
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  2551 

 
คาํอธิบายรายวชิาประวตัิศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
 ศึกษา  วเิคราะห์ความสําคญัของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  ตวัอยา่งการใชเ้วลา  (ทั้งระบบสุริยคติและจนัทรคติ)  
ช่วงเวลา(เช่นทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ) และยคุสมยัท่ีปรากฏในเอกสารประวติัศาสตร์ไทย(สมยัก่อนประวติัศาสตร์  สมยั
ประวติัศาสตร์) ศึกษาท่ีมาของศกัราช  ตวัอย่างการใช้ศกัราช และวิธีการเทียบศักราชตามระบบต่างๆ ท่ีปรากฏในเอกสาร
ประวติัศาสตร์ไทย  ไดแ้ก่  พ.ศ./ค.ศ./จ.ศ./ ม.ศ./ร.ศ.  โดยใชท้กัษะของการสังเกต  การสํารวจ  การคาํนวณ  การเปรียบเทียบ  
ทั้งนีเ้พือ่ให้เข้าใจเหตุการณ์สําคญัทางประวตัศิาสตร์(ว่ามีเร่ืองราวใด เกดิขึน้เมื่อไร ที่ไหน เหตุการณ์ใดเกดิก่อน เหตุการณ์ใดเกดิ
หลัง เหตุการณ์   ใดเป็นเหตุ เหตุการณ์ใดเป็นผล และทําไมจึงเกิดเหตุการณ์น้ันขึน้) เข้าใจความสัมพันธ์ และความสําคัญของ
อดตีทีม่ต่ีอปัจจุบันและอนาคต    

ศึกษาความหมาย  ความสําคญัของประวติัศาสตร์ และวิธีการทางประวติัศาสตร์ นําวิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้น
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินตนเอง(สมยัใดก็ไดเ้ช่นสมยัก่อนประวติัศาสตร์ สมยัก่อนสุโขทยั  สมยัสุโขทยั 
สมยัอยุธยา สมยัธนบุรี สมยัรัตนโกสินทร์)  ตวัอย่างการวิเคราะห์หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไทยสมยัสุโขทยั  ทั้งหลกัฐาน
ชั้นตน้  และหลกัฐานชั้นรอง  โดยใชท้กัษะการวิเคราะห์  การตีความ  การแยกแยะ  การวินิจฉัย  การสร้างความรู้ใหม่  การให้
เหตุผล  การสาํรวจ  การรวบรวมขอ้มูล  ทั้งนีเ้พือ่ให้เข้าใจและเห็นความสําคัญของประวัติศาสตร์ในการดําเนินชีวิต   สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเร่ืองราวในท้องถิ่นของตนเอง  (ความรู้ใหม่ที่ตนสืบค้นได้) และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวตัศิาสตร์ไทยในสมยัสุโขทยัจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 
 ศึกษาเร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์สมยัก่อนสุโขทัย ในดินแดนไทยโดยสังเขป  ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์  และสมยั
ประวติัศาสตร์ไทย  เก่ียวกบัรัฐโบราณในดินแดนไทย  เช่นฟนูนั ศรีวิชยั ตามพรลิงค ์  ทวารวดี   รัฐไทยในดินแดนไทยในช่วง
ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 18 เช่น ละโว ้ หริภุญชยั  นครศรีธรรมราช   และพฒันาการของรัฐไทยในสมยัสุโขทยัในด้านต่างๆ เก่ียวกบั
การสถาปนาอาณาจกัร  ปัจจยัท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทั้งปัจจยัภายในและภายนอก  พฒันาการดา้นการเมือง การปกครอง  
เศรษฐกิจ  สังคม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  รวมทั้งความเส่ือมของอาณาจกัรสุโขทยั   ศึกษาวฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย
สมยัสุโขทยั  ไดแ้ก่ ภาษา  วรรณกรรม  ประเพณี  ศิลปกรรม   การชลประทาน  เคร่ืองสังคโลก    ประวติัและผลงานของบุคคล
สาํคญั อทิธิพลของวฒันธรรมและภูมปัิญญาสมัยสุโขทยัทีม่ีต่อสังคมไทยในปัจจุบนั  โดยใชท้กัษะการรวบรวมหลกัฐาน การ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง  การวเิคราะห์  การวิพากษข์อ้มูล  การตีความ  การใหเ้หตุผล  การสังเคราะห์  การนาํเสนอดว้ยวธีิการต่างๆ 
(เช่นการทาํผงัความคิด การจดันิทรรศการ) ทั้งนีเ้พือ่ให้เข้าใจความเป็นมาของชาตไิทย เห็นแบบอย่างการกระทาํความดขีอง
บรรพบุรุษไทยทีไ่ด้ปกป้องชาติด้วยความเสียสละ  เกดิความรัก ความภูมใิจในชาตไิทย วฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย   
 ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฒันาการของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   รวมทั้ ง
พัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความ
ร่วมมือของประเทศสมาชิกในการรวมกลุ่มเป็นสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(้ อาเซียน) ศึกษาความสําคัญของ
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีไดรั้บการยกย่องเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม  อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณในดินแดนไทยท่ีมีต่อพฒันาการของสังคมไทยในปัจจุบัน  โดยใช้ทักษะการรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์   การ
สังเคราะห์ขอ้มูล   ทั้งนีเ้พื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และผลกระทบที่มี
ต่อสังคมไทย  เข้าใจ และอยู่ ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ระดบัช้ัน/ตัวช้ีวดั 

