กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
คําอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ศึกษา วิเคราะห์ ความสํ าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ตัวอย่างการใช้เวลา (ทั้งระบบสุ ริยคติและจันทรคติ)
ช่วงเวลา(เช่นทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ) และยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ ไทย(สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัย
ประวัติศาสตร์ ) ศึกษาที่ มาของศักราช ตัวอย่างการใช้ศกั ราช และวิธีการเทียบศั กราชตามระบบต่างๆ ที่ ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ ไทย ได้แก่ พ.ศ./ค.ศ./จ.ศ./ ม.ศ./ร.ศ. โดยใช้ทกั ษะของการสังเกต การสํารวจ การคํานวณ การเปรี ยบเทียบ
ทั้งนีเ้ พือ่ ให้ เข้ าใจเหตุการณ์ สําคัญทางประวัตศิ าสตร์ (ว่ ามีเรื่องราวใด เกิดขึน้ เมื่อไร ที่ไหน เหตุการณ์ ใดเกิดก่ อน เหตุการณ์ ใดเกิด
หลัง เหตุการณ์ ใดเป็ นเหตุ เหตุการณ์ ใดเป็ นผล และทําไมจึงเกิดเหตุการณ์ น้ันขึน้ ) เข้ าใจความสั มพันธ์ และความสํ าคัญของ
อดีตทีม่ ตี ่ อปัจจุบันและอนาคต
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ นําวิธีการทางประวัติศาสตร์ สืบค้ น
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ไทยที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นตนเอง(สมัยใดก็ได้เช่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุ โขทัย สมัยสุ โขทัย
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสิ นทร์ ) ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไทยสมัยสุ โขทัย ทั้งหลักฐาน
ชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง โดยใช้ทกั ษะการวิเคราะห์ การตีความ การแยกแยะ การวินิจฉัย การสร้างความรู้ใหม่ การให้
เหตุผล การสํารวจ การรวบรวมข้อมูล ทั้งนีเ้ พือ่ ให้ เข้ าใจและเห็นความสํ าคัญของประวัติศาสตร์ ในการดําเนินชีวิต สามารถใช้
วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ สื บ ค้ น เรื่ อ งราวในท้ อ งถิ่ น ของตนเอง (ความรู้ ใหม่ ที่ ต นสื บ ค้ น ได้ ) และข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
ประวัตศิ าสตร์ ไทยในสมัยสุ โขทัยจากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ศึกษาเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์ สมัยก่อนสุ โขทัย ในดินแดนไทยโดยสังเขป ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัย
ประวัติศาสตร์ไทย เกี่ยวกับรัฐโบราณในดินแดนไทย เช่นฟูนนั ศรี วิชยั ตามพรลิงค์ ทวารวดี รัฐไทยในดินแดนไทยในช่วง
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 เช่น ละโว้ หริ ภุญชัย นครศรี ธรรมราช และพัฒนาการของรัฐไทยในสมัยสุ โขทัยในด้ านต่ างๆ เกี่ยวกับ
การสถาปนาอาณาจักร ปัจจัยที่ส่งเสริ มความเจริ ญรุ่ งเรื องทั้งปั จจัยภายในและภายนอก พัฒนาการด้านการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความเสื่ อมของอาณาจักรสุ โขทัย ศึกษาวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย
สมัยสุ โขทัย ได้แก่ ภาษา วรรณกรรม ประเพณี ศิลปกรรม การชลประทาน เครื่ องสังคโลก ประวัติและผลงานของบุคคล
สําคัญ อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาสมัยสุ โขทัยทีม่ ีต่อสั งคมไทยในปัจจุบนั โดยใช้ทกั ษะการรวบรวมหลักฐาน การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ขอ้ มูล การตีความ การให้เหตุผล การสังเคราะห์ การนําเสนอด้วยวิธีการต่างๆ
(เช่นการทําผังความคิด การจัดนิทรรศการ) ทั้งนีเ้ พือ่ ให้ เข้ าใจความเป็ นมาของชาติไทย เห็นแบบอย่างการกระทําความดีของ
บรรพบุรุษไทยทีไ่ ด้ ปกป้ องชาติด้วยความเสี ยสละ เกิดความรัก ความภูมใิ จในชาติไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย
ศึ ก ษาปั จ จัย ทางภูมิ ศ าสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ พัฒ นาการของประเทศต่ า งๆในภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ รวมทั้ง
