
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  2551 
 
คาํอธิบายรายวชิาประวตัิศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 
 ศึกษาและใชป้ฏิทินในการบอกวัน เดอืน ปีและการนับช่วงเวลาตามปฏิทินทีใ่ช้ในชีวติประจําวนั ซ่ึงมีทั้งระบบสุริยคติ
และจนัทรคติ การใชช่้วงเวลาเพื่อใชเ้ล่าเหตุการณ์ปัจจุบนัเช่น วนัน้ี เดือนน้ี ตอนเชา้ ตอนกลางวนั ตอนเยน็ ตอนคํ่า และ
เรียงลาํดบัเหตุการณ์ในชีวติประจําวนัตามวนัเวลาทีเ่กดิขึน้ เช่นต่ืนนอน เขา้นอน เรียนหนงัสือ เล่นกีฬา รับประทานอาหาร โดย
ใชท้กัษะการสังเกต การบอกเล่า การเช่ือมโยง การตอบคาํถาม เพือ่ให้สามารถใช้เวลาตามปฏิทนิแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบัน และ
ใช้คาํแสดงช่วงเวลาเรียงลาํดบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ได้ 

รู้วธีิสืบคน้ประวติัความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอยา่งง่าย ๆ โดยสอบถามผู้เกีย่วข้องและบอกเล่าเร่ืองราวที่
สืบค้นได ้ โดยใชท้กัษะการสอบถาม การรวบรวมขอ้มูล การสรุปความ การเล่าเร่ือง  เพือ่ฝึกทกัษะพืน้ฐานของวธีิการทาง
ประวตัิศาสตร์ในการสืบค้นเร่ืองราว จากแหล่งข้อมูล( เช่นบุคคล)และบอกเล่าข้อเทจ็จริงทีค้่นพบได้อย่างน่าสนใจ 

ศึกษาการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม ส่ิงของเคร่ืองใช้หรือการดาํเนินชีวิตของตนเองในสมยัปัจจุบนั กบัสมัยของ
พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายท่ีเป็นรูปธรรมและใกลต้วัผูเ้รียน เช่น เตารีด (การรีดผา้ดว้ยเตาถ่านกบัเตาไฟฟ้า) หมอ้หุงขา้ว (การหุงขา้วท่ี
เชด็นํ้าดว้ยฟืนหรือถ่านกบัหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า) เกวยีนกบัรถยนต ์ (การเดินทาง) ถนน บา้นเรือน การใชค้วายไถนากบัรถไถนา 
รวมทั้งเหตุการณ์สําคญัของครอบครัวทีเ่กดิขึน้ในอดตีทีม่ีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน เช่น การยา้ยบา้น การยา้ยโรงเรียน การ
เล่ือนชั้นเรียน การไดรั้บรางวลั การสูญเสียบุคคลสาํคญัของครอบครัว โดยใชท้กัษะการสังเกต การใชเ้หตุผล การเปรียบเทียบ 
การแยกแยะ การยกตวัอยา่ง และการบอกเล่า เพือ่ให้เข้าใจการเปลีย่นแปลงต่าง ๆทีเ่กดิขึน้ตามกาลเวลาและตระหนักใน
ความสําคญัของอดตีที่มต่ีอปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตวัให้เข้ากบัวถิีชีวติปัจจุบันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของสัญลกัษณ์ของชาตไิทย ไดแ้ก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี 
ภาษาไทย อกัษรไทย รวมทั้งเอกลกัษณ์ไทยอ่ืนๆ เช่น มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ   รู้จกัสถานทีสํ่าคญัซ่ึงเป็นแหล่งวฒันธรรมในชุมชน  
เช่น ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภณัฑ ์และส่ิงทีเ่ป็นความภาคภูมใิจในท้องถิ่น ท่ีใกลต้วัผูเ้รียนและเป็นรูปธรรมชดัเจนเช่น ภาษาถ่ิน 
ส่ิงของท่ีเป็นภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน  โดยใชท้กัษะการสังเกต การใชเ้หตุผล การอธิบาย การปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้ง เพือ่ก่อให้เกดิ
ความรักและความภาคภูมใิจในความเป็นไทย ท้องถิ่น และประเทศชาติ  ภูมิใจในสถาบันชาต ิ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  
ตระหนักและเห็นคุณค่าทีจ่ะธํารงรักษาและสืบทอดต่อไป 
 