ส 4.1     ม.1/1 ,  ม.1/2 ,  ม.1/3                 ส 4.2     ม.1/1 ,  ม.1/2                  ส 4.3     ม.1/1 ,  ม.1/2 ,  ม.1/3 



 
 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  2551 

 
คาํอธิบายรายวชิาประวตัิศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
 ศึกษาวิธีประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ อยา่งง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิหลงั
ของผูท้าํ หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง    สาเหตุการจัดทาํ  ช่วงระยะเวลาการจัดทาํหรือจัดสร้างหลกัฐาน  รูปลกัษณ์ของหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ว่าเป็นหลกัฐานชั้นตน้  หรือหลกัฐานชั้นรอง  (ใครสร้าง  สร้างข้ึนเม่ือไหร่  สร้างข้ึนทาํไม เช่ือถือไดห้รือไม่)  
ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล/สารสนเทศท่ีอยูใ่นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์  โดยสามารถวิเคราะห์แยกแยะความจริงกบัข้อเท็จจริงของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในหลกัฐาน  รวมทั้งแยกแยะขอ้คิดเห็นกบัขอ้เท็จจริงจากขอ้มูล     ตวัอยา่งการประเมิน
ความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไทยท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินของตนเอง และหลกัฐานสมยัอยธุยา  เข้าใจความสําคัญของ
การวิเคราะห์ตีความข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  โดยใช ้ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ การตีความ การ
แยกแยะ  การเปรียบเทียบ ทั้งนีเ้พือ่ให้ตระหนัก  และเห็นคุณค่าความสําคัญของประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ใน
การวเิคราะห์ ตรวจสอบ ประเมนิคุณค่าของข้อมูลทีม่อียู่อย่างหลากหลายในโลกยุคโลกาภิวตัน์ 
  

ศึกษาวเิคราะห์พฒันาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ในด้านต่างๆ  เก่ียวกบั  การสถาปนาอาณาจกัร ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของอาณาจักรอยุธยา  พฒันาการดา้นการเมืองการปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  เหตุการณ์สาํคญัในสมยัอยธุยา และธนบุรี  เช่น การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 1  และการกูเ้อกราช  
การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2   และการกูเ้อกราช    ศึกษาวเิคราะห์ ภูมปัิญญาไทยและวฒันธรรมไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี  เช่น  
การควบคุมกาํลงัคน  ศิลปกรรมไทย  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยสมยัอยุธยา และธนบุรี  เช่น  สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2     
สมเดจ็พระสุริโยทยั  สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช โดยใชท้กัษะการ
รวบรวม การวเิคราะห์  การอา้งอิง  การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ   ทั้งนีเ้พือ่ให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรม
ไทยและภูมปัิญญาไทย  เห็นความพยายามของบรรพบุรุษทีป่กป้องชาตไิทย และสร้างสรรค์ความเจริญสืบต่อมาถึงปัจจุบัน 

