะที่ ห นึ่ งเป็ น การสัมภาษณ์ เพื่ อทราบความจริง ความคิดเห็ นจากผู้ให้ สัมภาษณ์ ลั กษณะการตั้ง
คาถามและแบบบันทึกการสัมภาษณ์จะคล้ายกับวิธีการสอบถาม (ซึ่งใช้แบบสอบถาม) ลักษณะที่สองจะ
เป็นการสัมภาษณ์เพื่อดูปฏิกริยาตอบสนอง การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ให้สัมภาษณ์ การ
สัมภาษณ์แบบที่สองนี้ เป็นการสัมภาษณ์เพื่อสังเกต
2.2 วิธีกำรที่ให้ผู้เรียนรำยงำนตนเอง วิธีให้ผู้ตอบหรือผู้เรียนเขียนรายงาน
ตนเองอาจใช้เพื่อการสารวจความสนใจ เจตคติ และค่านิยม ซึ่งในการวัดหรือสารวจเหล่านี้จะมีการสร้าง
แบบวัด แบบสอบถาม ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือ
หลักการสาคัญของวิธีให้ผู้เรียนเขียนรายงานตนเอง คือ ทาอย่างไรจึงจะทาให้
ผู้เรียนได้แสดงความจริงออกมา วิธีการคือ ข้อคาถามจะต้องมีความชัดเจนตรงประเด็น ข้อคาถามเร้าให้
ผู้เรียนตอบด้วยความเต็มใจ การรายงานตนเองจะมีความตรงมากที่สุด ถ้าผู้เรียนหรือผู้ตอบรู้สึก
ว่าสิ่งที่เขาตอบจะไม่มีผลเสียหรือต้องทาให้เขาเดือดร้อน
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เพื่อให้ผู้ตอบเขียนรายงานตนเองได้ตรงตามประเด็นที่ผู้วัด/ผู้ประเมิน ต้องการ
เพื่อสะท้อนคุณลักษณะอารมณ์ ความรู้สึกออกมาตามที่ผู้ประเมินต้องการ จาเป็นที่จะต้องมีประเด็นหรือ
แนวคาถามเป็นเสมือนสิ่งเร้าให้ผู้ตอบได้ ตอบสนอง ดังนั้นวิธีการวัดแบบนี้จึงมีการสร้างเครื่องมือขึ้นมาใน
ลักษณะต่าง ๆ
เครื่องมือที่ใช้กับวิธีให้ผู้เรียนรายงานตนเอง ได้แก่
1) แบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบด้ว ยรายการคาถามที่ส ร้างขึ้น
เพื่อถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยปกติแล้วแบบสอบถามใช้วัดในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง
แต่โดยทั่วไปใช้แบบสอบถามกันอย่างกว้างขวางในการวัดความคิดเห็น ความสนใจ ความรู้สึก เจตคติหรือ
ค่านิยม
2) แบบส ารวจ (Inventories) แบบส ารวจมี ลั กษณะคล้ ายแบบสอบถามที่ มี
รายการหรือข้อความให้ผู้เรียนตอบ การตอบอาจเป็นลั กษณะให้ประมาณค่า ให้ลงรายการ (คล้ายแบบ
สารวจรายการ) หรืออาจให้ตอบโดยวิธีอื่นก็ได้
3) แบบวัดเฉพาะอย่าง เช่น มาตรวัดเจตคติ (Attitude scales) เจตคตินั้นอาจ
วัดได้โดยแบบสอบถามดังกล่าว ที่นักจิตวิทยาสังคมได้ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะนี้มาก จึงได้มีการ
พัฒนาเครื่องมือสาหรับวัดเจตคติโดยเฉพาะ มาตรวัดเจตคติที่ได้มีการสร้างขึ้นมีหลายแบบ แต่แบบที่นิยม
ใช้อย่างแพร่หลายได้แก่ แบบของลิเคิร์ทและแบบของเทอร์สโตน
ในการวัดและประเมินผลด้านเจตพิสัยหรือด้านเจตคติและค่านิยมในวิชาประวัติศาสตร์
นั้น ผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือการสังเกตและให้นักเรียนเขียนรายงานตนเอง ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว จะช่วย
ประเมินความรู้สึกและอารมณ์ของผู้เรียนในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ใบงำนที่ 1
หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำประวัติศำสตร์
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับวิชำประวัติศำสตร์
คำสัง่ โปรดตอบคาถามต่อไปนี้
1. จงสรุปความหมายของ “ประวัติศาสตร์” ตามที่ท่านเข้าใจ
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสาคัญวิชาหนึ่งในสถานศึกษา
3. ท่านคิดว่าประวัติศาสตร์มีประโยชน์ต่อตัวท่านเองและต่อสังคมอย่างไร จงอภิปราย
4. การจัดเนื้อหาสาระเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ตามที่คอมเมเจอร์ (Commager,1966: 1516) ระบุ ไว้ว่ามี 6 แนวทางด้วยกัน ท่านคิดว่า การจัดหลั กสูตรของประเทศไทยนิ ยมจัดในแนวใด จง
อธิบาย
5. ท่านคิดว่ามโนมติทางประวัติศาสตร์มโนมติใด ที่มีความสาคัญและจาเป็นเพื่อให้นักเรียน
