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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ประวัติศาสตร์) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

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  
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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 
 

สาระที่ 5  :  ภูมิศาสตร์ 
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 ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส21102  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1    ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
1. เวลาและการ
แบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.1 1. วิเคราะห์ความส าคัญ
ของเวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

 อธิบาย และ
เปรียบเทียบศักราช
แบบต่างๆ ได้ 

 ตัวอย่างการใช้เวลา 
ช่วงเวลา และยุคสมัยที่
ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย 

 ความส าคัญของเวลา และ
ช่วงเวลาส าหรับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

 ความสัมพันธ์และ
ความส าคัญของอดีตที่มีต่อ
ปัจจุบันและอนาคต 

1. เข้าใจและวิเคราะห์
ตัวอย่างการใช้เวลา 
ช่วงเวลา และยุคสมัยที่
ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทยได้ 

2. เข้าใจความส าคัญของ
เวลา และช่วงเวลา
ส าหรับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

3. เข้าใจความสัมพันธ์และ
ความส าคัญของอดีตที่มี
ต่อปัจจุบันและอนาคต 

 / 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/   4 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

 

   2. เทียบศักราชตาม
ระบบต่างๆ ที่ใช้
ศึกษาประวัติศาสตร์ 

 วิเคราะห์ความส าคัญ
ของการแบ่งช่วงเวลา
ทางประวัติศาสตร์
ไทย และน าไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 ที่มาของศักราชที่ปรากฏ
ในเอกสารประวัติศาสตร์
ไทย ได้แก่ จ.ศ. /ม.ศ./      
ร.ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ   
ฮ.ศ. 

 วิธีการเทียบศักราชต่างๆ 
และตวัอย่างการเทียบ 
 

 

4. วิเคราะห์ที่มาของ
ศักราชที่ปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตร์
ไทย ได้แก่ จ.ศ. /ม.ศ./ร.
ศ./พ.ศ./ ค.ศ. และ ฮ.ศ. 

5. รู้วิธีการเทียบศักราช
ต่างๆ และตัวอย่างการ
เทียบ 

 

   
 
 
 
 
/ 
 
 
 

/   7 
 
 
 
 
5 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส21102  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
     ตัวอย่างการใช้ศักราช

ต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย 

6. ยกตัวอย่างการใช้ศักราช
ต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทยได้ 

  /    3  

2. วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.1 3. น าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้
ศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

 อธิบายขั้นตอนของ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ได้
อย่างเป็นระบบ ใช้
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการ
สร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทย 

 ความหมายและ
ความส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ และวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

 ตัวอย่างหลักฐานใน
การศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุโขทัย ทั้ง
หลักฐานชั้นต้น และ
หลักฐานชั้นรอง 
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3) 
เช่น ข้อความในศิลาจารึก
สมัยสุโขทัย เป็นต้น 
 
 

 

7. อธิบายความหมาย และ
ความส าคัญของประวัติ-
ศาสตร์ และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความ 
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันได้ 

8. ยกตัวอย่างหลักฐานใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
สมัยสุโขทัย ทั้งหลักฐาน
ชั้นต้น และหลักฐานชั้น
รอง (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 
4.3) เช่น ข้อความในศิลา
จารึกสมัยสุโขทัย เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
/ 

/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5 
 
 
 
 
5 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  ประวัติศาสตร ์ รหัสวิชา ส21102  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
     น าวิธีการทางประวัติ- 

ศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวของ
ประวัติศาสตร์ไทยที่มี
อยู่ในท้องถิ่นตนเองใน
สมัยใดก็ได้ (สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ 
สมัยก่อนสุโขทัย สมัย
สุโขทัย สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี สมัย
รัตนโกสินทร์) และ
เหตุการณ์ส าคัญในสมัย
สุโขทัย 

9. สามารถน าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวของ
ประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่
ในท้องถิ่นตนเองในสมัยใด
ก็ได้ (สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ สมัยก่อน
สุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี สมัย
รัตนโกสินทร์) และ
เหตุการณ์ส าคัญในสมัย
สุโขทัย 

  /    5  

5. พัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.2 1. อธิบายพัฒนาการทาง
สังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 

 ที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มี
ผลต่อพัฒนาการ
ทางด้านต่างๆ 

10.อธิบายที่ตั้งและสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่มีผลต่อพัฒนาการ
ทางด้านต่างๆ ได้ 

/  
 
 
 
 

     10 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส21102  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
   1. อธิบายปัจจัยทาง

ภูมิศาสตร์ และสังคมที่
มีผลต่อพัฒนาการการ
ตั้งถิ่นฐานและการ
ด ารง ชีวิตของ
ประชากรในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 พัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง
ของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

