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มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคญั                K A P สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
หมาย
เหต ุ

มาตรฐาน ส 4.1 
    เข้าใจความหมาย 
ความส าคัญของเวลา  
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์
ต่าง ๆ  อย่างเป็น
ระบบ 
 
 
 

 ป.4/1 
นับช่วงเวลาเป็น

ทศวรรษ  ศตวรรษ  

และสหัสวรรษ 

 

ทศวรรษคือช่วงเวลา  10  ปี  
โดยนับปีท่ีข้ึนต้นด้วยเลข 0-9  
ศตวรรษคือช่วงเลา  100   ปี  
โดยนับปีท่ีข้ึนต้นด้วย  1 - 
100  สหัสวรรษคือช่วงเวลา  
1,000  ปี  โดยนับปีท่ีข้ึนต้น
ด้วยเลข 1-1,000  
 

1. ความหมายและช่วงเวลา
ของทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษ  
2.การใช้ทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษเพื่อท าความ
เข้าใจช่วงเวลาท่ีปรากฏใน
เอกสารต่างๆ เช่น  

1. มีวินัย 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมั่นในการ

ท างาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

  

 
 

1. ความสามารถในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถในการ
คิด 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลย ี

1.ความหมายและช่วงเวลา 

ของสหัสวรรษ   

2.การใช้สหัสวรรษเพื่อท า

ความเข้าใจช่วงเวลาท่ีปรา 

กฏในเอก 

สารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ ์

 

 

 ป.4/2 
 อธิบายยุคสมัยใน

ยุคหิน  ยุคโลหะ  เป็นยุค
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ยุค

1.เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ท่ี

1. มีวินัย 1. ความสามารถในการ
สื่อสารและสื่อ

1. การแบ่งยุคสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์  และยุค

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

การศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป 
 

สมัยประวัติศาสตร์เป็นยุค   ท่ี
มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
เป็นหลักอ้างอิงเรื่องราวความ
เป็นมาของมนุษยชาติอย่าง
ชัดเจน  
 

แบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์
และยุคประวัติศาสตร์ 
2.ยุคสมัยท่ีใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย เช่น 
สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี      
และสมัยรัตนโกสินทร์ 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมั่นในการ

ท างาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

  

 
 

ความหมาย 
2. ความสามารถในการ
คิด 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลย ี

สมัยประวัติศาสตร์ 
2. หลักฐานท่ีใช้ศึกษา
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ 
 

ป.4/3  แยกแยะ
ประเภทหลักฐานท่ีใช้
ในการศึกษาความ
เป็นมาของท้องถ่ิน 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ยุค
สมัยประวัติศาสตร์เป็นยุค   ท่ี
มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
เป็นหลักอ้างอิงเรื่องราวความ
เป็นมาของมนุษยชาติอย่าง
ชัดเจน  
 

1.หลักฐานท่ีใช้ในการศึกษา
ความเป็นมาของท้องถ่ินน้ัน มี
ท้ังหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ช้ันต้นและช้ันรอง 
2.อธิบายหลักฐานช้ันต้นใน
การค้นคว้าประวัติความ
เป็นมาของท้องถ่ินได้ 
3.อธิบายหลักฐานช้ันรองใน
การค้นคว้าประวัติความ
เป็นมาของท้องถ่ินได้ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
4. มีจิตสาธารณะ 
 

1. ความสามารถในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถในการ
คิด 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีแบ่งเป็น
หลักฐานช้ันต้นและ
หลักฐานช้ันรอง 
 

 

ส 4.2  เข้าใจ
พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีต
ถึงปัจจุบันในด้าน
ความสัมพันธ์และ

 ป.4/1 
1 อธิบายการต้ังหลัก
แหล่งและพัฒนาการ
ของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์  และยุค

ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการต้ัง
ถ่ินฐานของมนุษย์น้ันมีหลาย
ประการซึ่งมีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เป็นเครื่อง
ยืนยัน 

1.พัฒนาการของมนุษย์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
โดยสังเขป 
2.อธิบายแหล่งชุมชนสมัยก่อน

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
4. มีจิตสาธารณะ 

1. ความสามารถในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถในการ
คิด 

พัฒนาการของมนุษย์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ในดินแดน
ไทยโดยสังเขป 

 



การเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่าง
ต่อเน่ือง  ตระหนักถึง
ความส าคัญ  และ
สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน    
 

ประวัติศาสตร์
โดยสังเขป 
 

 แหล่งชุมชนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
น้ันมีอยู่ทุกภาคของประเทศ
ไทย ซึ่งสืบค้นได้จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน 
 

ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
ได้ 
3.วิเคราะห์หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของชุมชนในแต่
ละสมัยได้ 
 

 3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

ป.4/2  ยกตัวอย่าง
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีพบใน
ท้องถ่ินท่ีแสดง
พัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดน
ไทย   
 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี
พบในท้องถ่ินภาคเหนือของ
ไทย ท าให้ได้ข้อมูลท่ีแสดงถึง
พัฒนาการของมนุษยชาติ    
ในดินแดนไทย 
การสืบค้นข้อมูลแคว้นโบราณ
สมัยประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน
น้ันจะต้องใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มาเป็นข้อมูลใน
การต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ใน
ท้องถ่ินท่ีตนอาศัยอยู่ 