เข้าใจในเนื้อหาของวิชาประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง
คำแนะนำ
1. ศึกษาจากนิยามที่นักประวัติศาสตร์ได้ให้ไว้ ในเอกสารเรื่องที่ 1.1 แล้วประมวลคาตอบตาม
ความเข้าใจของท่าน
2. ตอบตามความคิดเห็นของท่าน
3. ศึกษาธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์ และคุณค่าของวิชาประวัติศาสตร์ ในเรื่องที่ 1.1 แล้ว
พิจารณาว่าวิชาประวัติศาสตร์มีประโยชน์ต่อตัวท่านเองและสังคมอย่างไร
4. ศึกษาการจัดหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ในฉบับต่าง ๆ
5. ศึกษารายละเอียดของมโนมติที่กล่าวไว้ในเรื่องที่ 1.2 และพิจารณาว่ามโนมติใดที่มี
ความสาคัญต่อการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
คำเฉลย
1. ประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตเพื่อให้เข้าใจถึง
พื้นฐานของมนุษย์ วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม รวมทั้งความสาเร็จและข้อผิดพลาดของมนุษย์เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาของสังคมปัจจุบัน
2. วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในหมวดสังคมศาสตร์ ซึง่ มีขอบข่ายและเนื้อหาสาระที่มากกว่า
วิชาอื่น ๆในหมวดสังคมศาสตร์ด้วยกัน เพราะเนื้อหาวิชาเน้นการศึกษาเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีต รวมทั้ง
เหตุการณ์ปัจจุบันที่กาลังจะเป็นประวัติศาสตร์ และเนื้อหายังเกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในสังคมอีกด้วย วิชาประวัติศาสตร์จึงเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่ง
3. การศึกษาประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจพื้นฐานของตนเอง เข้าใจถึงวิวัฒนาการของ
มนุษย์และสังคมว่าพัฒนาการเป็นลาดับขั้นตอนอย่างไร ได้เรียนรู้ความสาเร็จหรือข้อผิดพลาดของมนุษย์
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เพื่อเป็นบทเรียนและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของสังคมปัจจุบัน การศึกษาประวัติศาสตร์จึงมุ่งเพื่อให้
รู้จักตนเอง และสังคมของมนุษย์มากกว่าวิชาอื่น ๆ
4. การจัดเนื้อหาสาระเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ตามที่คอมเมเจอร์ (Commager,1966: 1516) ระบุไว้ มี 6 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ การจัดเนื้อหาตามกาลเวลา ตามสภาพภูมิศาสตร์ ตามสภาพ
การเมือง ตามสภาพวัฒนธรรม ตามสภาพสถาบัน และตามชีวประวัติบุคคล
หากพิจารณาแนวโน้มของการจัดเนื้อหาสาระในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยจาก
หลักสูตรการศึกษาฉบับต่าง ๆ แล้ว มักจัดตามแนวทางตามกาลเวลามากกว่าแนวทางอื่น ๆ
5. มโนมติทางประวัติศาสตร์มีอยู่หลายมโนมติด้วยกันที่สาคัญได้แก่ อารยธรรม เหตุปัจจัย การ
เปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ง วิกฤตการณ์ การปฏิวัติ ลัทธิชาตินิยม การสารวจ หลักฐาน และอคติทาง
ประวัติศาสตร์ มโนมติสาคัญเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง
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ใบงานที่ 2

หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำประวัติศำสตร์
ตอนที่ 2 พัฒนำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์
คำสั่ง โปรดตอบคาถามต่อไปนี้
1. ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หลักสูตรที่ต้องเปลี่ยนไปมาก คือหลักสูตร
สังคมศึกษา ทั้งนี้เพราะเหตุใด
2. สรุปสาระสาคัญของสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3. ท่านคิดว่า ประเด็นและจุดเน้นในสาระประวัติศาสตร์ ที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด เพื่อสร้างสานึกความเป็นไทยและความรักชาตินั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ จงอภิปราย
คำแนะนำ
1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และศึกษาสาระสาคัญของหลักสูตรสังคม
ศึกษาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ หลักสูตร พุทธศักราช 2480 ในเอกสาร เรื่องที่ 2.1
2. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยเฉพาะสาระที่ 4 เพิ่มเติมจากเอกสารหลักสูตรต่อไปนี้
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551. สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
3. ศึกษารายละเอียดของประเด็นและจุดเน้นในสาระประวัติศาสตร์ ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด เพื่อสร้างสานึกความเป็นไทยและความรักชาติเพิ่มเติมจากเอกสารต่อไปนี้
ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา ส านั ก งานคณ ะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสานึกความเป็นไทย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
แล้วพิจารณาตามความคิดเห็นของท่าน
คำเฉลย
1. ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง
จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็ นการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงต้องให้นักเรียนเรียนรู้เพื่อ เข้าใจ
ระบอบการปกครองระบอบใหม่ หลักสูตรสังคมศึกษาจึงต้องเพิ่มความรู้เรื่องระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยไว้ในหลักสูตร
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2. กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยกาหนดสาระการเรียนรู้ไว้ 5 สาระด้วยกัน ประวัติศาสตร์เป็นสาระที่กาหนดให้เป็นรายวิชา
พื้นฐานที่แยกออกมาเป็น 1 รายวิชา ไม่ต้องบูรณาการกับสาระอื่น ๆ มีการกาหนดเวลาเรียนไว้อย่าง
ชัดเจนและกาหนดตัวชี้วัดชั้นปีและตัวชี้วัดช่วงชั้นเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ เป็นสาระที่มุ่งหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรัก
ความหวงแหน ความภูมิใจ ตลอดจนความผูกพันกับท้องถิ่น ประเทศชาติ รวมทั้งมนุษยชาติในภูมิภาคและ
สังคมโลกด้วยกัน
มาตรฐานการเรียนรู้ของสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ทั้ง 3 มาตรฐาน จะเป็นหลักการสาคัญของ
การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา โดยมาตรฐานการเรียนรู้ได้สะท้อนถึงความรู้ กระบวนการ
และเจตคติที่สาคัญของการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ แ ละเชื่ อ มโยงสาระของความรู้ ทั ก ษะกระบวนการ และเจตคติ ค่ า นิ ย ม ของทั้ ง 3
มาตรฐานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้สัมพันธ์กัน
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดประเด็นและจุดเน้นในสาระ
ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสานึกความเป็นไทยและความรักชาติ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนไว้ 5 ประเด็น ได้แก่
ประวัติความเป็นมาหรือรากเหง้าของความเป็นไทย สัญลักษณ์ หรือเครื่อง หมายความเป็นชาติ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย บรรพบุรุษไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย
ตอบตามความคิดเห็นของท่านว่าว่าจุดเน้นดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่
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ใบงานที่ 3

หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำประวัติศำสตร์
ตอนที่ 3 หลำกหลำยกิจกรรมกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์
คำสั่ง โปรดตอบคาถามต่อไปนี้
1. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ควรเน้นที่วัตถุประสงค์ข้อใด
2. จงระบุขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
3. ในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ท่านเคยพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่หรือไม่ จง