 
ศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฒันาการของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  (ยกเวน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้  

พฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ความสาํคญัของแหล่งอารยธรรมโบราณ  และแหล่งมรดกโลก
ในภูมภิาคเอเชีย  และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบนั โดยใชท้กัษะการสืบคน้  การรวบรวมขอ้มูล  
การสรุป  การวิเคราะห์  ทั้งนีเ้พือ่ให้เข้าใจพฒันาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันและผลกระทบ
ทีม่ต่ีอสังคมโลก   เข้าใจความแตกต่างทางวฒันธรรม สามารถปรับตวัอยู่ร่วมกนัในสังคมโลกได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ระดบัช้ัน/ตัวช้ีวดั 

ส 4.1     ม.2/1 ,  ม.2/2 ,  ม2/3 

ส 4.2     ม.2/1 ,  ม2/2  

ส 4.3     ม.2/1 ,  ม.2/2 ,  ม.2/3 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  2551 

 
คาํอธิบายรายวชิาประวตัิศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

ศึกษาและใช้วธีิการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาวเิคราะห์เร่ืองราวเหตุการณ์สําคญัทางประวตัิศาสตร์ได้อย่างมี
เหตุผล และศึกษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว และทอ้งถ่ินของตนตามความสนใจ โดยจดัทาํโครงงานทาง
ประวติัศาสตร์ โดยใชท้กัษะการสังเกต การสืบคน้ การสาํรวจ การวพิากษข์อ้มูล การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การสร้างความรู้
ใหม่ การใหเ้หตุผล ทั้งนีเ้พือ่ฝึกฝนทักษะการใช้วธีิการทางประวตัศิาสตร์สืบค้นเร่ืองราวต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ศึกษาวเิคราะห์พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ  เก่ียวกบัการสถาปนากรุงเทพ- 
มหานครเป็นราชธานีไทย  ปัจจัยทีส่่งผลต่อความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรือง  บทบาทของพระมหากษตัริยไ์ทยในราชวงศจ์กัรี
ในการสร้างสรรคค์วามเจริญและความมัน่คงของชาติ พฒันาการทางดา้นการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  ศึกษาวเิคราะห์สาเหตุปัจจยัและผลของเหตุการณ์สาํคญัท่ีมีต่อการพฒันาชาติไทย เช่น 
สนธิสัญญาเบาวริ์งในรัชกาลท่ี 4 การปฏิรูปประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 การเขา้ร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ศึกษา
วเิคราะห์บทบาทของไทยในสังคมโลกตั้งแต่เปลีย่นแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งวรีกรรมของบรรพบุรุษไทยและ
วเิคราะห์ภูมปัิญญาและวฒันธรรมไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ทีม่อีทิธิพลต่อการพฒันาและสร้างสรรค์ชาตไิทย โดยใชท้กัษะการ
รวบรวมขอ้มูล การสืบคน้ การเช่ือมโยง การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ ทั้งนีเ้พือ่ให้เข้าใจความเป็นมา
ของชาตไิทย เกดิความรักและความภาคภูมใิจในวฒันธรรมไทย ภูมปัิญญาไทย ตระหนักและเห็นความสําคญัในบรรพบุรุษไทย
ทีไ่ด้ปกป้องและสร้างสรรค์ความเจริญให้กบัประเทศชาตจินถึงทุกวนันี ้

ศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฒันาการของภูมิภาคต่างๆของโลก และพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคต่างๆในโลกโดยสังเขป (ยกเวน้เอเชีย) อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกท่ีมีต่อพฒันาการและการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกโดยสังเขป  วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เช่น สงครามโลกคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 สงครามเยน็ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง โดยใชท้กัษะการรวบรวมขอ้มูล การสืบคน้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การใหเ้หตุผล 
ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง 
ตระหนักและเห็นความสําคญัทีจ่ะอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข 
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ส 4.1     ม.3/1 ,  ม.3/2  

ส 4.2     ม.3/1 ,  ม.3/2  
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