กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
คําอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี และการนับช่ วงเวลาตามปฏิทินทีใ่ ช้ ในชีวติ ประจําวัน ซึ่ งมีท้ งั ระบบสุ ริยคติ
และจันทรคติ การใช้ช่วงเวลาเพื่อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบนั เช่น วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนคํ่า และ
เรียงลําดับเหตุการณ์ ในชีวติ ประจําวันตามวันเวลาทีเ่ กิดขึน้ เช่นตื่นนอน เข้านอน เรี ยนหนังสื อ เล่นกีฬา รับประทานอาหาร โดย
ใช้ทกั ษะการสังเกต การบอกเล่า การเชื่อมโยง การตอบคําถาม เพือ่ ให้ สามารถใช้ เวลาตามปฏิทนิ แสดงเหตุการณ์ ในปัจจุบัน และ
ใช้ คาํ แสดงช่ วงเวลาเรียงลําดับเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ได้
รู ้วธิ ีสืบค้นประวัติความเป็ นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ โดยสอบถามผู้เกีย่ วข้ องและบอกเล่าเรื่องราวที่
สื บค้ นได้ โดยใช้ทกั ษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุ ปความ การเล่าเรื่ อง เพือ่ ฝึ กทักษะพืน้ ฐานของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ในการสื บค้ นเรื่องราว จากแหล่ งข้ อมูล( เช่ นบุคคล)และบอกเล่าข้ อเท็จจริงทีค่ ้ นพบได้ อย่างน่ าสนใจ
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่ งของเครื่องใช้ หรือการดําเนินชีวิตของตนเองในสมัยปัจจุบนั กับสมัยของ
พ่อแม่ ปู่ ย่ า ตายายที่เป็ นรู ปธรรมและใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน เช่น เตารี ด (การรี ดผ้าด้วยเตาถ่านกับเตาไฟฟ้ า) หม้อหุ งข้าว (การหุ งข้าวที่
เช็ดนํ้าด้วยฟื นหรื อถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า) เกวียนกับรถยนต์ (การเดินทาง) ถนน บ้านเรื อน การใช้ควายไถนากับรถไถนา
รวมทั้งเหตุการณ์ สําคัญของครอบครัวทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตทีม่ ีผลกระทบต่ อตนเองในปัจจุบัน เช่น การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรี ยน การ
เลื่อนชั้นเรี ยน การได้รับรางวัล การสูญเสี ยบุคคลสําคัญของครอบครัว โดยใช้ทกั ษะการสังเกต การใช้เหตุผล การเปรี ยบเทียบ
การแยกแยะ การยกตัวอย่าง และการบอกเล่า เพือ่ ให้ เข้ าใจการเปลีย่ นแปลงต่ าง ๆทีเ่ กิดขึน้ ตามกาลเวลาและตระหนักใน
ความสํ าคัญของอดีตที่มตี ่ อปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับวิถีชีวติ ปัจจุบันได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ศึกษาความหมายและความสํ าคัญของสั ญลักษณ์ ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริ ญพระบารมี
ภาษาไทย อักษรไทย รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยอื่นๆ เช่น มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย และการปฏิบัติตนได้ ถูกต้ องตามกาลเทศะ รู้จกั สถานทีส่ ํ าคัญซึ่งเป็ นแหล่ งวัฒนธรรมในชุ มชน
เช่น ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และสิ่ งทีเ่ ป็ นความภาคภูมใิ จในท้ องถิ่น ที่ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยนและเป็ นรู ปธรรมชัดเจนเช่น ภาษาถิ่น
สิ่ งของที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ทกั ษะการสังเกต การใช้เหตุผล การอธิบาย การปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้อง เพือ่ ก่อให้ เกิด
ความรักและความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย ท้ องถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตระหนักและเห็นคุณค่ าทีจ่ ะธํารงรักษาและสื บทอดต่ อไป
มาตรานการเรียนรู้ /ระดับชั้น/ตัวชี้วดั
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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
คําอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
รู้จกั วันเวลาตามระบบสุ ริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินทีแ่ สดงเหตุการณ์ สําคัญในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้ง การ
ใช้ คําที่แสดงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่ งนี้ , เดือนนี้ เดือนก่อน เดือนหน้า, ปี นี้ ปี ก่อน ปี หน้า
ในการอธิ บายเหตุ การณ์ที่เกิ ดขึ้ นในครอบครั วหรื อในชี วิตตนเอง โดยใช้ทกั ษะการสังเกต การสอบถาม การเชื่ อมโยง การ
เรี ยงลําดับ การเล่าเรื่ อง การรวบรวมข้อมูล การอธิ บาย เพื่อให้ สามารถใช้ วันเวลาเรี ยงลําดับเหตุการณ์ สําคัญได้ ถูกต้ องว่ า