เล่าประสบการณ์ดังกล่าว
4. จงวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการอ่าน เขียน พูด หรือการแสดงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง และโปรดระบุขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คำแนะนำ
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในเอกสาร เรื่องที่ 3.1
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นการนาวิธีการที่นัก
ประวัติศาสตร์ใช้ในการศึกษาเรื่องราวและเหตุการณ์ในอดีตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ทาให้การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีความหมายและมีคุณค่าอย่างแท้จริง
จึงควรศึกษารายละเอียดของวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ที่นักประวัติศาสตร์ใช้ อย่างละเอียด
โดยอ่านรายละเอียด เรื่องที่ 3.2
3. การศึกษานอกสถานที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เกิดประสบการณ์ตรง จึงควรพิจารณาว่าบทเรียนใดที่จะใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษานอกสถานที่ อ่านรายละเอียดในเรื่องที่ 3.3
4. ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการอ่าน การเขียน การพูด หรือการแสดง
จากเรื่องที่ 3.5
คำเฉลย
1. วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีอยู่หลายประการ ได้แก่ การ
พัฒนาความเป็นพลเมืองดี การพัฒนาความรักชาติ ความภูมิใจในชาติของตน และความจงรักภักดีต่อชาติ
การเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบัน รวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ควรเน้นวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
2. ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีดังนี้
1) ขัน้ กาหนดปัญหาและการตั้งสมมุติฐานและการตั้งสมมุติฐาน
2) ขั้นรวบรวมหลักฐาน
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3) ขั้นการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าข้อมูลและหลักฐาน
4) ขั้นตีความหลักฐานและสังเคราะห์ข้อมูลและหลักฐาน
5) ขั้นนาเสนอผลการศึกษา
3. การจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษานอกสถานที่ในวิชาประวัติศาสตร์นับว่ามีความสาคัญ
เพราะจะทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เกิด
ประสบการณ์ตรง นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาจิตสานึกความรักและความภาคภูมิใจในมรดกที่บรรพ
บุรุษมอบให้แก่คนรุ่นหลัง
สาหรับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษานอกสถานที่ มีดังนี้
1) การกาหนดปัญหาหรือประเด็นที่จะไปศึกษานอกสถานที่
2) การวางแผนและการเตรียมการ
3) การไปศึกษานอกสถานที่ มี
4) การประเมินผล
เล่าประสบการณ์ที่ท่านได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษานอกสถานที่ โดยระบุบทเรียนที่สอน
ระบุรายละเอียดของกิจกรรม และความพึงพอใจของผู้เรียน
4. เมื่อเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการอ่าน เขียน พูด หรือแสดงอย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้ว เลือกบทเรียนหรือเนื้อหาสาระที่จะสอน แล้ววางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยระบุขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจน เพื่อนาไปสู่การปฎิบัติ
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ใบงานที่ 4

หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำประวัติศำสตร์
ตอนที่ 4 สื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำประวัติศำสตร์
คำสั่ง โปรดตอบคาถามต่อไปนี้
1. ท่านคิดว่าสื่อการเรียนการสอนมีความสาคัญต่อการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์หรือไม่
จงอภิปราย
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทย ท่านมักใช้แหล่ง
