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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ประวัติศาสตร์) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1  :   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1  :เข้าใจประวัติ ความส าคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  สามารถน าหลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน 
มาตรฐาน ส 1.2  :ยึดมั่นในศีลธรรม การกระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม และศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
มาตรฐาน ส 1.3  :ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือค่านิยมที่ดีงาม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
สาระที่ 2  :  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1  :ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส 2.2  :เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
สาระที่ 3  :  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1  :เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารวมทั้งเศรษฐกิจอย่าง

พอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลภาพ 
มาตรฐาน ส 3.2  :เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  
 
สาระที่ 4  : ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 :เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์

เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2  :เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญ และสามารถ

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
มาตรฐาน ส 4.3  :เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย 
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สาระที่ 5  :  ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส 5.1  :เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนที่และเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์ ในการค้นหาข้อมูล สารสนเทศ อันจะน าไปสู่การใช้ และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส 5.2  :เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และมีจิตส านึก อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

หมายเหตุ 
การวัดพฤติกรรม 

1 หมายถึง ความรู้ ความจ า 
2 หมายถึง ความเข้าใจ 
3 หมายถึง การน าไปใช้ 
4 หมายถึง การวิเคราะห์ 
5 หมายถึง การสังเคราะห์ 
6 หมายถึง การประเมินค่า 
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 หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส22102  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2    ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2558  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
1. ความส าคัญของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.1 1. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะต่างๆ 

 วิธีการประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะ ต่างๆ อย่าง
ง่ายๆ เช่น การศึกษาภูมิ
หลังของผู้ท า หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุ ช่วง
ระยะเวลา รูปลักษณ์ของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

 ตัวอย่างการประเมิน
ความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย ที่อยู่
ในท้องถิ่นของตนเอง 
หรือหลักฐานสมัยอยุธยา 
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 
 
 
 
 
 

1. สามารถรวบรวมข้อมูล 
และประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐาน 
ช่วงระยะเวลา และ
รูปลักษณ์ของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ได้ 

 
 
 
 
2. สามารถรวบรวมข้อมูล

และประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ไทยที่
มีอยู่ในท้องถิ่นของ
ตนเองได้ 

 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

    10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส22102  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2    ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2558  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
   2. วิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่าง
ความจริงกับ
ข้อเท็จจริงของ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

 

 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารต่างๆ ในสมัย
อยุธยา และธนบุรี
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 
เช่น ข้อความบางตอนใน
พระราชพงศาวดารอยุธยา/
จดหมายเหตุชาวต่างชาติ  

3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์อยุธยา 
และกรุงธนบุรีได้ 

 
 

   /   10  

   3. เห็นความส าคัญของ
การตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่
น่าเชื่อถือ 

 ตัวอย่างการตีความข้อมูล
จากหลักฐานที่แสดง
เหตุการณ์ส าคัญในสมัย
อยุธยาและธนบุรี 

4. สามารถวิเคราะห์
เหตุการณ์ส าคัญในสมัย
อยุธยา และกรุงธนบุรีได้ 

   /   10  

5. ที่ตั้งและสภาพ
ภูมิศาสตร์ มีผลต่อ
พัฒนาการของ
ทวีปเอเชีย 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.2 1. อธิบายพัฒนาการ
ทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชีย 

 ที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆ ในทวีปเอเชีย 
(ยกเว้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต)้ ที่มีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป  

 พัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

5. รู้ที่ตั้ง ขนาด สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของทวีป
เอเชียที่มีผลต่อการ
พัฒนาในด้านต่างๆ 

 
 
6. เข้าใจและวิเคราะห์

เหตุการณ์ส าคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ในภูมิภาค
เอเชียโดยสังเขป 

/    
 
 
 
 
 
/ 

   10 
 
 
 
 
 

10 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส22102  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2    ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2558  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
6. แหล่งอารย
ธรรมในทวีปเอเชีย 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.2 2. ระบุความส าคัญของ
แหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาค
เอเชีย 

 ที่ตั้งและความส าคัญของ
แหล่งอารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่ง
มรดกโลกในประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชีย 

 อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชีย
ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. รู้และเข้าใจสถานที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์
ในภูมิภาคเอเชีย 

 
 
8. รู้และเข้าใจประวัติความ

เป็นมาของอิทธิพลทาง
อารยธรรมในเอเชียได้ 
โดยสังเขป 

/ 
 
 
 
 
/ 

      10 
 
 
 
 

10 

รวมจ านวนข้อ 40 40 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส22104  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2    ภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา  2558  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
2. พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยา 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.3 1. วิเคราะห์พัฒนาการ
ของอาณาจักรอยุธยา 
และธนบุรีในด้าน
ต่างๆ 

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความม่ันคง
และความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 

3. ระบุภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยา 

 การสถาปนาอาณาจักร
อยุธยา 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
อยุธยา 

 พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาในด้านการเมืองการ
ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 
1 และการกู้เอกราช 

 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยอยุธยา เช่น การ
ควบคุมก าลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม 

 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 
2 การกู้เอกราช 
 
 
 
 

1. เข้าใจประวัติความ
เป็นมาของการก่อตั้งกรุง
ศรีอยุธยาได้ โดยสังเขป  

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองของ
อยุธยา 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของพัฒนาการด้านต่างๆ 
ที่มีต่อกันจนเป็นผลให้
เกิดลักษณะเฉพาะของ
อยุธยา 

 /   
 
 
/ 
 
 
/ 

  13 
 
 

13 
 
 

14 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส22104  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2    ภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา  2558  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
3. พัฒนาการของ
อาณาจักรธนบุรี 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.3 4. วิเคราะห์พัฒนาของ
อาณาจักรธนบุรีใน
ด้านต่างๆ และความ
รุ่งเรืองของอาณาจักร
ธนบุรี 

5. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อความเจริญรุ่งเรือง
ของธนบุรี 

 การสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรีและปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรธนบุรีและพัฒนา
ในด้านต่างๆ ในสมัยธนบุรี 

 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยธนบุรี 

4. เข้าใจประวัติความ
เป็นมาของการก่อตั้ง
อาณาจักรธนบุรี 
โดยสังเขป 

5. วิเคราะห์ปัจจัยและ
ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองด้าน
ต่างๆ ของธนบุรี 

 /   
 
 
 
/ 

   10 
 
 
 

10 

4. ประวัติและ
ผลงานของบุคคล
ส าคัญในการ
สร้างสรรค์ชาติ
สมัยอยุธยาและ
ธนบุรี 

  6. ระบุภูมิปัญญาธนบุรี 
และอิทธิผลของภูมิ
ปัญญาดังกล่าวต่อ
การพัฒนาชาติไทยใน
ยุคต่อมา 

 วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ผลงานของบุคคลส าคัญ
ของไทย และต่างชาติที่มี
ส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย 

6. รู้และเข้าใจเหตุการณ์
ส าคัญ และผลงานบุคคล
ส าคัญในอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรี 

 /      20 

     ตอนที่ 2 อัตนัย 
 วิเคราะห์ประวัติและ

ผลงานของบุคคลส าคัญ 
(อยุธยาหรือธนบุรี) 
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รวมจ านวนข้อ 40 40 
 