มาตรานการเรียนรู้/ระดบัช้ัน/ตวัช้ีวดั 
ส 4.1   ป 1/1 ,  ป 1/2 ,  ป 1/3 
ส 4.2   ป 1/1 ,  ป 1/2    
ส 4.3   ป 1/1 ,  ป 1/2 ,  ป 1/3 
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คาํอธิบายรายวชิาประวตัิศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
 
 รู้จกัวนัเวลาตามระบบสุริยคติและจนัทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินทีแ่สดงเหตุการณ์สําคัญในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้ง การ
ใช้คําที่แสดงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น วนัน้ี เม่ือวานน้ี พรุ่งน้ี,   เดือนน้ี เดือนก่อน  เดือนหนา้, ปีน้ี   ปีก่อน  ปีหนา้      
ในการอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง โดยใชท้กัษะการสังเกต การสอบถาม การเช่ือมโยง การ
เรียงลาํดบั  การเล่าเร่ือง  การรวบรวมขอ้มูล การอธิบาย  เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงลําดับเหตุการณ์สําคัญได้ถูกต้องว่า
เหตุการณ์ใดเกดิก่อน เหตุการณ์ใดเกดิหลงั ช่วงเวลาใดเกดิเหตุการณ์สําคญัใด 
 รู้วิธีสืบคน้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ภาพถ่าย สูติบัตร    ทะเบียนบ้าน 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  มาอธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ สามารถเรียงลาํดับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในครอบครัวหรือชีวิตของตนเองโดยใช้เส้น
เวลา  (Timeline)โดยใชท้กัษะการสอบถาม การรวบรวมขอ้มูล การสรุปความ การเล่าเร่ือง  เพื่อฝึกทักษะพืน้ฐานของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเร่ืองราวในครอบครัวโดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและบอกเล่าข้อเท็จจริงที่
ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 
  ศึกษาและสืบค้นขอ้มูลในชุมชนอยา่งง่าย ๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนของตนจาก
อดตีถึงปัจจุบัน ในดา้นต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การส่ือสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   เขา้ใจสาเหตุ
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยใชท้กัษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์  การ
อธิบายอยา่งมีเหตุมีผล การสร้างผงัความคิด  การจดันิทรรศการ  เพือ่เข้าใจการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ตามกาลเวลาอย่างต่อเน่ือง   
มคีวามเข้าใจชุมชนทีม่คีวามแตกต่าง ความหลากหลาย และสามารถปรับตวัอยู่ในชีวติประจําวนัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ศึกษา สืบค้นประวติัและผลงานของบุคคลที่ทําประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้านการสร้างสรรค์
วฒันธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมัน่คงท่ีควรนาํเป็นแบบอย่าง  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และ      
ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้เช่น การทาํความเคารพแบบไทย  ภาษาไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย 
โดยใชท้กัษะการสืบคน้ การสังเกต  การอ่าน การรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์  การใชเ้หตุผล การอธิบาย และการนาํเสนอ  
เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทําความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นและประเทศ  เกิดความรัก และ
ความภาคภูมใิจในความเป็นไทย วฒันธรรมไทย ภูมปัิญญาไทย และธํารงความเป็นไทย 

 
 

