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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ประวัติศาสตร)์ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

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

ประโยชน์ต่อสังคม   สิ่งแวดล้อม 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 อันมีพระมหากษัตริย์เ ป็นประมุข 
 
สาระที่ 3  : เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1  :เขา้ใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารวมทั้งเศร ษฐกิจอย่าง

พอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลภาพ 
มาตรฐาน ส 3.2  :เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  
 
สาระที่ 4  : ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 :เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเ คราะห์

เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2  :เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส า คัญ และสามารถ

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
มาตรฐาน ส 4.3  :เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย 
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สาระที่ 5  :  ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส 5.1  :เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่แ ละเครื่องมือทาง

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  3 

หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ   ประวัติศาสตร์   รหัสวิชา  ส23102   ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
1. วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.1 1. วิเคราะห์เรื่องราว
เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้
อย่างมีเหตุผลตาม
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

 ขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ส าหรับ
การศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น
ในท้องถิ่นตนเอง 

 วิเคราะห์เหตุการณ์
ส าคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

1. เข้าใจขั้นตอนของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 
ลักษณะประเภท และ
แหล่งที่มาของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ไทยได้ 

2. สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ วิเคราะห์
เหตุการณ์ส าคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ได้ 

 /   
 
 
 
 
/ 
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   2. ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราว
ต่างๆ ที่ตนสนใจ 

 น าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว และท้องถิ่น
ของตน 

3. เข้าใจประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว และท้องถิ่น 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งในด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาการเทคโนโลยี 

 
 
 
 

 /     10  
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ   ประวัติศาสตร์   รหัสวิชา  ส23102   ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
2. ภูมิภาคของโลก
กับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.2 1. อธิบายพัฒนาการ
ทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆ ในโลก
โดยสังเขป 

 ที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆของโลก (ยกเว้น
เอเชีย) ที่มีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป 

 

4. เข้าใจปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มี
ผลต่อพัฒนาการของ
มนุษยชาติในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันได้ 
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     พัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคต่างๆของ
โลก   (ยกเว้นเอเชีย)
โดยสังเขป 

5. เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองการ
ปกครอง 
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3. ความขัดแย้ง
และความร่วมมือ
ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 
20 ถึง ปัจจุบัน 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.2 2. วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่
ความร่วมมือ และ
ความขัดแย้ง  ใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ 
ตลอดจนความ
พยายามในการขจัด
ปัญหาความขัดแย้ง 

 

 6. อธิบายและวิเคราะห์
เหตุการณ์ความขัดแย้ง
ในคริสศตวรรษที่ 20 ที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติในภูมิต่างๆ 
ของโลกได้ (สงครามโลก
ครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้ง
ที่ 2 และสงครามเย็น) 

   /    15 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ   ประวัติศาสตร์   รหัสวิชา  ส23102   ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
     ความร่วมมือใน

คริสต์ศตวรรษที่ 20 เช่น 
สงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้ง
ที่ 2 สงครามเย็น 
องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

7. อธิบายความร่วมมือใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เช่น 
องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศต่างๆ 
ได้ 
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รวมจ านวนข้อ 40 40 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ   ประวัติศาสตร์   รหัสวิชา  ส23104   ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่    2   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
1. พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 
สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.3 1. วิเคราะห์พัฒนาการ
ของไทย สมัย
รัตนโกสินทร์ในด้าน
ต่างๆ 

 การสถาปนา
กรุงเทพมหานครเป็น
ราชธานีของไทย 

9. เข้าใจการสถาปนา
กรุงเทพมหานครเป็นราช
ธานีของไทยและพัฒนา 
การทางด้านต่างๆ ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 /     5  

   2. วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความม่ันคง 
และความเจริญ 
รุ่งเรืองของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจริญ 
รุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 บทบาทของพระมหา-
กษัตริย์ไทยในราชวงศ์
จักรีในช่วงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นกับการสร้าง 
สรรค์ความเจริญและ
ความมั่นคงของชาติ 

 พัฒนาการของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอน 
ต้นทางด้านการเมือง 
การปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจและความ 
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตามช่วงสมัยต่างๆ 

10.อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคง และความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยใน
ด้านต่างๆ สมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

11.วิเคราะห์บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จักรีในช่วง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นกับ
การสร้างสรรค์ความเจริญ
และความม่ันคงของชาติ 

12.อธิบายพัฒนาการของ
ไทยทางด้านการเมือง 
การปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 
ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ 

 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

  
 
 
 
 
/ 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ   ประวัติศาสตร์   รหัสวิชา  ส23104   ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่    2   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
2. พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.3 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความม่ันคง 
และความเจริญ 
รุ่งเรืองของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ 

 เหตุการณ์ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาชาติไทย เช่น การ
ท าสนธิสัญญาเบาว์ริงใน
สมัยรัชกาลที่ 4 การปฏิรูป
ประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 
การเข้าร่วมสงครามโลก
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดย
วิเคราะห์สาเหตุปัจจัย และ
ผลของเหตุการณ์ต่างๆ 

13.วิเคราะห์เหตุการณ์
ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ และ
ผลกระทบที่มีต่อ
เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์สมัย
รัตนโกสินทร์ได้ 
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3. การสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.3 3. วิเคราะห์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ 
และอิทธิพลต่อการ
พัฒนาชาติไทย 

 ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาชาติ
ไทยจนถึงปัจจุบันโดย 
เฉพาะพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทรส
ยามินทราธิราชบรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ ระบรมราชินีนาถ 
 

14.เข้าใจถึงภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนา
ชาติไทยจนถึงปัจจุบัน 

15.ตระหนักถึง
ความส าคัญของภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ไทย พร้อมทั้งสามารถ
รักษาไว้เป็นมรดกแก่
อนุชนรุ่นหลังได้ 

 / 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ   ประวัติศาสตร์   รหัสวิชา  ส23104   ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่    2   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
4. พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 
สมัยประชาธิปไตย 

4. ประวัติศาสตร์ ส 4.3 4. วิเคราะห์บทบาทของ
ไทยในสมัย
ประชาธิปไตย 

 บทบาทของไทยตั้งแต่
เปลี่ยนแปลง    
การปกครองจนถึง
ปัจจุบันในสังคมโลก 

16.วิเคราะห์บทบาทของ
ไทยในสังคมโลกด้าน
ต่างๆ ตั้งแต่เปลี่ยนแปลง
การปกครองเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (พ.ศ. 2475) 
จนถึงปัจจุบัน 

 
ตอนที่ 2 อัตนัย 
 เข้าใจถึงความส าคัญของ

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทย (14) 
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รวมจ านวนข้อ 40 40+2 
 
 