พัฒนาการทางด้ านสั งคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของประเทศต่ างๆในภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และความ
ร่ วมมื อของประเทศสมาชิ กในการรวมกลุ่มเป็ นสมาคมประชาชาติเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้( อาเซี ยน) ศึกษาความสํ าคัญของ
แหล่ งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่ได้รับการยกย่องเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม อิทธิ พลของอารยธรรม
โบราณในดิ น แดนไทยที่ มี ต่อ พัฒนาการของสัง คมไทยในปั จ จุ บ ัน โดยใช้ท ักษะการรวบรวมข้อ มูล การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ขอ้ มูล ทั้งนีเ้ พื่อให้ เข้ าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และผลกระทบที่มี
ต่ อสั งคมไทย
เข้ าใจ และอยู่ร่วมกันในภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้ /ระดับชั้น/ตัวชี้วดั
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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
คําอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ศึกษาวิธีประเมินความน่ าเชื่ อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในลักษณะต่ างๆ อย่างง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิหลัง
ของผูท้ าํ หรื อ ผูเ้ กี่ ย วข้อ ง สาเหตุ การจัดทํา ช่ วงระยะเวลาการจัดทําหรื อจัดสร้ างหลักฐาน รู ป ลัก ษณ์ ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ว่าเป็ นหลักฐานชั้นต้น หรื อหลักฐานชั้นรอง (ใครสร้าง สร้างขึ้นเมื่อไหร่ สร้างขึ้นทําไม เชื่ อถือได้หรื อไม่)
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล/สารสนเทศที่อยูใ่ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยสามารถวิเคราะห์ แยกแยะความจริงกับข้ อเท็จจริงของ
เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏในหลักฐาน รวมทั้งแยกแยะข้อคิดเห็นกับข้อเท็จจริ งจากข้อมูล ตัวอย่างการประเมิน
ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไทยที่อยูใ่ นท้องถิ่นของตนเอง และหลักฐานสมัยอยุธยา เข้ าใจความสํ าคัญของ
การวิเคราะห์ ตีความข้ อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ ทักษะการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การตีความ การ
แยกแยะ การเปรี ยบเทียบ ทั้งนีเ้ พือ่ ให้ ตระหนัก และเห็นคุณค่ าความสํ าคัญของประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ใน
การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินคุณค่ าของข้ อมูลทีม่ อี ยู่อย่ างหลากหลายในโลกยุคโลกาภิวตั น์
ศึกษาวิเคราะห์พฒ
ั นาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ในด้ านต่ างๆ เกี่ยวกับ การสถาปนาอาณาจักร ปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อความเจริ ญ รุ่ งเรื องและความมั่นคงของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการด้านการเมื องการปกครอง สังคม เศรษฐกิ จ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์สาํ คัญในสมัยอยุธยา และธนบุรี เช่น การเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 1 และการกูเ้ อกราช
การเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 และการกูเ้ อกราช ศึกษาวิเคราะห์ ภูมปิ ัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี เช่น
การควบคุ ม กําลังคน ศิ ลปกรรมไทย วีรกรรมของบรรพบุ รุษไทยสมัยอยุธยา และธนบุ รี เช่ น สมเด็จพระรามาธิ บ ดี ที่ 2
สมเด็จพระสุ ริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช โดยใช้ทกั ษะการ
รวบรวม การวิเคราะห์ การอ้างอิง การสังเคราะห์ การสรุ ป การตีความ ทั้งนีเ้ พือ่ ให้ เข้ าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม
ไทยและภูมปิ ัญญาไทย เห็นความพยายามของบรรพบุรุษทีป่ กป้ องชาติไทย และสร้ างสรรค์ ความเจริญสื บต่ อมาถึงปัจจุบัน
ศึกษาปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชี ย (ยกเว้นเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้)
พัฒนาการทางสั งคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ความสําคัญของแหล่ งอารยธรรมโบราณ และแหล่งมรดกโลก