มาตรานการเรียนรู้/ระดบัช้ัน/ตวัช้ีวดั 
ส 4.1   ป 2/1 ,  ป 2/2  
ส 4.2   ป 2/1 ,  ป 2/2    
ส 4.3   ป 2/1 ,  ป 2/2  
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คาํอธิบายรายวชิาประวตัิศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 ศึกษาความหมายและที่มาของศกัราชท่ีปรากฏในปฏิทิน  ไดแ้ก่  พุทธศกัราช  คริสต์ศกัราช  (ถา้เป็นชาวมุสลิม  ให้
ศึกษาฮิจเราะห์ศกัราชดว้ย)   วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช  และใชศ้กัราชในการบนัทึกเหตุการณ์สาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตนเองและครอบครัว  เช่น  ปีเกิดของผูเ้รียน เหตุการณ์สาํคญัของตนเอง และครอบครัว โดยใชท้กัษะการเปรียบเทียบ  การ
คาํนวณ  การเช่ือมโยง  การอธิบาย  เพื่อให้มีพื้นฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา  สามารถเรียง              
ลาํดบัเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกดิก่อน เหตุการณ์ใดเกดิหลงัอนัเป็นทกัษะทีจ่ําเป็นในการศึกษาประวตัศิาสตร์ 
 รู้วิธีสืบคน้เหตุการณ์สาํคญัของโรงเรียนและชุมชนโดยใชห้ลกัฐานและแหล่งข้อมูลที่เกีย่วข้อง  เช่น  รูปภาพ  แผนผงั
โรงเรียน      แผนท่ีชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี – ประวติัศาสตร์ในทอ้งถ่ิน  สามารถใชเ้ส้นเวลา  (Timeline)  
แสดงลาํดบัเหตุการณ์สําคญัทีเ่กดิขึน้ในโรงเรียนและชุมชน  โดยใชท้กัษะการสาํรวจ  การสังเกต  การสอบถาม  การอ่าน  การฟัง  
การเล่าเร่ือง  การสรุปความ  เพื่อฝึกทักษะพืน้ฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเร่ืองราวรอบตัวอย่างง่าย ๆ โดยใช้
หลกัฐานและแหล่งข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง  สามารถนําเสนอเร่ืองราวทีค้่นพบได้ตามลาํดบัเวลา 
 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน รวมทั้งปัจจยัท่ีทาํให้เกิดวฒันธรรมและประเพณี 
ในชุมชน  ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัทางภูมิศาสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปัจจัยทางสังคม (ความเจริญทาง
เทคโนโลยี        เช้ือชาติ  ศาสนา  ความเช่ือ  การคมนาคม  ความปลอดภยั ) ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่าง ของลักษณะที่สําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกลเ้คียง เช่น  ในเร่ือง
ความเช่ือและการนบัถือศาสนา  อาหาร  ภาษาถ่ิน  การแต่งกาย  โดยใชท้กัษะการอ่าน  การสอบถาม  การสังเกต  การสํารวจ   
การฟัง  การสรุปความ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง   ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  เข้าใจ
พัฒนาการของชุมชน  สามารถดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข   ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  
และวฒันธรรมไทย 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ประกอบดว้ย 
สุโขทยั  อยธุยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์  ตามลาํดบั  ไดแ้ก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์     สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1      (พระเจา้      
อู่ทอง)      สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช และพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ศึกษาพระราชประวัติและพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป  
ศึกษา และเล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติไดอ้ย่างน่าสนใจ  เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ทา้วเทพกระษตัรี – ทา้วศรีสุนทร  ชาวบา้นบางระจนั  พระยาพิชยัดาบหกั  ทา้วสุรนารี  โดยใช้
ทกัษะการอ่าน  และสอบถาม  การฟัง  การสรุปความ  การเขียน  การเล่าเร่ือง  เพือ่ให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  เกดิความ
รัก  ความภูมใิจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพือ่ชาต ิ และธํารงความเป็นไทย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดบัช้ัน/ตัวช้ีวดั 
ส 4.1   ป 3/1 ,  ป 3/2 ,  ป 3/3 
ส 4.2   ป 3/1 ,  ป 3/2 ,  ป 3/3 
ส 4.3   ป 3/1 ,  ป 3/2 ,  ป 3/3 