เหตุการณ์ ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ ใดเกิดหลัง ช่ วงเวลาใดเกิดเหตุการณ์ สําคัญใด
รู้ วิธี สื บ ค้น เหตุ การณ์ ที่ เ กิ ดขึ้ น ในครอบครั วโดยใช้ ห ลัก ฐานที่เ กี่ยวข้ อง ได้แ ก่ ภาพถ่าย สู ติ บ ัตร ทะเบี ยนบ้า น
เครื่ องมือเครื่ องใช้ มาอธิ บายเรื่ องราวต่าง ๆ สามารถเรี ยงลําดับเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ในครอบครัวหรือชีวิตของตนเองโดยใช้ เส้ น
เวลา (Timeline)โดยใช้ทกั ษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุ ปความ การเล่าเรื่ อง เพื่อฝึ กทักษะพืน้ ฐานของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ ในการสื บค้ นเรื่ องราวในครอบครั วโดยใช้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องและบอกเล่ าข้ อเท็จจริ งที่
ค้ นพบได้ อย่างน่ าสนใจ
ศึกษาและสื บค้ นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่ องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุ มชนของตนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน ในด้านต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การสื่ อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณี ในชุมชน เข้าใจสาเหตุ
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุ มชน โดยใช้ทกั ษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์ การ
อธิ บายอย่างมีเหตุมีผล การสร้างผังความคิด การจัดนิทรรศการ เพือ่ เข้ าใจการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ ตามกาลเวลาอย่ างต่ อเนื่อง
มีความเข้ าใจชุมชนทีม่ คี วามแตกต่ าง ความหลากหลาย และสามารถปรับตัวอยู่ในชีวติ ประจําวันได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ศึ ก ษา สื บ ค้น ประวัติ แ ละผลงานของบุ ค คลที่ ทํา ประโยชน์ ต่ อ ท้ อ งถิ่ น หรื อ ประเทศชาติ ในด้า นการสร้ า งสรรค์
วัฒนธรรม /การสร้ างความเจริ ญรุ่ งเรื องและความมัน่ คงที่ ควรนําเป็ นแบบอย่าง รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และ
ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ ไว้ เช่น การทําความเคารพแบบไทย ภาษาไทย ประเพณี ไทย ศิลปะไทย ดนตรี ไทย
โดยใช้ทกั ษะการสื บค้น การสังเกต การอ่าน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การอธิ บาย และการนําเสนอ
เพื่อให้ เห็นคุณค่ าและแบบอย่ างการกระทําความดีของบรรพบุรุษที่ได้ สร้ างประโยชน์ ให้ ท้องถิ่นและประเทศ เกิดความรัก และ
ความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมปิ ัญญาไทย และธํารงความเป็ นไทย

มาตรานการเรียนรู้ /ระดับชั้น/ตัวชี้วดั
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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
คําอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริ สต์ศกั ราช (ถ้าเป็ นชาวมุสลิม ให้
ศึกษาฮิจเราะห์ศกั ราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ ศักราชกับพุทธศักราช และใช้ศกั ราชในการบันทึกเหตุการณ์สาํ คัญที่เกี่ยวข้อง
กับตนเองและครอบครัว เช่น ปี เกิดของผูเ้ รี ยน เหตุการณ์สาํ คัญของตนเอง และครอบครัว โดยใช้ทกั ษะการเปรี ยบเทียบ การ
คํา นวณ การเชื่ อ มโยง การอธิ บ าย เพื่อ ให้ มีพื้น ฐานในการศึ ก ษาเอกสารที่แ สดงเหตุ ก ารณ์ ต ามกาลเวลา สามารถเรี ย ง
ลําดับเหตุการณ์ ได้ ถูกต้ อง ว่ าเหตุการณ์ ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ ใดเกิดหลังอันเป็ นทักษะทีจ่ ําเป็ นในการศึกษาประวัตศิ าสตร์
รู ้วิธีสืบค้นเหตุการณ์สาํ คัญของโรงเรี ยนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่ งข้ อมูลที่เกีย่ วข้ อง เช่น รู ปภาพ แผนผัง
โรงเรี ยน แผนที่ชุมชน ห้องสมุดโรงเรี ยน แหล่งโบราณคดี – ประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่น สามารถใช้เส้นเวลา (Timeline)
แสดงลําดับเหตุการณ์ สําคัญทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ทกั ษะการสํารวจ การสังเกต การสอบถาม การอ่าน การฟัง
การเล่าเรื่ อง การสรุ ปความ เพื่อฝึ กทักษะพืน้ ฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการสื บค้ นเรื่องราวรอบตัวอย่ างง่ าย ๆ โดยใช้
หลักฐานและแหล่ งข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง สามารถนําเสนอเรื่องราวทีค่ ้ นพบได้ ตามลําดับเวลา
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุ มชน รวมทั้งปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณี
ในชุ มชน ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรั พยากร) และปั จจัยทางสังคม (ความเจริ ญทาง