ในภูมภิ าคเอเชีย และอิทธิ พลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปั จจุบนั โดยใช้ทกั ษะการสื บค้น การรวบรวมข้อมูล
การสรุ ป การวิเคราะห์ ทั้งนีเ้ พือ่ ให้ เข้ าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันและผลกระทบ
ทีม่ ตี ่ อสั งคมโลก เข้ าใจความแตกต่ างทางวัฒนธรรม สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในสั งคมโลกได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้ /ระดับชั้น/ตัวชี้วดั
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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
คําอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ศึกษาและใช้ วธิ ีการทางประวัติศาสตร์
ในการศึกษาวิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์ สําคัญทางประวัติศาสตร์ ได้ อย่างมี
เหตุผล และศึกษาเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่นของตนตามความสนใจ โดยจัดทําโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ โดยใช้ทกั ษะการสังเกต การสื บค้น การสํารวจ การวิพากษ์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสร้างความรู้
ใหม่ การให้เหตุผล ทั้งนีเ้ พือ่ ฝึ กฝนทักษะการใช้ วธิ ีการทางประวัตศิ าสตร์ สืบค้ นเรื่องราวต่ าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
ศึกษาวิเคราะห์ พฒ
ั นาการทางประวัตศิ าสตร์ ของไทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ในด้ านต่ างๆ เกี่ยวกับการสถาปนากรุ งเทพมหานครเป็ นราชธานีไทย ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความมัน่ คงและความเจริญรุ่ งเรือง บทบาทของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยในราชวงศ์จกั รี
ในการสร้างสรรค์ความเจริ ญและความมัน่ คงของชาติ พัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยและผลของเหตุการณ์สาํ คัญที่มีต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น
สนธิสัญญาเบาว์ริงในรัชกาลที่ 4 การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 การเข้าร่ วมสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ศึกษา
วิเคราะห์ บทบาทของไทยในสังคมโลกตั้งแต่ เปลีย่ นแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและ
วิเคราะห์ ภูมปิ ัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ทมี่ อี ทิ ธิพลต่ อการพัฒนาและสร้ างสรรค์ ชาติไทย โดยใช้ทกั ษะการ
รวบรวมข้อมูล การสื บค้น การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย การสรุ ปความ ทั้งนีเ้ พือ่ ให้ เข้ าใจความเป็ นมา
ของชาติไทย เกิดความรักและความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมไทย ภูมปิ ัญญาไทย ตระหนักและเห็นความสํ าคัญในบรรพบุรุษไทย
ทีไ่ ด้ ปกป้ องและสร้ างสรรค์ ความเจริญให้ กบั ประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้
ศึกษาปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆของโลก และพัฒนาการทางสั งคม เศรษฐกิจ และ
การเมื อ งของภู มิ ภ าคต่ า งๆในโลกโดยสั ง เขป (ยกเว้น เอเชี ย ) อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมตะวัน ตกที่ มี ต่ อ พัฒ นาการและการ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลกโดยสั ง เขป วิ เ คราะห์ ผ ลของการเปลี่ ย นแปลงที่ นํ า ไปสู่ ความร่ วมมื อ และความขั ด แย้ ง ใน
คริ สต์ ศตวรรษที่ 20 เช่ น สงครามโลกครั้ งที่ 1 ครั้ งที่ 2 สงครามเย็น องค์การความร่ วมมื อระหว่างประเทศ ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ ง โดยใช้ทกั ษะการรวบรวมข้อมูล การสื บค้น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การให้เหตุผล
ทั้งนี้เพื่อให้ เข้ าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้ านความสั มพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงอย่ างต่ อเนื่อง
ตระหนักและเห็นความสํ าคัญทีจ่ ะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ข
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