11.เข้าใจพัฒนาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 /      10 

6. แหล่งอารย
ธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.2 2. ระบุความส าคัญของ
แหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 อธิบายและวิเคราะห์
เปรียบเทียบสรุปข้อมูล 
และเห็นคุณค่าของ
ผลงานที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์อารยธรรม
ในด้านต่างๆ ของไทย
และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 ที่ตั้งและความส าคัญ
ของแหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
แหล่งมรดกโลกใน
ประเทศต่างๆ ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณในดินแดนไทยที่
มีต่อพัฒนาการของ
สังคมไทยในปัจจุบัน 
 
 

12.วิเคราะห์ที่ตั้งและ
ความส าคัญของแหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เช่นแหล่งมรดกโลกใน
ประเทศต่างๆ ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

13.เข้าใจอิทธิพลของอารย
ธรรมโบราณในดินแดน
ไทยที่มีต่อพัฒนาการของ
สังคมไทยในปัจจุบัน 

 

   
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

/    10 
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รวมจ านวนข้อ 40 40 



                  7 

หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส21104  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1    ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
3. สมัยก่อน
สุโขทัยในดินแดน
ไทย 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.3 1. อธิบายเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์สมัย 
ก่อนสุโขทัยในดินแดน
ไทยโดยสังเขป 

2. วิเคราะห์พัฒนาการ
ของอาณาจักรสุโขทัย
ในด้านต่างๆ 

 สรุปพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
ไทยยุคก่อนสุโขทัยถึง
สมัยสุโขทัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาศัย
ความรู้ที่เกิดจาก
การศึกษาประวัติ-
ศาสตร์ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนไทย โดยสังเขป 

 รัฐโบราณในดินแดนไทย 
เช่น ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ 
ทวารวดี เป็นต้น 

 3. รัฐไทย ในดินแดนไทย 
เช่น ล้านนา 
นครศรีธรรมราช สุพรรณ
ภูมิ เป็นต้น 

1. รู้และเข้าใจเรื่องราว
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ในดินแดนไทยได้
โดยสังเขป 

2. รู้และเข้าใจรัฐโบราณใน
ดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัย 
ตามพรลิงค์ ทวารวดี 
เป็นต้น 

3. รู้และเข้าใจรัฐไทย ใน
ดินแดนไทย เช่น 
ล้านนา 
นครศรีธรรมราช 
สุพรรณภูมิ เป็นต้น 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

    20 
 
 
 

10 
 
 
 

10 

 

4. พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.3 3. วิเคราะห์อิทธิพลของ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทยสมัย
สุโขทัยและสังคมไทย
ในปัจจุบัน 

 การสถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย และปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง (ปัจจัยภายใน
และ ปัจจัยภายนอก) 

 

4. วิเคราะห์การสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัย และ
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (ปัจจัย
ภายในและ ปัจจัย
ภายนอก) 

  
 
 
 

 /    6 
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หลักสูตรขอ้สอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส21104  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1    ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
    วิเคราะห์เหตุการณ์

ส าคัญที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ สมัยก่อน
สุโขทัยถึงสมัยสุโขทัย 

 ยกตัวอย่างผลงาน
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ของบุคคลส าคัญก่อน
สุโขทัย และสมัย
สุโขทัย 

 พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัย ในด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
 

 วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น 
ภาษาไทย วรรณกรรม 
ประเพณีส าคัญ ศิลปกรรม
ไทย 

5. เข้าใจพัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย ใน
ด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

6. เข้าใจวัฒนธรรมสมัย
สุโขทัย เช่น ภาษาไทย 
วรรณกรรม ประเพณี
ส าคัญ ศิลปกรรมไทย 

 / 
 
 
 
 
 
/ 

     13 
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     ภูมิปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัย เช่น การชล-
ประทาน เครื่องสังคมโลก  
 

 ความเสื่อมของอาณาจักร
สุโขทัย   

7. เข้าใจภูมิปัญญาไทยใน
สมัยสุโขทัย เช่น การชล 
ประทาน เครื่องสังคม
โลก  

8. เข้าใจถึงความเสื่อมของ
อาณาจักรสุโขทัย   

 
 
 

 / 
 
 
 
/ 

     7 
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                  9 

หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส21104  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1    ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
     

 
 

ตอนที่ 2 อัตนัย 

 ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย 
(สาระแกนกลางที่ 7) 

 พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย ใน
ด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ (สาระ
แกนกลางที่ 5) 
 
 
 
 

 
 
 

        
1 
 
1 

รวมจ านวนข้อ 40 40+2 
 


