
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
รายวิชาประวัติศาสตร์ 

 
ท าไมต้องเรียนประวัติศาสตร์ 

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล 
และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  
ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในประวัติศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก 
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

 ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  ที่อยู่
อาศัย  และเชื่องโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ  และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาให้เป็น          
ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี  
มีความรับผิดชอบ  การอยู่ร่วมกันและการท างานกับผู้อ่ืน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  และได้
ฝึกหัดในการตัดสินใจ 

 ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ  
ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ -
รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมข้ันต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ได้รับการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่ พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพ่ือเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทาง
กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็น
ประเทศไทย 



 ๒ 

 ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

 ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น 
จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น 

 ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้าน  ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์  เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพ่ือขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเข้าใจ  ในภูมิภาค   
ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๔     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถ

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ
สามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติ ไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

 
 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑.บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลา

ตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏ

ในปฏิทิน  
 ชื่อ วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติใน

ปฏิทิน  
 ช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เช้าวันนี้   

ตอนเย็น  
๒. เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน    
ตามวันเวลาที่เกิดข้ึน 

 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน เช่น รับประทานอาหาร ตื่นนอน 
เข้านอน เรียนหนังสือ เล่นกีฬา ฯลฯ 

 ใช้ค าบอกช่วงเวลา แสดงล าดับเหตุการณ์ 



 ๓ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ที่เกิดขึ้นได้      

๓. บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

 วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างง่าย ๆ 

 การบอกเล่าประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัวอย่างสั้น ๆ 

ป.๒ ๑. ใช้ค าระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต 

 ค าที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้     
เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนก่อน   

 วันส าคัญท่ีปรากฏในปฏิทินที่แสดง
เหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน 

 ใช้ค าบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
แสดงเหตุการณ์ได้ 

๒. ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว        
ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว         
โดยใช้หลักฐานที่เก่ียวข้อง เช่น ภาพถ่าย  

 สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  
 ใช้ค าที่บอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์             

ที่เกิดขึน้ในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง 
 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นได้ 
ป.๓ ๑. เทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เช่น 

พุทธศักราช คริสต์ศักราชอย่างสังเขป      
(ถ้าเป็นมุสลิมควรเรียนฮิจเราะห์ศักราชด้วย )  

 วิธีการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ.   
เป็น พ.ศ. 

 ตัวอย่างการเทียบศักราช ในเหตุการณ์      
ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน เช่น ปีเกิดของ
นักเรียน  เป็นต้น 

๒. แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยใช้หลักฐาน  และ
แหล่งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง 

 ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 



 ๔ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ 

และสหัสวรรษ 
 ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ 

ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
 การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ

เพ่ือท าความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารเช่น  
หนังสือพิมพ์ 

๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป 

 เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 

 ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
เช่นสมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ 

๓. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น 

 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ที่
แบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้น
รอง 

 ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา         
ความเป็นมาของท้องถิ่นของตน 

 การจ าแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็น
หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง 

 
ป.๕ ๑. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้

หลักฐานที่หลากหลาย 
 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น เครื่องมือ
เครื่องใช้  อาวุธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

 การน าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดย
อ้างอิงหลักฐานที่หลากหลายด้วยวิธีการต่าง 
ๆ เช่น การเล่าเรื่องการเขียนอย่างง่าย ๆ 
การจัดนิทรรศการ  

๒. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ    เพ่ือ
ตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ อย่างมี
เหตุผล 

 การตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของท้องถิ่น เช่น  มีเหตุการณ์
ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เพราะสาเหตุใด
และมีผลกระทบอย่างไร 

 แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่นเพ่ือตอบค าถามดังกล่าว เช่น 
เอกสาร เรื่องเล่า ต านานท้องถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 

 การใช้ข้อมูลที่พบเพื่อตอบค าถามได้อย่างมี
เหตุผล 



 ๕ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. อธิบายความแตกต่างระหว่าง     
ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว 
ในท้องถิ่น 

 ตัวอย่างเรื่องราวจากเอกสารต่างๆ ที่
สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับข้อมูล 
เช่น หนังสือพิมพ์ บทความจากเอกสารต่าง 
ๆ เป็นต้น 

 ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นที่แสดงความจริง
กับข้อเท็จจริง 

 สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่น 
ป.๖ ๑. อธิบายความส าคัญของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ 

 ความหมายและความส าคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับ
นักเรียน 

 การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ความเป็นมาของ
ภูมินามของสถานที่ในท้องถิ่น  

๒. น าเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย
ในการท าความเข้าใจเรื่องราวส าคัญในอดีต 

 ตัวอย่างหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่
น ามาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย     สมัยรัตนโกสินทร์ 
เช่น    พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ 
หรือ รัชกาลที่ ๕ กฎหมายส าคัญ ฯลฯ  
( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) 

 สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง 

 การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน      
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น 
การเล่าเรื่อง  การจัดนิทรรศการ  การเขียน
รายงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนิน
ชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  
ตายาย 

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการด าเนินชีวิตของ
อดีตกับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรมและใกล้
ตัวเด็ก เช่นการใช้ควาย ไถนา รถไถนา  
เตารีด   ถนน เกวียน - รถอีแต๋น 

  สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ ตามกาลเวลา  

๒. บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต                 
ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน 

  เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว  
เช่น การย้ายบ้าน  การหย่าร้าง                 
การสูญเสียบุคคลในครอบครัว   

ป.๒ ๑. สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลง                
ในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ของ
ตนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 
 

  วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น           
การสอบถามพ่อแม่ ผู้รู้   

  วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น   
การประกอบอาชีพ  
การแต่งกาย   การสื่อสาร ประเพณีใน
ชุมชนจากอดีต ถึงปัจจุบัน  

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน 

๒. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีต่อวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน 

  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนทางด้านต่าง ๆ  

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ        
วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ป.๓ ๑. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาการของชุมชน 

  ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 
เช่น ความเจริญทางเทคโนโลยี          การ
คมนาคม ความปลอดภัย  

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
ทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทาง
สังคม 



 ๗ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. สรุปลักษณะที่ส าคัญของ

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน 

  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนของตนที่เกิดจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน  อื่น ๆ ที่มีความเหมือนและ
ความต่างกับชุมชนของตนเอง 

๓. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
ต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอ่ืน ๆ  

ป. ๔ ๑.  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและ
พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
โดยสังเขป 
 

  พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์         
ในดินแดนไทย  โดยสังเขป 

  หลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์   ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
โดยสังเขป 

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบใน
ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ
ในดินแดนไทยโดยสังเขป  

๒.  ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติ   
 

ป.๕ ๑. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสังเขป 

  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนใน
ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน           
ที่มีต่อไทย และคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ศาสนาและความ
เชื่อ ภาษา  การแต่งกาย อาหาร  

๒. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน
โดยสังเขป 

  การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติใน
สังคมไทย เช่น อาหาร ภาษา การแต่งกาย 
ดนตรี โดยระบุลักษณะ  สาเหตุและผล 

  อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 
  ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของ

ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยโดยสังเขป 

  ตัวอย่างความเหมือนและ ความต่าง
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
ภาษา ศาสนา การปกครอง 



 ๘ 

 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. อธิบายความหมายและความส าคัญ

ของสัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

  ความหมายและความส าคัญของ
สัญลักษณ์ท่ีส าคัญของชาติไทย ได้แก่  
ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

       (ธงชาติ  เพลงชาติ  พระพุทธรูป          
พระบรมฉายาลักษณ์) 

  การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ    
และเพลงสรรเสริญพระบารมี เคารพ            
ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน 

  เอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น แผนที่ประเทศไทย 
ประเพณีไทย อาหารไทย (อาหารไทย        
ที่ต่างชาติยกย่อง เช่น ต้มย ากุ้ง ผัดไทย) 
ที่มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วม             
ทีจ่ะอนุรักษ์ไว้ 

 
๒. บอกสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 

  ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน        
ที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น วัด ตลาด 
พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  

  คุณค่าและความส าคัญของแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เป็น
แหล่งท่องเที่ยว  เป็นแหล่งเรียนรู้  

๓. ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

  ตัวอย่างสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น เช่น สิ่งของ สถานที่ ภาษาถ่ิน 
ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ ที่เป็น        
สิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน และเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

  คุณค่าและประโยชน์ของสิ่งต่างๆเหล่านั้น 
 

ป.๒ ๑. ระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่น    บุคคลในท้องถิ่นท่ีท าคุณประโยชน์ต่อการ

๒. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน
โดยสังเขป 

  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 
  สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน 
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทาง

เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันโดยสังเขป    



 ๙ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หรือประเทศชาติ 
 

สร้างสรรค์วัฒนธรรม และความม่ันคง
ของท้องถิ่น และประเทศชาติ     ในอดีต
ที่ควรน าเป็นแบบอย่าง 

   ผลงานของบุคคลในท้องถิ่นที่น่า
ภาคภูมิใจ 

๒. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว้ 
 
 

   ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย    
เช่น การท าความเคารพ อาหารไทย 
ภาษาไทย ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 

   คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
ที่มีต่อสังคมไทย 

   ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของ
นักเรียน 

    ป.๓ ๑. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่
เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
 

    พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ 

        พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช   ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
ตามล าดับ 

    อาณาจักรไทยอ่ืนๆที่ผนวกรวมเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของชาติไทย เช่น ล้านนา
นครศรีธรรมราช   

 ๒. อธิบายพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาล
ปัจจุบัน โดยสังเขป 

   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 

๓. เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วน
ปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี 
ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน             
พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 



 ๑๐ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑.  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร

สุโขทัยโดยสังเขป 
   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป 
   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางด้าน

การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป 

 ๒. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยสุโขทัย 

   ประวัติ และผลงานของบุคคลส าคัญ       
สมัยสุโขทัย เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช                       
พระมหาธรรมราชา ที่ ๑                        
(พระยาลิไทยโดยสังเขป)   

๓. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ     
สมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ 

   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น
ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยที่ได้รับ           
การยกย่องเป็นมรดกโลก   เครื่อง           
สังคมโลก  

   คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อถึง
ปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจและควรค่า            
แก่การอนุรักษ์ 

 
ป.๕ ๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร

อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป 
 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสังเขป 
   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง

เศรษฐกิจ และการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา 

   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการด้าน
การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 
โดยสังเขป 

   ผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา เช่น 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ พระบรม
ไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบ้าน
บางระจัน    เป็นต้น 

   ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  
เช่น ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม  

 
   การกอบกู้เอกราชและการสถาปนา

อาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป  
   พระราชประวัติ และผลงานของ     

พระเจ้าตากสินมหาราชโดยสงัเขป  
   ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  เช่น 

ศิลปกรรม การค้า วรรณกรรม 

๒. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญ   
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง   
ของอาณาจักรอยุธยา 
 
๓. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่า
ภาคภูมิใจ 

 ๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญ     
สมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 



 ๑๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
๒. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์   
๓. ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลส าคัญ
ด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์ 
๔. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว้ 

   การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
โดยสังเขป 

   ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของไทย             
ในสมัยรัตนโกสินทร์ 

   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยสังเขป ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น   
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยปฏิรูป
ประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 

   ผลงานของบุคคลส าคัญทางด้านต่างๆ ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ เช่น พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้า-       จุฬาโลกมหาราช 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท    
พระบาทสมเด็จ          พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ฯลฯ 

   ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์             
เช่น  ศิลปกรรม  วรรณกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บอกวัน  เดือน  ปี  และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ประวัติความเป็นมา
ของตนเองและครอบครัว  เรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมสิ่งของเครื่องใช้  หรือการด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัย  ของพ่อ  แม่  ปู่  ย่า  ตา  
ยาย  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน  อธิบายความหมายและความส าคัญ
ของสัญลักษณ์ของชาติไทย  บอกสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น  ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย
และสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 
ส๔.๑      ป.๑/๑  ,ป.๑/๒ , ป.๑/๓  
ส๔.๒      ป.๑/๑  ,ป.๑/๒   
ส๔.๓      ป.๑/๑  ,ป.๑/๒  ,ป.๑/๓  
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนของคนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  

อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นหรือประเทศชาติ  ยกตัวอย่างวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์
ไว้ 
              โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ
ทางสังคม  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย
และสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 
ส  ๔.๑   ป.๒/๑  ,ป.๒/๒    
ส  ๔.๒  ป.๒/๑  ,ป.๒/๒    
ส  ๔.๓  ป.๒/๑  ,ป.๒/๒    
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 สืบค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบศักราชที่ส าคัญตามปฏิทินที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน สรุปลักษณะที่ส าคัญของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของชุมชนตัวเองกับชุมชนอ่ืน ๆ ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของ
พระมหากษัตริย์ที่สถาปนาอาณาจักรไทย อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป  เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษที่มีส่วนในการปกป้อง
ประเทศชาติได้ 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการคิด 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ แก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไทย สังคมโลก อย่างมี
ความสุข 
  
ตัวช้ีวัด 
ส  ๔.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒    
ส  ๔.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓   
ส  ๔.๓  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓   
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้
หลักฐานที่หลากหลายจากแหล่งต่าง ๆ ตามยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แยก
ประเภทหลักฐานที่ใช้ศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ 
ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย ประวัติและ
ผลงานบุคคลส าคัญ ภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยสุโขทัยโดยสังเขป 
              โดยใช้ทักษะ กระบวนในด้านการคิด  การสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการ           ทางสังคม  กระบวนการกลุ่ม  การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา   และการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความภาคภูมิใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  มี
คุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย                 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ด าเนินชีวิตเป็น
พลเมืองดีอยู่ในสังคมไทย และสังคมโลก อย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
ส  ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓    
ส  ๔.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒    
ส  ๔.๓  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓    
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 สืบค้น  รวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของตนเอง  ครอบครัวและท้องถิ่น  โดยใช้หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีนที่มีต่อ
สังคมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  วัฒนธรรมของต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน อธิบาย
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง  การเมือง  
เศรษฐกิจและการปกครอง  แสดงประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทยที่ส าคัญสมควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
              โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ           
ทางสังคม  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย
และสังคมโลก 
  
ตัวช้ีวัด 
ส  ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓  
ส  ๔.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ส  ๔.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อธิบายความส าคัญ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่าง
ง่าย ๆ  น าเสนอข้อมูล หลักฐานที่หลากหลาย ในการท าความเข้าใจเรื่องราวในอดีต อธิบายสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน อธิบาย
พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง
ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลส าคัญด้านการสถาปนาอาณาจักร ภูมิ
ปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 
              โดยใช้ทักษะ กระบวนในด้านการคิด  การสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการ           ทางสังคม  กระบวนการกลุ่ม  การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา   และการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม  
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีอยู่ใน
สังคมไทย และสังคมโลก อย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
ส  ๔.๑    ป.๖/๑,  ป.๖/๒   
ส  ๔.๒   ป.๖/๑,  ป.๖/๒   
ส  ๔.๓   ป.๖/๑,  ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔   
รวมทั้งหมด   ๘   ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

    โครงสร้างวิชา สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
รายวิชา ประวัติศาสตร์                   เวลา 40 ชั่วโมง 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 /ตัวช้ีวัด 

 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

1 ช่วงเวลาและ
การเรียงล าดับ
เหตุการณ์ 

 
ส 4.1 ป.1/1 
ส 4.1 ป.1/2 

 
ปฏิทินเป็นสิ่งที่บอกช่วง 
เวลาทั้งตามระบบสุริยคติ
และจันทรคติ  ท าให้เรา
ทราบวัน เดือน ปีและใน 1 
วันจะมีช่วงเวลาต่างๆ ท าให้
เราเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ 
เกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาของ
รอบวัน 