เทคโนโลยี เชื้ อชาติ ศาสนา ความเชื่ อ การคมนาคม ความปลอดภัย ) ศึกษาและเปรี ยบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่ าง ของลักษณะที่สําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุ มชนตนเอง และชุมชนใกล้เคียง เช่น ในเรื่ อง
ความเชื่ อและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถิ่น การแต่งกาย โดยใช้ทกั ษะการอ่าน การสอบถาม การสังเกต การสํารวจ
การฟั ง การสรุ ปความ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและภูมิใจในชุ มชนของตนเอง ยอมรั บความแตกต่ างทางวัฒนธรรม เข้ าใจ
พัฒนาการของชุ มชน สามารถดําเนินชี วิตอยู่ร่วมกันในสั งคมได้ อย่ างสั นติสุข ร่ วมอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย
ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสั งเขปของพระมหากษัตริ ย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ประกอบด้วย
สุ โขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์ ตามลําดับ ได้แก่ พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 1 (พระเจ้า
อู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าหัวอยู่ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป
ศึ กษา และเล่ าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้ องประเทศชาติได้อย่างน่ าสนใจ เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรี สุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชยั ดาบหัก ท้าวสุ รนารี โดยใช้
ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสรุ ปความ การเขียน การเล่าเรื่ อง เพือ่ ให้ เข้ าใจความเป็ นมาของชาติไทย เกิดความ
รัก ความภูมใิ จและเห็นแบบอย่างการเสี ยสละเพือ่ ชาติ และธํารงความเป็ นไทย
มาตรฐานการเรียนรู้ /ระดับชั้น/ตัวชี้วดั
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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
คําอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ศึกษาความหมาย วิธีการนับ และการใช้ช่วงเวลาเป็ นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็ นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ไทย สมัยก่อนสุ โขทัย สมัยสุ โขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาใน
เอกสารต่าง ๆ โดยใช้ทกั ษะการอ่าน การสํารวจ การวิเคราะห์ การคํานวณ เพือ่ ให้ ใช้ ช่วงเวลาในการบอกเล่ าเรื่องราวที่มีความ
เปลี่ ย นแปลงตามช่ วงเวลาและยุ ค สมั ย ได้ ถู ก ต้ อ ง และเข้ า ใจเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้น ตามช่ วงเวลาที่ ป รากฏในเอกสารทาง
ประวัตศิ าสตร์
ศึกษา ลักษณะสําคัญ และเกณฑ์การจําแนกแยกแยะประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ใช้ ในการศึกษาความเป็ นมา
ของท้ องถิ่นเป็ นหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองอย่างง่าย ๆ รวมทั้ง รู้จกั ตัวอย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นที่ใช้ใน
การศึกษาความเป็ นมาของท้องถิ่นของตน โดยใช้ทกั ษะการสํารวจ การวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล การจําแนก การตีความ
เพือ่ ฝึ กทักษะการสื บค้ นข้ อมูลด้ วยวิธีการทางประวัตศิ าสตร์ โดยใช้ หลักฐานและแหล่งข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษา การตั้งหลักแหล่ งและพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยก่ อนประวัติศาสตร์
และสมัย ประวัติศ าสตร์ ใ นดิ น แดนไทยโดยสั งเขป รู้ จัก อาณาจัก รโบราณในดิ น แดนไทย เช่ น ทวารวดี ศรี วิชัย ละโว้
ตามพรลิงค์ เป็ นต้น ศึกษาตัวอย่างหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ทพี่ บในท้ องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย
โดยใช้ทกั ษะการสํารวจ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุ ปความ เพื่อให้ เข้ าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่ างต่ อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้ หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ในท้ องถิ่น
ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุ โขทัยโดยสั งเขป ในเรื่ องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร พัฒนาการทางการเมือง
การปกครองและ เศรษฐกิ จ ประวัติและผลงานของบุคคลสํ าคัญสมัยสุ โขทัย เช่น พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ พ่อขุนรามคําแหง
