
                  1 

กลุมสาระการเรียนรู สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(ประวัติศาสตร) 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระที่ 1  :   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1  :เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  สามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน 

มาตรฐาน ส 1.2  :ยึดม่ันในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมท่ีดีงาม และศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

มาตรฐาน ส 1.3  :ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือคานิยมท่ีดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคมสิ่งแวดลอม เพ่ือการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 

สาระที่ 2  :  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1  :ปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2  :เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และธํารงรักษาไวซ่ึง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

สาระที่ 3  :  เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส 3.1  :เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคารวมท้ังเศรษฐกิจอยาง

พอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2  :เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  

 



                  2 

สาระที่ 4  : ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1 :เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรบนพ้ืนฐานของความเปนเหตุเปนผลมาวิเคราะห

เหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2  :เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในแงความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญ และสามารถ

วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3  :เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความภูมิใจ และธํารงความเปนไทย 

 

สาระที่ 5  :  ภูมิศาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1  :เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธของสรรพสิ่งท่ีปรากฏในระวางท่ี ซ่ึงมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติใชแผนท่ีและเครื่องมือทาง

ภมิูศาสตร ในการคนหาขอมูล สารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2  :เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ีกอใหเกิดการสรางสรรค วัฒนธรรม และมีจิตสํานึก อนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

 

หมายเหตุ 

การวัดพฤติกรรม 

1 หมายถึง ความรู ความจํา 

2 หมายถึง ความเขาใจ 

3 หมายถึง การนําไปใช 

4 หมายถึง การวิเคราะห 

5 หมายถึง การสังเคราะห 

6 หมายถึง การประเมินคา 
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 หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  ประวัติศาสตร  รหัสวิชา ส22102  ช้ัน มัธยมศึกษาปที่  2    ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

1. ความสําคัญของ

หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร 

4. ประวัติศาสตร ส 4.1 1. ประเมินความ

นาเชื่อถือของหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรใน

ลักษณะตางๆ 

• วิธีการประเมินความ

นาเชื่อถือของหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรใน

ลักษณะ ตางๆ อยาง

งายๆ เชน การศึกษาภูมิ

หลังของผูทํา หรือ

ผูเก่ียวของ สาเหตุ ชวง

ระยะเวลา รูปลักษณของ

หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร เปนตน 

• ตัวอยางการประเมิน

ความนาเชื่อถือของ

หลักฐานทาง

ประวัติศาสตรไทย ท่ีอยู

ในทองถ่ินของตนเอง 

หรือหลักฐานสมัยอยุธยา 

(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 

 

 

1. สามารถรวบรวมขอมูล 

และประเมินความ

นาเชื่อถือของหลักฐาน 

ชวงระยะเวลา และ

รูปลักษณของหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรได 

 

 

 

 

2. สามารถรวบรวมขอมูล

และประเมินความ

นาเชื่อถือของหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรไทยท่ี

มีอยูในทองถ่ินของ

ตนเองได 

 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

    10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  ประวัติศาสตร  รหัสวิชา ส22102  ช้ัน มัธยมศึกษาปที่  2    ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

   2. วิเคราะหความ
แตกตางระหวาง
ความจริงกับ
ขอเท็จจริงของ
เหตุการณทาง
ประวัติศาสตร 

 

• ตัวอยางการวิเคราะหขอมูล
จากเอกสารตางๆ ในสมัย
อยุธยา และธนบุรี
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 
เชน ขอความบางตอนใน
พระราชพงศาวดารอยุธยา/
จดหมายเหตุชาวตางชาติ  

3. สามารถวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษา
ประวัติศาสตรอยุธยา 
และกรุงธนบุรีได 

 
 

   /   10  

   3. เห็นความสําคัญของ
การตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรท่ี
นาเชื่อถือ 

• ตัวอยางการตีความขอมูล
จากหลักฐานท่ีแสดง
เหตุการณสําคัญในสมัย
อยุธยาและธนบรุี 

4. สามารถวิเคราะห
เหตุการณสําคัญในสมัย
อยุธยา และกรุงธนบรุีได 

   /   10  

5. ท่ีตั้งและสภาพ
ภูมิศาสตร มีผลตอ

พัฒนาการของ
ทวีปเอเชีย 

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

• ท่ีตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตรของภูมิภาค
ตางๆ ในทวีปเอเชีย 
(ยกเวนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต) ท่ีมีผลตอ
พัฒนาการโดยสังเขป  

• พัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย (ยกเวน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต) 

5. รูท่ีตั้ง ขนาด สภาพทาง
ภูมิศาสตรของทวีป
เอเชียท่ีมีผลตอการ
พัฒนาในดานตางๆ 

 
 
6. เขาใจและวิเคราะห

เหตุการณสําคัญ
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ในภูมิภาค
เอเชียโดยสังเขป 

/    

 

 

 

 

/ 

   10 
 
 
 
 
 

10 
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หลักสตูรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  ประวัติศาสตร  รหัสวิชา ส22102  ช้ัน มัธยมศึกษาปที่  2    ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2563  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