8 20  
10 
10 

2 
 
 
 

ประวัติความ
เป็นมาของ
ตนเองและ
ครอบครัว 

ส 4.1 ป.1/3 การสืบค้นความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัวควร
ศึกษา โดยการสอบถามจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องชัดเจน 

5 10 

3 การด าเนินชีวิต
ในอดีตและ
ปัจจุบัน 

 
4.2 ป.1/1 
4.2 ป.1/2 

 
การด าเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
มีความแตกต่างกัน เพราะ
ปัจจุบัน      มีความเจริญ
ทางวัตถุมาก และเหตุการณ์
ส าคัญในครอบครัวที่เกิดข้ึน
ในอดีตจะส่งผลต่อ                
การด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 

5 10 
5 
5 

สรุปทบทวนภาพรวม  (สอบกลางปี) 2 10 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 /ตัวช้ีวัด 

 
สาระการเรียนรู้ 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

4 สัญลักษณ์ที่
ส าคัญของชาติ
ไทย   

ส 4.3 ป.1/1 สัญลักษณ์ที่ส าคัญของชาติ
ไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความ
เป็นไทยที่แตกต่างจากชาติ
อ่ืนคนไทยควรภูมิใจและให้
ความเคารพ 

 

9 10 

5 ความภาคภูมิใจ
ในความเป็น
ไทย 

 
ส 4.3 ป.1/2 
ส 4.3 ป.1/3 

 
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
เป็นที่แสดงถึงความเป็นมา
ของชุมชน และความส าคัญ
ของประเพณี วัฒ นธรรม
ต่างๆ ในท้องถิ่น เป็นสิ่งที่
ควรภาคภูมิใจ และรักษาไว้
ให้คงอยู่ต่อไป 
 

9 10 
5 
5 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายปี) 2 30 

รวมทั้งปี 40 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

 
   โครงสร้างวิชา สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
รายวิชา ประวัติศาสตร์                   เวลา 40 ชั่วโมง 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้ 

 
เวลา 

( ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
100 

1 ช่วงเวลาและการ
เรียงล าดับ
เหตุการณ์ 

 
ส 4.1 ป.2/1   
ส 4.1 ป.2/2   

        
ช่วงเวลาเป็นล าดับ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ครอบครัวและชีวิตของ
ตนเอง  เรียงล าดับ
เหตุการณ์จากอดีตสู่
ปัจจุบัน  และไปสู่
อนาคต 
 

9 15 
8 
7 

2 ชุมชนของเรา  
ส 4.2 ป.2/1 
ส 4.2 ป.2/2 

      
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ชุมชนท าให้ทราบวิถีชีวิต
การเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน 
 

9 15 
8 
7 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางปี) 2 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

    มาตราฐาน
การเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
100 

3 บุคคลส าคัญ ส 4.3 ป.2/1      บุคคลส าคัญ เป็น
แบบอย่างที่ดีของผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 

9 15 

4 วัฒนธรรมน่ารู้ 
 

ส 4.3 ป.2/2        วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย เป็น
มรดกของชาติไทยที่ควร
อนุรักษ์สืบสานให้เป็น
สมบัติคู่กับชาติไทย
ตลอดไป 
 

9 15 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายปี) 2 30 
รวมทั้งปี 40 100 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒ 

โครงสร้างวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชา ประวัติศาสตร์                   เวลา 40 ชั่วโมง 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 /ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

1 การใช้ศักราชตาม
ปฏิทินไทยและ
ปฏิทินสากล 

ส 4.1 ป.3/1   ปฏิทินเป็นเครื่องมือบอก
ช่วงเวลา วัน สัปดาห์ เดือน 
แ ล ะปี  ป ระ เท ศ ไท ย ใช้
ปฏิทินตามปี พุทธศักราช
และคริสต์ศักราช 

 

6 10 

2 
 
 
 

เหตุการณ์ส าคัญ
ของโรงเรียนและ
ชุมชน 

ส 4.1 ป.3/2   สืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของ
โรงเรียนและชุมชน จาก
ข้อมูลในอดีตจนถึงปัจจุบัน
จากหลักฐานแหล่งข้อมูล
เรียงล าดับเหตุการณ์ โดย
การบันทึกเพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษา 

6 10 

3    การตั้งถ่ินฐาน การ
ด าเนินชีวิต และ
วัฒนธรรมของ
ชุมชน 

 
ส 4.2 ป.3/1   
ส 4.2 ป.3/2   
ส 4.2 ป.3/3 

 
การตั้งถ่ินฐาน การด าเนิน
ชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชุมชนมีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะทางกายภาพของสิ่ง
แวดล้ม 
 

6 10 
3 
3 
4 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางปี) 2 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 /ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

4 การสถาปนา
อาณาจักรไทย 

ส 4.3 ป.3/1 ศึกษาพระนามพระราช
กรณียกิจ  ของพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 