เรียนรู้ประเภทใด จงยกตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ที่ท่านใช้ประกอบการเรียนการสอน มาสัก 1- 2 ตัวอย่าง
3. จงยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ท่านใช้ในการค้นคว้าเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะบทเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
คำแนะนำ
1. ศึกษาความสาคัญและคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน จากเอกสารเรื่องที่ 4.1
2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น แล้วพิจารณาว่าแหล่งเรียนรู้ใดที่
ท่านสามารถนามาใช้ประกอบบทเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ได้
3. ค้นหาเว็บไซต์จากในอินเทอร์เน็ต
คำเฉลย
1. การใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น สื่อการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีอยู่หลาย
ประเภทได้แก่ สื่อประเภทโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพ และเสียง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. แหล่งการเรียนรู้สาหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นับว่ามีความ
สาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง แหล่งการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีทั้งที่ปรากฏในประเทศ
และในท้องถิ่น ในฐานะที่ท่านเป็นครูประวัติศาสตร์ ควรสารวจว่าแหล่งเรียนรู้ใดที่สามารถนามา
ประกอบการเรียนการสอนได้ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ยกตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ที่ท่านเคยนามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนสัก 1 – 2 ตัวอย่าง
3. สืบค้นเว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต แล้วลองเข้าไปค้นหาข้อมูลเพื่อนามาประกอบการเรียนการสอน และ
ควรแนะนาเว็บไซต์ดังกล่าวให้นักเรียนเข้าไปค้นคว้าหาความรู้

78 | ห น้ า

TEPE-58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

ใบงานที่ 5

หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำประวัติศำสตร์
ตอนที่ 5 กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำประวัติศำสตร์
คำสั่ง โปรดตอบคาถามต่อไปนี้
1. ในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ท่านมักเน้นการวัดพฤติกรรมด้านใด เพราะ
เหตุใด จงอภิปราย
2. แบบทดสอบที่ท่านใช้สาหรับการวัดและประเมินผลในวิชาประวัติศาสตร์นั้น ท่านมักใช้
แบบทดสอบประเภทใด
คำแนะนำ
1. ศึกษาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ จากเรื่องที่ 5.1
2. เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ คือ
เครื่องมือวัดความก้าวหน้าผู้เรียนเพื่อประเมินความรู้และทักษะ คือแบบทดสอบ ส่วนเครื่องมือวัดและ
ประเมินด้านเจตคติและค่านิยม หรือด้านความรู้สึกและอารมณ์นั้น คือ วิธีการที่อยู่บนพื้นฐานของการ
สังเกตและวิธีการที่ให้นักเรียนรายงานตนเอง
ศึกษารูปแบบของแบบทดสอบ จากเรื่องที่ 5.2
คำเฉลย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
พฤติกรรมที่ต้องวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ จึงประกอบ ด้วยความรู้ความ
เข้าใจในวิชาประวัติศาสตร์หรือด้านสติปัญญา เจตคติและค่านิยมในวิชาประวัติศาสตร์ และทักษะในวิชา
ประวัติศาสตร์ แต่ส่วนใหญ่ครูผู้สอนมักวัดและประเมินผลพฤติกรรมด้านความรู้ความเข้าใจมากกว่า
พฤติกรรมอื่น
2. รูปแบบของแบบทดสอบที่ใช้ได้แก่ ข้อสอบแบบถูก-ผิด ข้อสอบแบบจับคู่ ข้อสอบแบบ
เลือกตอบ ข้อสอบแบบเติมคา ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ และข้อสอบแบบความเรียง
การเลือกรูปแบบของแบบทดสอบนั้น ครูผู้สอนมักพิจารณาจากเนื้อหาสาระของบทเรียนและ
ระดับชั้นของผู้เรียน
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