
ค ำอธิบำยรำยวชิำ สค22020 ประวตัิศำสตร์ชำติไทย จ ำนวน 3 หน่วยกติ  
ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
   มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง 
การปกครอง ในทวปีเอเชีย และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ เพื่อความมัน่คงของชาติ 

 
กำรศึกษำและฝึกทกัษะเกีย่วกบัเร่ืองต่อไปนี้ 
    ความภูมิใจในความเป็นไทย มรดกไทยสมยักรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี บทเรียนจาก
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ในสมยักรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี และความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศในสมยั
กรุงศรีอยธุยาและกรุงธนบุรี 
  
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
   เน้นให้ผู ้เรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการอภิปลายกลุ่ม ศึกษาจากใบความรู้ เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต ผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ ส่ือวีดีทศัน์                
การท าใบงาน การท าแบบทดสอบ เรียนรู้ดว้ยตนเอง การรายงาน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง 
โดยใชส้ถานการณ์จริง และฝึกปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ชาติไทย 
 
กำรวดัและประเมินผล 
   จากสภาพจริง จากการสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ ผลการปฏิบติังาน การมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนรู้ ความสนใจในกระบวนการเรียนรู้ ความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน แบบทดสอบ  



รำยละเอยีดค ำอธิบำยรำยวชิำ สค22020 ประวตัิศำสตร์ชำติไทย จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
 ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
  มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง                         
การปกครอง ในทวปีเอเชีย และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ เพื่อความมัน่คงของชาติ 

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
(ช่ัวโมง) 

1. ความภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

1. อธิบายความหมายของชาติ 
2. อธิบายความเป็นมาของ                       
ชนชาติไทย 

3. บอกพระปรีชาสามารถของ
พระมหากษตัริยไ์ทยกบั                     
การรวมชาติ 

 
4. อธิบายประวติัความเป็นมาของ
ศาสนาพุทธ คริสต ์และอิสลาม 

5. อธิบายความส าคญัของสถาบนั
ศาสนา 

6. ระบุบทบาท และความส าคญัของ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์

 
 
 
 
 
7. อธิบายบุญคุณของ
พระมหากษตัริยไ์ทยในอดีต 

 
 
 

1. สถาบนัหลกัของชาติ 
    1.1 สถาบนัชาติ 

1.1.1 ความหมายของชาติ 
1.1.2 ความเป็นมาของชนชาติไทย 
1.1.3 การรวมชาติไทยเป็นปึกแผน่ 
1.1.4 บทบาทของพระมหากษตัริย์

ไทยในการรวมชาติ 
    1.2 สถาบนัศาสนา 
          1.2.1 ศาสนาพุทธ 
          1.2.2 ศาสนาคริสต ์
          1.2.3 ศาสนาอิสลาม 
    1.3 สถาบนัพระมหากษตัริย ์
          1.3.1 บทบาทและความส าคญัของ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์
          1.3.2 พระปรีชาสามารถของ

พระมหากษตัริยไ์ทย 
           1.3.3 สถาบนัพระมหากษตัริยคื์อ 

ศูนยร์วมใจของคนในชาติ 
2. บุญคุณของแผน่ดิน 
     2.1 บุญคุณของพระมหากษตัริยไ์ทย

ตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั กรุงศรีอยธุยา 
กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
(ช่ัวโมง) 

 
 
 
 
 
 
8. บอกพระปรีชาสามารถ คุณงาม
ความดี  และวรีกรรม ของ 
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1               
(สมเด็จพระเจา้อู่ทอง)                           
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 

9. บอกคุณงามความดีของสมเด็จ
พระสุริโยทยั พระสุพรรณกลัยา  
ขนุรองปลดัชู ชาวบา้นบางระจนั 
และพระยาพิชยัดาบหกั 

 

     2.2 พระมหากษตัริยไ์ทยในสมยักรุงศรี
อยธุยาและกรุงธนบุรี 

           2.2.1 รายนามพระมหากษตัริย ์         
ในสมยักรุงศรีอยธุยา 

           2.2.2 รายนามพระมหากษตัริย ์         
ในสมยักรุงธนบุรี 

2.3 วรีกษตัริยไ์ทยสมยักรุงศรีอยธุยา 
2.3.1 สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 

(สมเด็จพระเจา้อู่ทอง) 
2.3.2 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
2.3.3 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
2.3.4 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

2.4 วรีกษตัริยไ์ทยสมยักรุงธนบุรี  
2.4.1 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 

2.5 วรีบุรุษและวรีสตรีไทยในสมยักรุง
ศรีอยธุยาและกรุงธนบุรี 
2.5.1 สมยักรุงศรีอยธุยา 

1) สมเด็จพระสุริโยทยั 
2) พระสุพรรณกลัยา 
3) ขนุรองปลดัชู 
4) ชาวบา้นบางระจนั 

2.5.2 สมยักรุงธนบุรี 
1) พระยาพิชยัดาบหกั      

2. มรดกไทยสมยั
กรุงศรีอยธุยา
และกรุงธนบุรี 
 
 