8 15 

5 บุคคลส าคัญของ
ไทย 
 

 
ส 4.3 ป.3/2 
ส 4.3 ป.3/3 

 
     อธิบายพระราชประวัติ
และพระราช กรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ใน รัชกาล
ปัจจุบัน โดยสังเขป 
    เล่าวีรกรรมของบรรพ
บุรุษไทย ที่มีส่วนปกป้อง
ประเทศชาต  
 
 

10 15 
8 
7 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายปี) 2 10 

รวมทั้งปี 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ 

โครงสร้างวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รายวิชา ประวัติศาสตร์                   เวลา 40 ชั่วโมง 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 /ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

1 การนับช่วงเวลา
เป็นทศวรรษ
ศตวรรษ  และ
สหัสวรรษ 
 

ส 4.1 ป.4/1 
   

วิธีการนับ
ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ 
ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือระบุวัน 
เดือน ปี ของเหตุการณ์
ส าคัญต่างๆ  ที่มี
ความส าคัญต่อ
ประวัติศาสตร์ 

9 15 

2 
 
 
 
 

ยุคสมัยและ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

 
ส 4.1 ป.4/2 
ส 4.1 ป.4/3 

 
การศึกษาการแบ่งยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์  ท าให้
เราเห็นพัฒนาการของ
มนุษย์และสามารถแบ่งยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้อง 

9 15 
8 
7 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางปี) 2 10 
3 พัฒนาการของ

มนุษย์ในดินแดน
ไทย 
 
 

 
ส 4.2  ป.4/1 
ส 4.2  ป.4/2   

 
การศึกษาการตั้ง

หลักแหล่งและการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดน
ไทย จะท าให้เข้าใจ
เกี่ยวกับ การด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ในสมัยเริ่มแรก 
ซึ่งสั่งสมความเจริญมา
จนถึงปัจจุบัน       

9 15 
8 
7 

 
 
 
 
 



 ๒๕ 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 /ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

4 อาณาจักร
สุโขทัย 

 
ส 4.3 ป.4/1 
ส 4.3 ป.4/2 
ส 4.3 ป.4/3                                                                                                                                                                                                                                                                                

    
สุโขทัยเป็นอาณาจักรแรก
ของประวัติศาสตร์ชาติไทย
ตั้งอยู่ตอนบนของลุ่มแม่น้ า 
   เจ้าพระยา ตั้งขึ้น
ประมาณ 700 กว่าปี
มาแล้ว 
 
 

9 15 
5 
5 
5 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายปี) 2 30 
รวมทั้งปี 40 100 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 

โครงสร้างวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
รายวิชา ประวัติศาสตร์                   เวลา 40 ชั่วโมง 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 /ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

1 ความเป็นมา
ของท้องถิ่น 

 
ส  4.1 ป.5/1   
ส  4.1 ป.5/2   
ส 4.1  ป.5/3   

 
การสืบค้นความเป็นมาของ
ท้องถิ่นจะท าให้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับท้องถิ่นและเกิด
ความเข้าใจประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น 
 

11 15 
5 
5 
5 

2 การสร้างสรรค์
อารยธรรม 

 
ส  4.2 ป.5/1   
ส 4.2 ป.5/2   

 
อารยธรรมตะวันออกและ
อารยธรรมตะวันตก มี
อิทธิพลต่อสังคมไทยในด้าน
การนับถือ ศาสนา ด้าน
ภาษา  ด้านอาหาร และด้าน
สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์
และวรรณกรรม 

7 15 
8 
7 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางปี) 2 10 
3 อาณาจักร

อยุธยา 
 
ส 4.3 ป.5/1  
ส 4.3 ป.5/2  
ส 4.3 ป.5/3   
ส 4.3 ป.5/4   

 
อยุธยาเป็นเมืองหลวงใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย  มี
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
การเมืองการปกครอง  
สังคม   เศรษฐกิจ    และได้
สืบทอดภูมิปัญญาให้แก่
ลูกหลานไทยได้สืบต่อจนถึง
ปัจจุบัน 
 

10 15 
4 
4 
4 
3 

 
 

 
 

 
 



 ๒๗ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 /ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

4 อาณาจักรธนบุรี   
ส  4.3 ป.5/1  
 ส 4.3 ป.5/3 
 ส 4.3 ป.5/4    

 
อาณาจักรธนบุรี สถาปนา
สืบเนื่องต่อจากอาณาจักร
อยุธยามีสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราชเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์
เดียวที่ทรงครองราชย์  และ
มีความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านภูมิปัญญาที่สืบต่อ
จากอาณาจักรอยุธยา 
 

8 15 
5 
5 
5 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายปี) 2 30 

รวมทั้งปี 40 100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 

            โครงสร้างวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา ประวัติศาสตร์                   เวลา 40 ชั่วโมง 
               

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้  /ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

1 การศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ 

 
ส 4.1 ป.6/1   
ส 4.1 ป.6/2    

     
การศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์มีขั้นตอนตั้งแต่  
การก าหนดหัวข้อ  การ
รวบรวมข้อมูลตรวจสอบ
ข้อมูล  จัดล าดับข้อมูล  
น าเสนอข้อมูล  โดยการอาศัย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 

9 20 
10 
10 

2 ประเทศเพื่อนบ้าน
ของไทย 

 
ส 4.2 ป.6/1   
ส 4.2 ป.6/2   

 
       ประเทศเพ่ือนบ้านของ
ไทยประกอบด้วย  พม่า 

ลาวกัมพูชา  และมาเลเซีย
และมีกลุ่มประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนอีก5  
ประเทศ ได้แก่  อินโดนีเซีย  
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  บรูไน  
และเวียดนาม 
 