 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  2551 
 
คาํอธิบายรายวชิาประวตัิศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
 ศึกษาความหมาย  วิธีการนบั  และการใชช่้วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑก์ารแบ่งยุคสมัยใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีแบ่งเป็นสมยัก่อนประวติัศาสตร์และสมยัประวติัศาสตร์  รวมทั้งช่วงสมยัในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ไทย  สมยัก่อนสุโขทยั  สมยัสุโขทยั  สมยัอยธุยา  สมยัธนบุรี  และสมยัรัตนโกสินทร์  ตวัอยา่งการใชช่้วงเวลาใน
เอกสารต่าง ๆ   โดยใชท้กัษะการอ่าน  การสาํรวจ  การวิเคราะห์ การคาํนวณ  เพือ่ให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเร่ืองราวที่มีความ
เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาและยุคสมัยได้ถูกต้อง  และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทาง
ประวตัศิาสตร์ 
 ศึกษา  ลกัษณะสาํคญั และเกณฑก์ารจาํแนกแยกแยะประเภทหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมา
ของท้องถิ่นเป็นหลกัฐานชั้นตน้กบัหลกัฐานชั้นรองอย่างง่าย ๆ     รวมทั้ง รู้จกัตวัอย่างของหลกัฐานท่ีพบในทอ้งถ่ินท่ีใชใ้น
การศึกษาความเป็นมาของทอ้งถ่ินของตน  โดยใชท้กัษะการสาํรวจ  การวิเคราะห์  การตรวจสอบขอ้มูล  การจาํแนก  การตีความ  
เพือ่ฝึกทกัษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวธีิการทางประวตัศิาสตร์โดยใช้หลกัฐานและแหล่งข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
 ใชห้ลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในการศึกษา การตั้งหลกัแหล่งและพฒันาการของมนุษยชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  รู้จักอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  เช่นทวารวดี  ศรีวิชัย    ละโว ้          
ตามพรลิงค ์ เป็นตน้   ศึกษาตวัอย่างหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ทีพ่บในท้องถิ่นที่แสดงพฒันาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย
โดยใชท้กัษะการสาํรวจ การวิเคราะห์    การตีความ  การสรุปความ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเน่ืองจากอดตีจนถึงปัจจุบัน โดยใช้หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ในท้องถิ่น  
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  ในเร่ืองเก่ียวกบัการสถาปนาอาณาจกัร  พฒันาการทางการเมือง   
การปกครองและ เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญสมัยสุโขทัย  เช่น  พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์ พ่อขุนรามคาํแหง
มหาราช พระมหาธรรมราชาท่ี 1 (พระยาลิไทย)  และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์       
ซ่ึงเป็นผลใหอุ้ทยานประวติัศาสตร์ในสุโขทยัและศรีสัชนาลยัไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลก  โดยใชท้กัษะการอ่าน  การสาํรวจ  
การสืบคน้  การวเิคราะห์ การตีความ  เพือ่เข้าใจความเป็นมาของชาตไิทยในสมยัสุโขทยั  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย   ภูมิปัญญาไทย  
และบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพ
บุรุษไทยทีไ่ด้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมอืง  ตกทอดเป็นมรดกทางวฒันธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดบัช้ัน/ตัวช้ีวดั 
ส 4.1     ป 4/1 ,  ป 4/2 ,  ป 4/3 
ส 4.2     ป 4/1 ,  ป 4/2  
ส 4.3     ป 4/1 ,  ป 4/2 ,  ป 4/3 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  2551 
 
คาํอธิบายรายวชิาประวตัิศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
 รู้วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย  เร่ิมด้วยการเข้าใจตั้ งประเด็นคาํถามทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเอง  เช่นความเป็นมาของช่ือหมู่บา้น  ช่ือตาํบล  ช่ือถนน  ความ
เป็นมาของสถานท่ีสาํคญั  ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในทอ้งถ่ิน  รู้จกัแหล่งขอ้มูลหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ี
อยูใ่นทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนตามช่วงเวลาต่างๆ  สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกีย่วข้องที่อยู่ตามแหล่งต่างๆ  เพือ่ตอบคําถาม
ทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล  รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบขอ้มูลอย่างง่ายๆ       เขา้ใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองราวในท้องถิ่นท่ีปรากฏในขอ้มูลจากหลกัฐานต่าง ๆ   โดยศึกษาตวัอยา่งขอ้มูลจากหลกัฐานต่างๆ  เช่น
บทความ  หนังสือพิมพ ์หรือเอกสารอ่ืนๆ  ท่ีแสดงนัยความคิดเห็นท่ีมีอยู่ในขอ้มูล  เพื่อฝึกฝนการแยกแยะความคิดเห็นกบั
ขอ้เท็จจริงท่ีอยู่ในขอ้มูล รวมทั้งแยกแยะความจริงกบัขอ้เท็จจริงได ้ โดยใชท้กัษะการสังเกต  การสอบถาม  การสํารวจ  การ
เปรียบเทียบ  การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง  และการสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ  เพื่อฝึกฝนการใช้ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์
วิเคราะห์ความเป็นมา  และเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึน้ในท้องถิ่น  โดยใช้ข้อมูลข่าวสารและหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ศึกษาการเขา้มาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยสังเขป เช่น การปกครอง  การนบัถือศาสนา  ความเช่ือ  วฒันธรรม  ประเพณี  ภาษา  อาหาร การแต่งกาย   ศึกษาการเข้ามา
สาเหตุ และผลกระทบของอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างชาติ  ทั้งตะวนัตกและตะวนัออกที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันโดยสังเขป  
เช่นอาหาร ภาษา การแต่งกาย ดนตรี โดยใชท้กัษะการอ่าน  การสืบคน้ขอ้มูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การ
เช่ือมโยง  เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ที่มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่าง  เข้าใจในความสัมพันธ์  ยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันตสุิข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเร่ืองเก่ียวกบัการสถาปนาอาณาจกัร  ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พฒันาการทางการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและผลงาน
บุคคลสําคญัในสมยัอยุธยาและธนบุรี  เช่น  สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1  สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ  สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบา้นบางระจนั  สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา ซ่ึงเป็นผลให้
พระนครศรีอยุธยาไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลก และภูมิปัญญาในสมยัธนบุรี ที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  เช่น 
ทางดา้น ศิลปกรรม  วรรณกรรม และการคา้  โดยใชท้กัษะการอ่าน  การสืบคน้ขอ้มูล  การเช่ือมโยง  การวิเคราะห์ การอธิบาย              
การสรุปความ การเรียงความ เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เห็นความเพียรพยายามของบรรพบุรุษที่
ปกป้องชาต ิ ตระหนัก และเห็นความสําคญัทีจ่ะธํารงรักษาความเป็นไทยสืบต่อไป 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดบัช้ัน/ตัวช้ีวดั 
ส 4.1     ป 5/1 ,  ป 5/2 ,  ป 5/3 
ส 4.2     ป 5/1 ,  ป 5/2   
ส 4.3     ป 5/1 ,  ป 5/2 ,  ป 5/3 ,  ป 5/4 
 