1.ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีพบในท้องถ่ิน
ท่ีภาคเหนือของไทยได้ 
2.อธิบายพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดน
ภาคเหนือของไทยได้ 
 
 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
4. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสามารถในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถในการ
คิด 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลย ี

1. หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีแสดงการ
ต้ังหลักแหล่งของมนุษย์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์และยุค
ประวัติศาสตร์ในดินแดน
ไทยโดยเฉพาะท่ีสามารถ
ก่อต้ังเป็นอาณาจักร
โบราณได้โดยสังเขป 
2. หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีพบใน
ท้องถ่ินท่ีแสดงพัฒนาการ
ของมนุษยชาติในดินแดน
ไทยโดยสังเขป  

 

ส 4.3 เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย  
วัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาไทย  มีความ
รักความภาคภูมิใจ  
และธ ารงความเป็น

ป.4/1  อธิบาย
พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป 
  

อาณาจักรสุโขทัย  เป็นยุคแรก
ของการก่อร่างความเป็นชาติ
ไทย มีความเจริญรุ่งเรือง
ยาวนานเป็นเวลา 200 ปี และ
มีพัฒนาการทางด้านการเมือง 
การปกครองอย่างต่อเน่ือง 

อธิบายถึงพัฒนาการยุค
เร่ิมแรกของอาณาจักรสุโขทัย   
อาณาจักรสุโขทัยมีพัฒนาการ
ท้ังด้านการเมือง การปกครอง 
และเศรษฐกิจ โดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้น า

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
4. มีจิตสาธารณะ 
5.รักความเป็น

1. ความสามารถในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถในการ
คิด 
3. ความสามารถในการ

1.การสถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย โดยสังเขป 
2.พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยทางด้านการเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจ 
โดยสังเขป 

 



ไทย 
 

อาณาจักรสุโขทัย  เป็นยุคแรก
ของการก่อร่างความเป็นชาติ
ไทย มีความเจริญรุ่งเรือง
ยาวนานเป็นเวลา 200 ปี และ
มีพัฒนาการทางด้านการเมือง  
รปกครองอย่างต่อเน่ือง 

ส าคัญในการพัฒนา 

 
ไทย 
 
 

แก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลย ี

 

ส 4.3  ป.4/2   บอก
ประวัติและผลงานของ
บุคคลส าคัญสมัย
สุโขทัย 
 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุน
รามค าแหงมหาราช และพระ
มหาธรรมราชาท่ี 1 เป็นบุคคล
ส าคัญที่พัฒนาอาณาจักร
สุโขทัยท้ังด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 
 

อธิบายประวัติของพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ 
อธิบายประวัติและผลงานของ
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
อธิบายประวัติและผลงานของ
พระมหาธรรมราชาท่ี 1   

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
4. มีจิตสาธารณะ 
5.รักความเป็น
ไทย 
 
 
 
 

1. ความสามารถในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถในการ
คิด 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลย ี

ประวัติและผลงานของ
บุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย 
เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช  
พระมหาธรรมราชาท่ี 1 
(พระยาลิไทย) โดยสังเขป 
 

 

ส 4.3  ป.4/3   อธิบาย
ภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญ
สมัยสุโขทัยท่ีน่า
ภาคภูมิใจ 
 และควรค่าแก่การ
อนุรักษ์   

อาณาจักรสุโขทัย ได้สร้าง
ภูมิปัญญาท่ีใช้ในการด ารงชีวิต 
สร้างสรรค์งานศิลปะ             
ทางวัฒนธรรมมากมาย ซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาท่ีเป็นมรดกและ
แบบแผนของวิถีชีวิตคนไทย
สืบเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 
ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยเป็นสิ่งท่ี

อธิบายถึงภูมิปัญญาไทยสมัย
สุโขทัย  
 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
4. มีจิตสาธารณะ 
5.รักความเป็น
ไทย 
 

1. ความสามารถในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถในการ
คิด 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการ

1. ภูมิปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัย เช่น ภาษาไทย 
ศิลปกรรมสุโขทัย ท่ีท าให้
สุโขทัยได้รับการยกย่อง
เป็นมรดกโลก  
2.คุณค่าของภูมิปัญญาไทย
ท่ีสืบต่อถึงปัจจุบันท่ีน่า
ภาคภูมิใจและควรค่าแก่

 



มีคุณค่าท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ 

 
 
 
 
 
 

ใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลย ี

การอนุรักษ์  
 

 

 

                                                                            ลงช่ือ   

                       ( นางมนัสนันท์  ทองเทพ   )  

                                           ครูผู้สอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

วิชาประวัติศาสตร์   ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

นางมนัสนนัท์   ทองเทพ 

ครู  

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สาระที่........(ให้ใส่ช่ือสาระด้วย) 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        
        
        
        
        
        

 