9 20 
10 
10 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางปี) 2 10 
                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 /ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

3 อาณาจักร
รัตนโกสินทร์ 

 
ส 4.3  ป.6/1   
ส 4.3  ป.6/2   
ส 4.3  ป.6/3   
ส 4.3  ป.6/4   

   
  ศึกษาเรียนรู้การสถาปนา  
พัฒนาการด้านการเมืองการ
ปกครองและเศรษฐกิจ  
ประวัติและผลงานของ
บุคคลส าคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์  และภูมิ
ปัญญาไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 

18 20 
5 
5 
5 
5 

 
 
 
 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายปี) 2 30 

รวมทั้งปี 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 

อภิธานศัพท์ 
 
สังคมศาสตร์ การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
คุณธรรม (virtue) และจริยธรรรม(moral or morality or ethics)  คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงาม 

ความดี จริยธรรมมีความหมายเช่นเดียวกับศีลธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อ ประพฤติกรรม
ปฏิบัติความประพฤติหรือหน้าที่ท่ีชอบ ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรม 
จึงหมายถึง สภาพคุณงามความดีที่ประพฤติปฏิบัติหรือหน้าที่ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต หรือ
คุณธรรมตามกรอบจริยธรรม ส่วนศีลธรรมและจริยธรรม มีความหมายใกล้เคียงกัน คุณธรรมจะ
มีความหมายที่เน้นสภาพ ลักษณะ หรือคุณสมบัติที่แสดงออกถึงความดีงาม ส่วนจริยธรรม มี
ความหมายเน้นที่  ความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม นักวิชาการมัก
ใช้ค าทั้งสองค านี้ในความหมายนัยเดียวกันและมักใช้ค าสองค าดังกล่าวควบคู่กันไป เป็นค าว่า 
คุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งรวมความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือมีความหมายเน้นทั้ง
สภาพ ลักษณะหรือคุณสมบัติ และความประพฤติอันดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม  
(โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย  ศูนย์คุณธรรม  หน้า ๑๑ -๑๒) 

การเมือง ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจในการจัดระเบียบสังคมเพ่ือประโยชน์และความ
สงบสุขของสังคม มีความสัมพันธ์ต่อกันโดยรวมทั้งหมดในส่วนหนึ่งของชีวิตในพ้ืนที่หนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจ อ านาจชอบธรรม หรืออิทธิพล และมีความสามารถในการด าเนินการได้ 

ข้อมูล สิ่งที่ได้รับรู้และยังไม่มีการจัดประมวลให้เป็นระบบ เมื่อจัดระบบแล้วเรียกว่า สารสนเทศ 
ค่านิยม การก าหนดคุณค่าและพัฒนาจนเป็นบุคลิกภาพประจ าตัว 
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
อ านาจ  ความสามารถในการบีบบังคับให้สิ่งหนึ่ง (คนหนึ่ง...) กระท าตามที่ปรารถนา 
อิทธิพล อ านาจบังคับที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เอกลักษณ์ ลักษณะที่มีความเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีที่ใดเหมือน 
ต านาน  เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาและถูกบันทึกข้ึนภายหลัง 
พงศาวดาร คือ การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตามล าดับเวลา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่กับ

พระมหากษัตริย์ และราชส านัก 
อดีต คือ เวลาที่ล่วงมาแล้ว ความส าคัญของอดีต คือ อดีตจะครอบง าความคิดและความรู้ของเราอย่าง

กว้างขวางลึกซึ้ง อดีตที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคน/ความส าคัญที่มีต่อเหตุการณ์และกลุ่มคนจะถูก
น ามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 

นักประวัติศาสตร์ เป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ผู้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ 
ตามจุดมุ่งหมายและวิธีการคิด ซึ่งงานเขียนอาจน าไปสู่การเป็นวิชาประวัติศาสตร์ได้ในที่สุด 
ความมุ่งหมายในการเขียนประวัติศาสตร์ 
- นักประวัติศาสตร์รุ่นเก่า มุ่งสู่การรวมชาติ/รับใช้การเมือง 
- นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ มุ่งที่จะหาความจริง (truth) จากอดีตและตีความโดยปราศจากอคติ (bias) 

หลักฐานประเภท ต่าง ๆ จะให้ข้อเท็จจริงบางประการ ซึ่งจะน าไปสู่ความจริงในที่สุดโดยมีวิธีการแบ่ง
ประเภทของหลักฐานหลายแบบ เช่น หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์และหลักฐานสมัย
ประวัติศาสตร์แบบหนึ่ง หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์แบบ
หนึ่ง หรือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง (หรือหลักฐานชั้นที่หนึ่ง       ชั้นที่สอง ชั้นที่สาม) 
อีกแบบหนึ่ง หลักฐานที่จะถูกประเมินว่าน่าเชื่อถือที่สุด คือ หลักฐานที่เกิดร่วมสมัยหรือเกิดโดยผู้