มหาราช พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุ โขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่ าแก่ การอนุรักษ์
ซึ่ งเป็ นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ ในสุ โขทัยและศรี สัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็ นมรดกโลก โดยใช้ทกั ษะการอ่าน การสํารวจ
การสื บค้น การวิเคราะห์ การตีความ เพือ่ เข้ าใจความเป็ นมาของชาติไทยในสมัยสุ โขทัย รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย
และบุคคลสํ าคัญในสมัยสุ โขทัย เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็ นไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพ
บุรุษไทยทีไ่ ด้ ปกป้ อง และสร้ างสรรค์ ความเจริญให้ บ้านเมือง ตกทอดเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมสื บต่ อถึงปัจจุบัน
มาตรฐานการเรียนรู้ /ระดับชั้น/ตัวชี้วดั
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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
คําอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
รู้ วิธี ก ารสื บ ค้ นความเป็ นมาของท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ห ลัก ฐานที่ห ลากหลาย เริ่ ม ด้ว ยการเข้า ใจตั้ง ประเด็น คํา ถามทาง
ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง เช่นความเป็ นมาของชื่อหมู่บา้ น ชื่อตําบล ชื่ อถนน ความ
เป็ นมาของสถานที่สาํ คัญ ความเป็ นมาของขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในท้องถิ่น รู้จกั แหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่
อยูใ่ นท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ สามารถรวบรวมข้ อมูลจากหลักฐานที่เกีย่ วข้ องที่อยู่ตามแหล่ งต่ างๆ เพือ่ ตอบคําถาม
ทางประวัติศาสตร์ อย่ างมีเหตุผล รู้ จักวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายๆ เข้าใจความแตกต่ างระหว่ างความจริ งกับ
ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่ องราวในท้ องถิ่นที่ปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ โดยศึกษาตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ เช่น
บทความ หนังสื อพิมพ์ หรื อเอกสารอื่นๆ ที่ แสดงนัยความคิดเห็ นที่ มีอยู่ในข้อมูล เพื่อฝึ กฝนการแยกแยะความคิดเห็ นกับ
ข้อเท็จจริ งที่อยู่ในข้อมูล รวมทั้งแยกแยะความจริ งกับข้อเท็จจริ งได้ โดยใช้ทกั ษะการสังเกต การสอบถาม การสํารวจ การ
เปรี ยบเที ยบ การวิเคราะห์ การเชื่ อมโยง และการสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ เพื่อฝึ กฝนการใช้ ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์
วิเคราะห์ ความเป็ นมา และเหตุการณ์ สําคัญที่เกิดขึน้ ในท้ องถิ่น โดยใช้ ข้อมูลข่ าวสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ
ศึ กษาการเข้ามาและอิทธิ พลของอารยธรรมอินเดีย และจีน ในดินแดนไทยและภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
โดยสั งเขป เช่น การปกครอง การนับถือศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา อาหาร การแต่งกาย ศึกษาการเข้ ามา
สาเหตุ และผลกระทบของอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่ างชาติ ทั้งตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสั งคมไทยในปัจจุบันโดยสั งเขป
เช่นอาหาร ภาษา การแต่งกาย ดนตรี โดยใช้ทกั ษะการอ่าน การสื บค้นข้อมูล การสังเกต การเปรี ยบเทียบ การวิเคราะห์ การ
เชื่อมโยง เพื่อให้ เข้ าใจวัฒนธรรมไทยในสั งคมปัจจุบัน และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ที่มีท้ังความคล้ ายคลึงและความแตกต่ าง เข้ าใจในความสั มพันธ์ ยอมรั บในความแตกต่ างทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันได้
อย่ างสั นติสุข
ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุ รี ในเรื่ องเกี่ ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปั จจัยที่ส่งเสริ มความ
เจริ ญรุ่ งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงาน
บุคคลสํ าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี เช่น สมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 1 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวบ้านบางระจัน สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา ซึ่ งเป็ นผลให้
พระนครศรี อยุธยาได้รับการยกย่องเป็ นมรดกโลก และภูมิปัญญาในสมัยธนบุรี ที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่ าแก่ การอนุรักษ์ ไว้ เช่น
