กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
คําอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความสํ าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัตศิ าสตร์ ที่แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงของมนุษยชาติ ตัวอย่าง
การใช้เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล โดยใช้ทกั ษะการสังเกต การ
วิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ การเชื่อมโยง ทั้งนีเ้ พือ่ ให้ มีความเข้ าใจถึงลักษณะเฉพาะของสั งคมที่มีความสั มพันธ์ เชื่อมโยงหรือมีผลกระทบ
ที่มีการเปลีย่ นแปลงหรือมีพฒ
ั นาการในแต่ ละช่ วงเวลาและพืน้ ที่ที่แตกต่ างกัน
ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย คุณค่า และใช้ วธิ ีการทางประวัติศาสตร์ ตามลําดับขั้นตอนอย่ างเป็ นระบบในการสื บค้นเรื่ องราวที่ตน
สนใจ เข้าใจประโยชน์และคุณค่าของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในโลกยุคโลกาภิ วตั น์ที่มีขอ้ มูลสารสนเทศที่ หลากหลาย จัดทําผล
การศึกษาหรื อโครงงานทางประวัติศาสตร์ และสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ทกั ษะการไต่สวน การตรวจสอบ การ
วิพากษ์ขอ้ มูล การตีความ การเปรี ยบเทียบ การแปลความ การสรุ ปอ้างอิง การให้เหตุผล การสังเคราะห์ และการนําเสนอ ทั้งนี้เพือ่ ฝึ กฝน
ทักษะตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึ กษาวิเคราะห์ ข้อมูลอย่ างเป็ นระบบ และสามารถประยุกต์ ใช้ ในชี วิตประจําวันได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ
ศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นและแนวคิดสํ าคัญของประวัตศิ าสตร์ ไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นมาของชนชาติไทย อาณาจักร
โบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาและพัฒนาการของอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ
สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส การเลิกระบบไพร่ การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองต่างๆ ในสมัย
รัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 บทบาทของสตรี ไทย การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ศึกษาวิเคราะห์
ความสํ าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาชาติไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การป้ องกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย
การส่ งเสริ มการศึกษา และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เพือ่ ให้ ตระหนักในความสํ าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่มีต่อสั งคมไทยตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน
ศึ กษาวิเ คราะห์ ปัจ จัย ที่ส่ งเสริ มการสร้ า งสรรค์ ภู มิปัญญาไทยและวัฒ นธรรมไทยซึ่ งมีผ ลต่ อสั งคมไทยในยุค ปั จจุ บัน ซึ่ ง
ประกอบด้วยปั จจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่ งแวดล้อมทางสังคม ความคิดความเชื่ อ และความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งอิทธิ พลของ
วัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่างๆ การสื บทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย
วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย วางแผนกําหนดแนวทางและการมีส่วนร่ วมการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริ มและสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยที่มีผลต่อสังคมไทยใน
ปั จจุบนั เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ พระบรมราชินีนาถ
ศึกษาวิเคราะห์ ผลงานของบุคคลสํ าคัญทั้งชาวไทยและชาวต่ างประเทศที่มีส่วนสร้ างสรรค์ วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์
ชาติไทยในสมัยต่างๆ เช่น พระราชกรณี ยกิจของพระมหากษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์จกั รี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ที่ปรึ กษาชาวต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ 5-7 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
นริ ศรานุ วดั ติ วงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ
สมเด็จเจ้าพระยามหาศรี สุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค )
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็ นต้น โดยใช้ทกั ษะการอ่าน การสํารวจ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ การตีความ การ
สรุ ปความ การสังเคราะห์ การนําเสนอผลงานประวัติศาสตร์ ดว้ ยวิธีการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ เข้ าใจประเด็นสํ าคัญทางประวัติศาสตร์ ไทย
เข้ าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย เ ข้ าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของไทยทางด้ านต่ างๆ ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน เห็นแบบอย่ างในการพัฒนาตน เห็นความมุ่งมั่นและความพยายามของพระมหากษัตริย์และบรรพ
บุรุษไทยในการปกป้ องเอกราชและวัฒนธรรมของชาติ ตระหนักในคุณค่ าของการใช้ ภูมิปัญญาในการแก้ ปัญหาเพื่อพัฒนาสั งคมและ
ประเทศชาติ เข้ าใจเอกลักษณ์ ทางสั งคมไทยที่เป็ นพหุสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความรั กและภาคภูมิใจ และมีส่วน
ร่ วมอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่ อไป
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี้วดั
ส4.1 : ม.4 - ,ม.6/1,ม.4 - ม.6/2
ส4.3 : ม.4 - ม.6/1, ม.4 - ,ม.6/2, ม.4 -ม.6/3, ม.4 - ม.6/4 ,ม.4 - ม.6/5
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