 ๓๑ 

ที่รู้เห็นเหตุการณ์นั้น ๆ แต่กระนั้นนักประวัติศาสตร์ก็จะต้องวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอก
ก่อนด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ที่อยู่ร่วมสมัยก็ย่อมมีจุดมุ่งหมายส่วนตัวในการบันทึก ซึ่งอาจท าให้
เลือกบันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเท่านั้น 

อคติ   คือ ความล าเอียง ไม่ตรงตามความเป็นจริง เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ซึ่งผู้ที่เป็นนัก
ประวัติศาสตร์จะต้องตระหนักและควบคุมให้ได้ 

ความเป็นกลาง    คือ การมองด้วยปราศจากความรู้สึกอคติจะเกิดขึ้นได้หากเข้าใจธรรมชาติของ
หลักฐานแต่ละประเภท เข้าใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เรียน 
ผู้บันทึกประวัติศาสตร์ (นั่นคือ เข้าใจว่าบันทึกเพ่ืออะไร เพราะเหตุใด) 

ความจริงแท้   (real truth)    คือ ความจริงที่คงอยู่แน่นอนนิรันดร์ เป็นจุดหมายสูงสุดที่นักประวัติศาสตร์ 
มุ่งแสวงหาซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและความจริงที่อยู่เบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ (ที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง) ซึ่งการแสวงหาความจริงแท้ ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของ
หลักฐานและกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ละเอียด ถี่ถ้วน กินเวลายาวนาน แต่นี้คือ 
ภาระหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ 

ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์     คือ ผู้น าความรู้ทางประวัติศาสตร์มาพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ เจตคติและ
ทักษะในการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความจริงและความจริงแท้จะต้องศึกษา
ผลงานของนักประวัติศาสตร์และเลือกเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยต้อง
เป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและสอดคล้องธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์    เป็นการศึกษาเรื่องการนับเวลา และการแบ่งช่วงเวลาตามระบบ
ต่าง ๆ ทั้งแบบไทย สากล ศักราชที่ส าคัญ ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และการแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานส าหรับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สามารถ
เข้าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตระหนักถึงความส าคัญในความ
ต่อเนื่องของเวลา อิทธิพลและความส าคัญของเวลาที่มีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดจากวิธี

วิจัยเอกสารและหลักฐานประกอบอ่ืนๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์บน
พ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผล และการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 

 หนึ่ง   การก าหนดเป้าหมายหรือประเด็นค าถามที่ต้องการศึกษา แสวงหาค าตอบด้วยเหตุ และผล 
(ศึกษาอะไร ช่วงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด) 
สอง   การค้นหาและรวบรวมหลกัฐานประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ซึ่งได้แก่ วัตถุโบราณ ร่องรอยถิ่นที่อยู่อาศัยหรือการด าเนินชีวิต 
สาม   การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความน่าเช่ือถือ การประเมินคณุค่าของหลกัฐาน) 
การตีความหลักฐานอย่างเป็นเหตเุป็นผล มีความเป็นกลาง และปราศจากอคต ิ
สี่   การสรุปข้อเท็จจริงเพื่อตอบค าถาม ด้วยการเลือกสรรข้อเท็จจรงิจากหลักฐานอย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช้
ค่านิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเข้าใจความคิดของคนในยุคนั้นหรอืน าตัวเข้า
ไปอยู่ในยุคสมัยที่ตนศึกษา 
ห้า การน าเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความต่อเนื่อง 
น่าสนใจ ตลอดจนมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้งานทางประวตัิศาสตร์ทีม่ีคุณค่าและมีความหมาย 

พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน    เป็นการศึกษาเรื่องราวของสังคม มนุษย์ในบริบทของเวลาและสถานท่ี 
โดยทั่วไปจะแยกเรื่องศึกษาออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาในกลุ่มสังคม มนุษย์กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง เช่น ในท้องถิ่น/ประเทศ/ภูมิภาค/โลก โดยมุ่งศึกษาว่าสังคมนั้น ๆ ได้เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตามล าดับเวลา
ได้อย่างไร เพราะเหตุใด จึงเกิดความเปลีย่นแปลงมีปจัจัยใดบ้าง ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และปัจจัยแวดล้อมทาง



 ๓๒ 

สังคม ท่ีมีผลต่อพัฒนาการหรือการสรา้งสรรค์วัฒนธรรม และผลกระทบของการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจอดีตของสังคมมนุษย์ในมติิของเวลาและความต่อเนื่อง  พยายามขดีเส้น
สมมตุิ แบ่งภูมิภาคเพื่อพิจารณาวิเคราะห์   ดสูัมพันธภาพของภูมภิาคเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร 

ภูมิศาสตร์ คือ ภาพปฏิสมัพันธ์ของธรรมชาติ มนุษย์ และวัฒนธรรม รูปแบบต่าง ๆ 
ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจยัทางธรรมชาติ จะเป็นภมูิศาสตรก์ายภาพ (Physical Geography) 
ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น ประชากร วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ การเดินทาง การ
อพยพจะเป็นภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography) 
ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจยัที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การตั้งถิ่นฐาน การคมนามคม การค้า การเมอืง จะเป็น
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม (Cultural Geography)  

ภูมิประเทศ คือ ภาพปฏิสมัพันธ์ขององค์ประกอบแผ่นดิน เช่น หิน ดิน ความต่างระดับ     ท าให้เกิดภาพลักษณะ
รูปแบบต่าง ๆ เช่น พื้นที่แบบภูเขา พ้ืนท่ีระบบลาด    เชิงเขา พ้ืนท่ีราบ พ้ืนท่ีลุ่ม ฯลฯ 