6. แหลงอารย

ธรรมในทวีปเอเชีย 

4. ประวัติศาสตร ส 4.2 2. ระบุความสําคัญของ

แหลงอารยธรรม

โบราณในภูมิภาค

เอเชีย 

• ท่ีตั้งและความสําคัญของ

แหลงอารยธรรมโบราณใน

ภูมิภาคเอเชีย เชน แหลง

มรดกโลกในประเทศตางๆ 

ในภูมิภาคเอเชีย 

• อิทธิพลของอารยธรรม

โบราณท่ีมีตอภูมิภาคเอเชีย

ในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. รูและเขาใจสถานท่ี

สําคัญทางประวัติศาสตร

ในภูมิภาคเอเชีย 

 

 

8. รูและเขาใจประวัติความ

เปนมาของอิทธิพลทาง

อารยธรรมในเอเชียได 

โดยสังเขป 

/ 

 

 

 

 

/ 

      10 

 

 

 

 

10 

รวมจํานวนขอ 40 40 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  ประวัติศาสตร  รหัสวิชา ส22104  ช้ัน มัธยมศึกษาปที่  2    ภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา  2563  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

2. พัฒนาการของ

อาณาจักรอยุธยา 

4. ประวัติศาสตร ส 4.3 1. วิเคราะหพัฒนาการ

ของอาณาจักรอยุธยา 

และธนบุรีในดาน

ตางๆ 

2. วิเคราะหปจจัยท่ี

สงผลตอความม่ันคง

และความ

เจริญรุงเรืองของ

อาณาจักรอยุธยา 

3. ระบุภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทยสมัย

อยุธยา 

• การสถาปนาอาณาจักร

อยุธยา 

• ปจจัยท่ีสงผลตอความ

เจริญรุงเรืองของอาณาจักร

อยุธยา 

• พัฒนาการของอาณาจักร

อยุธยาในดานการเมืองการ

ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 

และความสัมพันธระหวาง

ประเทศ 

• การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 

1 และการกูเอกราช 

• ภูมิปญญาและวัฒนธรรม

ไทยสมัยอยุธยา เชน การ

ควบคุมกําลังคน และ

ศิลปวัฒนธรรม 

• การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 

2 การกูเอกราช 

1. เขาใจประวัติความ

เปนมาของการกอตั้งกรุง

ศรีอยุธยาได โดยสังเขป  

2. วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอ

ความเจริญรุงเรืองของ

อยุธยา 

3. วิเคราะหความสัมพันธ

ของพัฒนาการดานตางๆ 

ท่ีมีตอกันจนเปนผลให

เกิดลักษณะเฉพาะของ

อยุธยา 

 /   

 

 

/ 

 

 

/ 

  5 

 

 

5 

 

 

30 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  ประวัติศาสตร  รหัสวิชา ส22104  ช้ัน มัธยมศึกษาปที่  2    ภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา  2563  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

3. พัฒนาการของ
อาณาจักรธนบุรี 

4. ประวัติศาสตร ส 4.3 4. วิเคราะหพัฒนาของ
อาณาจักรธนบุรีใน

ดานตางๆ และความ
รุงเรืองของอาณาจักร
ธนบุรี 

5. วิเคราะหปจจัยท่ีมีผล
ตอความเจริญรุงเรือง
ของธนบุรี 

• การสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรีและปจจัยท่ีมีผลตอ

ความเจริญรุงเรืองของ
อาณาจักรธนบุรีและพัฒนา
ในดานตางๆ ในสมัยธนบุรี 

• ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยธนบุรี 

4. เขาใจประวัติความ
เปนมาของการกอตั้ง

อาณาจักรธนบุรี 
โดยสังเขป 

5. วิเคราะหปจจัยและ

ความสัมพันธท่ีมีผลตอ
ความเจริญรุงเรืองดาน
ตางๆ ของธนบุร ี

 /   
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4. ประวัติและ
ผลงานของบุคคล
สําคัญในการ

สรางสรรคชาติ
สมัยอยุธยาและ 

  6. ระบุภูมิปญญาธนบุรี 
และอิทธิผลของภูมิ
ปญญาดังกลาวตอ

การพัฒนาชาติไทยใน
ยุคตอมา 

• วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ผลงานของบุคคลสําคัญ
ของไทย และตางชาติท่ีมี

สวนสรางสรรคชาติไทย 

6. รูและเขาใจเหตุการณ
สําคัญ และผลงานบุคคล
สําคัญในอาณาจักร

อยุธยาและธนบุรี 

 /      20 

ธนบุร ี     ตอนท่ี 2 อัตนัย 

• วิเคราะหเหตุผลท่ีพระ
เจาตากสินสถาปนา
อาณาจักรธนบุรีแทน

อาณาจักรอยุธยา 
• ยกตัวอยางภูมิปญญา

ของธนบุรมีา 5 ขอ 

        

1 
 
 

 
1 

รวมจํานวนขอ 40 40+2 
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