 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  2551 
 
คาํอธิบายรายวชิาประวตัิศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 
 ศึกษาความหมาย และความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ  และใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ใน
การศึกษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์สําคญัตามลาํดบัขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ไดแ้ก่  การตั้งประเด็นศึกษา
เร่ืองราวท่ีตนสนใจ  การสํารวจแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  การรวบรวมขอ้มูลจากหลกัฐานท่ีหลากหลาย  การวิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล  การตีความ  การเรียบเรียงและนาํเสนอความรู้ท่ีคน้พบไดอ้ยา่งน่าสนใจ  นาํวิธีการทางประวติัศาสตร์ไปใช้
ศึกษาเร่ืองราวในทอ้งถ่ินเช่น ความเป็นมาของภูมินามของสถานท่ีในทอ้งถ่ิน  เหตุการณ์สําคญัในทอ้งถ่ิน ประวติัและผลงาน
สําคญัของบุคคลในทอ้งถ่ิน โดยใชท้กัษะการสํารวจ การอ่าน  การสอบถาม การเปรียบเทียบ  การตีความ การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์    การอธิบาย  เพื่อให้เกิดความรู้และความเขา้ใจวิธีการทางประวติัศาสตร์และสามารถใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์
สืบคน้เร่ืองราวต่างๆไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

ศึกษาตวัอยา่งหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชใ้นการศึกษาเหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย
ในสมยัรัตนโกสินทร์ เช่นพระราชหัตถเลขาของรัชกาลท่ี 4  หรือรัชกาลท่ี 5 กฎหมายตราสามดวง  เป็นตน้    เพื่อให้สามารถ
สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากหลกัฐานทั้งความจริงและขอ้เท็จจริง และนําเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทําความเข้าใจ
เร่ืองราวสําคัญในอดีตไดด้ว้ยวิธีการต่างๆไดอ้ย่างน่าสนใจ  โดยใชท้กัษะ การสํารวจ การอ่าน  การเปรียบเทียบ  การตีความ    
การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การอธิบาย  การสรุปความ การเรียงความ  การจดัทาํโครงงานและการจดันิทรรศการ  เพื่อฝึก
ทกัษะการสืบค้นข้อมูลจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกจิ และ การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป   เช่ือมโยง และเปรียบเทียบ
กบัประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  สมาชิกของอาเซียน และความสัมพนัธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั
โดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การเรียนรู้จากแผนท่ี  การสํารวจ     การตอบคาํถาม  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์        
เพือ่ให้เข้าใจพฒันาการของประเทศเพือ่นบ้านทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัประเทศไทย ความสัมพนัธ์ของกลุ่มอาเซียน  เกดิความเข้าใจ
อนัดรีะหว่างประเทศ  ยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม  และอยู่ร่วมกนัได้อย่างสันตสุิข 
 ศึกษาพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ในเร่ืองเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกจิและการปกครอง  พฒันาการทางด้านต่าง ๆ โดยสังเขป  ประวติัและผลงานของบุคคลสําคัญด้านต่างๆ
ในสมัยรัตนโกสินทร์  เช่น  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  และภูมิปัญญาไทยที่สําคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว้  โดยใชท้กัษะการอ่าน  การสืบคน้ขอ้มูล  การเช่ือมโยง  การวิเคราะห์  เพื่อให้เกดิความรักและภาคภูมิใจในความเป็น
ชาตไิทย  ตระหนักถึงความพากเพยีรพยายามของ   บรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็น
มรดกทางวฒันธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
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