ภูมิพฤกษ์  คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของพืชพรรณ อากาศ ภูมิประเทศ ดิน สัตว์ป่า ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป่าดิบ ป่าเต็งรัง 
ป่าเบญจพรรณ ป่าทุ่งหญ้า ฯลฯ 

ภูมิธรณี คือ ภาพปฏิสมัพันธ์ของแร่ หิน โครงสร้างทางธรณี ท าให้เกิดรูปแบบทางธรณีชนิดต่าง ๆ เช่น ภูเขาแบบทบตัว 
ภูเขาแบบยกตัว ท่ีราบน้ าท่วมถึง ชายฝั่งแบบยุบตัว ฯลฯ 

ภูมิปฐพี  คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแร่ หิน ภูมิประเทศลักษณะอากาศ พืชพรรณ ท าให้เกิดดินรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น แดนดินด า มอดินแดง ดินทรายจัด ดินกรด ดินเค็ม ดินพรุ ฯลฯ 

ภูมิอุทก คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแผ่นดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิธรณี พืชพรรณ   ท าให้เกิดรูปแบบ
แหล่งน้ าชนิดต่าง ๆ เช่น แม่น้ า ล าคลอง ห้วย หนอง บึง ทะเล ทะเลสาบ มหาสมุทร น้ าใต้ดิน  
น้ าบาดาล ฯลฯ 

ภัยพิบัติ   เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียอย่างรุนแรง เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและ
กระท าของมนุษย์ จนชุมชนหรือสังคมที่เผชิญปัญหาไม่อาจรับมือ เช่นดินถล่ม สึนามิ  ไฟป่า  
ฯลฯ 

แหล่งภูมิศาสตร์  หมายความว่า พ้ืนที่ของประเทศ เขต ภูมิภาคและท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง
ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ า ล าน้ า เกาะ ภูเขา หรือพ้ืนที่อ่ืนท านองเดียวกันด้วย 

สิ่งแวดล้อม  สิ่งที่อยู่รอบ ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีอิทธิพลต่อสิ่งนั้น อาทิ อากาศ น้ า ดิน ต้นไม้ สัตว์ ซึ่ง
สามารถถูกท าลายได้โดยการขาดความระมัดระวัง 

สิ่งแวดล้อมทางภายภาพ    หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง ยกเว้นตัวมนุษย์และผลงาน และมนุษย์ 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณ สัตว์ป่า ธรณีสัณฐาน (ภูเขาและที่ราบ) 
บรรยากาศ มหาสมุทร แร่ธาตุ และน้ า 

อนุรักษ์   การรักษา จัดการ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หรือการรักษาป้องกันบางสิ่งไม่ให้    
เปลี่ยนแปลง สูญหายหรือถูกท าลาย 

 
การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาทางสังคม 

มิติสัมพันธ์เชิงท าเลที่ตั้ง หมายถึง การศึกษาความแตกต่างหรือความเหมือนกันของสังคมมนุษย์ในแต่ละ
สถานที่ ในฐานะที่ความแตกต่างและเหมือนกันนั้นอาจมีความเก่ียวเนื่องกับความแตกต่างและ
ความเหมือนกันในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทาง
การเมือง และการศึกษาภูมิทัศน์ที่แตกต่างกันในเรื่ององค์ประกอบ ปัจจัย ตลอดจนแบบรูปการ
กระจายของมนุษย์บนพ้ืนโลก และการที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก เหตุไรมนุษย์จึงใช้
ประโยชน์จากพ้ืนโลก แตกต่างกันในสถานที่ต่างกัน และในเวลาที่ต่างกัน มีผลกระทบอย่างไร 



 ๓๓ 

ภาวะประชากร   รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประชากรในเรื่องส าคัญ 3 ด้าน  คือขนาดประชากร  
การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ และองค์ประกอบของประชากร 

ขนาดของประชากร จ านวนประชากรทั้งหมดของเขตพ้ืนที่หนึ่งพื้นท่ี ณ เวลาที่กล่าวถึง 
การกระจายตัวเชิงพื้นที่  การที่ประชากรกระจายตัวกันอยู่ในส่วนต่างๆ   ของพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ ณ เวลาที่

กล่าวถึง 
การเปลี่ยนแปลงประชากร  องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดกรเปลี่ยนแปลงประชากร คือ การเกิด การ

ตาย และการย้ายถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ 

คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา 
๑.  นายสมศักดิ์    ถนอม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง 
๒.  นางสุนิตย์      ชูชว่ยสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง 
๓.  นายนิพนธ์      เล่าซี้    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

คณะท างาน 
๑.  นางสุภาพร       คงเพ็ง    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.  นางสาคร          เหรียญทอง     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.  นางสาวพัชริดา   คงจันทร์        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
คณะบรรณาธิการ 
๑.  นางสุนิตย์      ชูชว่ยสุวรรณ      รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง  
๒.  นางอ่อนแก้ว   บัวผิน              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๓.  นางสุภาพร     คงเพ็ง              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.  นางสารพัชริดา   คงจันทร์        ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 

 
 
 