ทางด้าน ศิลปกรรม วรรณกรรม และการค้า โดยใช้ทกั ษะการอ่าน การสื บค้นข้อมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ การอธิ บาย
การสรุ ปความ การเรี ยงความ เพื่อให้ เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็ นชาติไทย เห็นความเพียรพยายามของบรรพบุรุษที่
ปกป้ องชาติ ตระหนัก และเห็นความสํ าคัญทีจ่ ะธํารงรักษาความเป็ นไทยสื บต่ อไป
มาตรฐานการเรียนรู้ /ระดับชั้น/ตัวชี้วดั
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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
คําอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ศึ กษาความหมาย และความสํ าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ อย่ างง่ าย ๆ และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ใน
การศึ กษาเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ หรื อเหตุการณ์ สําคัญตามลําดับขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ ได้แก่ การตั้งประเด็นศึ กษา
เรื่ องราวที่ ตนสนใจ การสํารวจแหล่งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่ หลากหลาย การวิเคราะห์ ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล การตีความ การเรี ยบเรี ยงและนําเสนอความรู้ที่คน้ พบได้อย่างน่าสนใจ นําวิธีการทางประวัติศาสตร์ ไปใช้
ศึกษาเรื่ องราวในท้องถิ่นเช่น ความเป็ นมาของภูมินามของสถานที่ในท้องถิ่น เหตุการณ์สําคัญในท้องถิ่น ประวัติและผลงาน
สําคัญของบุคคลในท้องถิ่น โดยใช้ทกั ษะการสํารวจ การอ่าน การสอบถาม การเปรี ยบเทียบ การตีความ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การอธิ บาย เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
สื บค้นเรื่ องราวต่างๆได้อย่างเป็ นระบบ
ศึกษาตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ ไทย
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ เช่นพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 4 หรื อรัชกาลที่ 5 กฎหมายตราสามดวง เป็ นต้น เพื่อให้สามารถ
สรุ ปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริ งและข้อเท็จจริ ง และนําเสนอข้ อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทําความเข้ าใจ
เรื่ องราวสํ าคัญในอดีตได้ดว้ ยวิธีการต่างๆได้อย่างน่ าสนใจ โดยใช้ทกั ษะ การสํารวจ การอ่าน การเปรี ยบเทียบ การตีความ
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิ บาย การสรุ ปความ การเรี ยงความ การจัดทําโครงงานและการจัดนิ ทรรศการ เพื่อฝึ ก
ทักษะการสื บค้ นข้ อมูลจากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ศึกษาสภาพสั งคม เศรษฐกิจ และ การเมืองของประเทศเพื่อนบ้ านในปัจจุบันโดยสังเขป เชื่อมโยง และเปรี ยบเทียบ
กับประเทศไทย ศึกษาความเป็ นมา สมาชิกของอาเซี ยน และความสั มพันธ์ ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั
โดยสัง เขป โดยใช้ท ักษะการอ่าน การเรี ยนรู้ จากแผนที่ การสํารวจ การตอบคําถาม การเปรี ย บเที ย บ การวิเคราะห์
เพือ่ ให้ เข้ าใจพัฒนาการของประเทศเพือ่ นบ้ านทีม่ คี วามสั มพันธ์ กบั ประเทศไทย ความสั มพันธ์ ของกลุ่มอาเซียน เกิดความเข้ าใจ
อันดีระหว่ างประเทศ ยอมรับความแตกต่ างทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันได้ อย่ างสั นติสุข
ศึ ก ษาพั ฒ นาการของไทยสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การสถาปนาอาณาจัก ร ปั จ จั ย ที่ ส่ งเสริ ม ความ
เจริญรุ่ งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางด้ านต่ าง ๆ โดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคลสํ าคัญด้ านต่ างๆ
ในสมั ยรั ต นโกสิ น ทร์ เช่ น พระบาทสมเด็จ พระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราช สมเด็จ พระบวรราชเจ้า มหาสุ ร สิ งหนาท
พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภู มิปัญญาไทยที่สําคัญสมัยรั ตนโกสิ นทร์ ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่ าแก่ การ
อนุรักษ์ ไว้ โดยใช้ทกั ษะการอ่าน การสื บค้นข้อมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ เพื่อให้ เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็ น
ชาติไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ บรรพบุรุษที่ได้ ปกป้ อง และสร้ างสรรค์ ความเจริญให้ บ้านเมืองตกทอดเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมสื บต่ อถึงปัจจุบัน
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