1. อธิบายความหมาย/นิยาม                
“มรดกไทย” 

2. อธิบายถึงคุณค่าของประเพณีไทย 
      

 
 
 

1. ความหมาย/นิยาม “มรดกไทย” 
2. ประเพณีไทย 
2.1 พระราชพิธีพยหุยาตราทางชลมารค 
2.2 พระราชพิธีจรดพระนงัคลั                   

แรกนาขวญั 
2.3 ประเพณีสงกรานต ์
2.4 ประเพณีลงแขกท านา 

20 



ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
(ช่ัวโมง) 

 
 
 
3. บอกเล่าวฒันธรรมไทยสมยั     
กรุงศรีอยธุยา และกรุงธนบุรี   
การแต่งกาย การใชภ้าษา              
อาหารไทย และการละเล่น                   
เป็นตน้ 

 
 
4. ยกตวัอยา่งวรรณกรรมในสมยั
กรุงศรีอยธุยา และกรุงธนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
5. ระบุลกัษณะเด่นของ
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
ไทยในสมยักรุงศรีอยธุยา และ
กรุงธนบุรี 

 
 
 
6. อธิบายความภาคภูมิใจ                        
ในมรดกไทย  

2.5 ประเพณีเดือน 11 การแข่งเรือ 
2.6 ประเพณีเดือน 12 พิธีจองเปรียงตาม

ประทีป (ชกัโคม) 
3. วฒันธรรมไทย 

3.1 วฒันธรรมการแต่งกาย                                 
ในสมยักรุงศรีอยธุยา     

3.2 ภาษาในสมยักรุงศรีอยธุยา     
3.3 อาหารไทยสมยักรุงศรีอยุธยา   
3.4 การละเล่นสมยักรุงศรีอยุธยาและ             

กรุงธนบุรี     
4. ศิลปะไทย 
4.1 วรรณกรรมสมยักรุงศรีอยธุยา 

4.1.1 ลิลิตโองการแช่งน ้าหรือ
ประกาศแช่งน ้าโคลงหา้ 

4.1.2 มหาชาติค าหลวง 
4.1.3 ลิลิตยวนพา่ย 
4.1.4 ลิลิตพระลอ 
4.1.5 กาพยม์หาชาติ 
4.1.6 หนงัสือจินดามณี 

4.2 สถาปัตยกรรม 
4.2.1 สถาปัตยกรรมสมยั                           

กรุงศรีอยธุยา 
4.2.2 สถาปัตยกรรมสมยักรุงธนบุรี   

4.3 ประติมากรรม 
4.3.1 ประติมากรรมสมยั                               

กรุงศรีอยธุยา 
5. การอนุรักษม์รดกไทย 
 



ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
(ช่ัวโมง) 

7. ยกตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความภาคภูมิใจในมรดกไทย           
อยา่งนอ้ย 3 ตวัอยา่ง 

3. บทเรียนจาก
เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์
ในสมยักรุงศรี
อยธุยาและ             
กรุงธนบุรี 

1. เล่าเหตุการณ์ท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ในสมยั                 
กรุงศรีอยธุยา และกรุงธนบุรี 

2. เลือกแนวทางในการน าบทเรียน
จากเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์              
ท่ีไดม้าปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ 
 

1. สงครามชา้งเผอืก 
2. การเสียกรุงศรีอยธุยา คร้ังท่ี 1 
3. สงครามยทุธหตัถีของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  

4. การเสียกรุงศรีอยธุยา คร้ังท่ี 2  
5. การกอบกูเ้อกราชของสมเด็จ                        
พระเจา้ตากสินมหาราช  
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4.  ความสัมพนัธ์
กบัต่างประเทศ
ในสมยักรุงศรี
อยธุยาและ              
กรุงธนบุรี 

1. อธิบายความสัมพนัธ์กบั
ต่างประเทศ ในสมยักรุงศรี
อยธุยา และสมยักรุงธนบุรี 

2. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์                              
กบัต่างประเทศ  ในทวีปเอเชีย และ            
ทวปียุโรปท่ีส่งผลต่อความมัน่คง             
ของประเทศ 
1) ดา้นเศรษฐกิจ การคา้ 
2) ดา้นการเมืองการปกครอง 
3) ดา้นการทูต 
4) ดา้นศาสนา และวฒันธรรม 
5) ดา้นการศึกษา 

1. ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ                       
ในสมยักรุงศรีอยธุยา 
1.1 ความสัมพนัธ์กบัรัฐเพื่อนบา้น   
1.2 ความสัมพนัธ์กบัประเทศ                          

ในทวปีเอเชีย 
1.3 ความสัมพนัธ์กบัประเทศ                          

ในทวปียโุรป (ชนชาติตะวนัตก) 
2. ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ                     
ในสมยักรุงธนบุรี 
2.1 ความสัมพนัธ์กบัรัฐเพื่อนบา้น 
2.2 ความสัมพนัธ์กบัประเทศ                          

ในทวปียโุรป 

10 

 

 
 

 


