
ค ำอธิบำยรำยวชิำ สค32034 ประวตัิศำสตร์ชำติไทย จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนักเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง       
การปกครองในโลก และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เพื่อความมัน่คงของชาติ 
 
ศึกษำและฝึกทกัษะเกีย่วกบั 

ความภูมิใจในความเป็นไทย การประยกุตใ์ชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ บุญคุณของแผน่ดิน 
มรดกไทยสมยัรัตนโกสินทร์ และการเปล่ียนแปลงของชาติไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 
   
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
  การจดักระบวนการการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ชาติไทย มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้             
เกิดจิตส านึก รัก และภาคภูมิใจในความเป็นไทยท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการอภิปรายกลุ่ม                  
การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสืบคน้ขอ้มูล โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ 
การค้นควา้อิสระ การใช้ปัญหาเป็นฐาน โครงงาน โครงการจากเอกสารหลักฐานทางประวติัศาสตร์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ ส่ือเทคโนโลยี และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยใช้สถานการณ์หรือเหตุการณ์จริง  และ
จากแหล่งเรียนรู้จากทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติไทย 
 
กำรวดัและประเมินผล 
  การสอบถาม การสัมภาษณ์ การประเมินช้ินงาน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้                        
การน าเสนอผลงาน การรายงาน การอภิปราย แบบบนัทึกการเรียนรู้ แบบรายงานตนเอง และแบบทดสอบ 



รำยละเอยีดค ำอธิบำยรำยวชิำ สค32034 ประวตัิศำสตร์ชำติไทย จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การ
ปกครองในโลก และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เพื่อความมัน่คงของชาติ 

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
(ช่ัวโมง) 

1. ความภูมิใจ                
ในความเป็นไทย 

1. อธิบายความหมาย 
ความส าคญัของสถาบนัหลกั
ของชาติ 

2. อธิบายความเป็นมาของ            
ชนชาติไทย 

3. บอกพระปรีชาสามารถ 
ของพระมหากษตัริยไ์ทย            
กบัการรวมชาติ 
 

4. อธิบายความส าคญัของ
สถาบนัศาสนา 

 
 
 
 
5. อธิบายความส าคญัของ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
6. อธิบายและยกตวัอยา่ง                          

ท่ีแสดงถึงความภาคภูมิใจ            
ในความเป็นไทย  

7. บอกบุญคุณของ
พระมหากษตัริยไ์ทย             

1. สถาบนัหลกัของชาติ  
1.1 ชาติ 

1.1.1 ความหมาย ความส าคญั 
         ของชาติ  
1.1.2 ความเป็นมาของ                 

ชนชาติไทย 
1.1.3 การรวมไทยเป็นปึกแผน่   

           1.1.4 พระมหากษตัริยไ์ทย          
กบัการรวมชาติ 

2.  ศาสนา 
2.1  ศาสนาพุทธ  
2.2  ศาสนาคริสต ์
2.3  ศาสนาอิสลาม 
2.4 ศาสนาซิกส์ 
2.5 ศาสนาฮินดู 

3. พระมหากษตัริย ์
3.1 องคอุ์ปถมัภข์องศาสนา 
3.2 การปกครอง 
3.3 การเสียสละ 
3.4 พระปรีชาสามารถ 

4. บทสรุปสถาบนัพระมหากษตัริย ์
เป็นศูนยร์วมใจของคนในชาติ 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
(ช่ัวโมง) 

ตั้งแต่สมยัสุโขทยั อยธุยา 
ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ 

5. บุญคุณของพระมหากษตัริยไ์ทย
ตั้งแต่สมยัสุโขทยั อยธุยา ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร์  
5.1 สมยัสุโขทยั 
5.2 สมยัอยธุยา  
5.3 สมยัธนบุรี 
5.4 สมยัรัตนโกสินทร์ 

2. การประยกุตใ์ชว้ธีิการ
ทางประวติัศาสตร์ 

1.อธิบายความหมาย 
ความส าคญั และประโยชน์
ของวธีิการทางประวติัศาสตร์ 

2. อธิบายวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ประยกุตใ์ชว้ธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ในการศึกษา
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์              
ท่ีสนใจ 

1. ความหมาย ความส าคญัและ
ประโยชน์ของวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ 

2. วธีิการทางประวติัศาสตร์ 
2.1 การก าหนดหวัเร่ืองท่ีจะศึกษา/

การตั้งประเด็นท่ีจะศึกษา 
2.2 การรวบรวมหลกัฐาน/สืบคน้

และรวบรวมขอ้มูล 
2.3 การประเมินค่าของหลกัฐาน/

การวเิคราะห์และตีความขอ้มูล
ทางประวติัศาสตร์ 

2.4 การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ           
จดัหมวดหมู่ขอ้มูล                   

2.5 การเรียบเรียงและน าเสนอขอ้มูล 
2.6 ตวัอยา่งการน าวธีิการทาง

ประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษา
ประวติัศาสตร์ไทย 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษตัริยไ์ทย
สมยัรัตนโกสินทร์ 

1. อธิบายพระราชกรณียกิจ           
ของพระมหากษตัริยไ์ทย
สมยัรัตนโกสินทร์ 

1. พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษตัริยไ์ทยสมยั
รัตนโกสินทร์  
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
(ช่ัวโมง) 

2. อธิบายคุณประโยชน์                 
ของบุคคลส าคญัท่ีมีต่อ             
การพฒันาชาติไทย 

3. วเิคราะห์คุณประโยชน์            
ของบุคคลส าคญัท่ีมีผลต่อ              
การพฒันาชาติไทย 

4. เขียนบรรยายคุณค่าท่ีไดรั้บ
จากการศึกษาประวติัศาสตร์
ชาติไทย 

2. คุณประโยชน์ของบุคคลส าคญั 
     2.1 กรมพระราชวงับวร                            

มหาสุรสิงหนาท 
     2.2 ทา้วสุรนารี 
     2.3 สมเด็จเจา้พระยามหาศรีสุริยวงศ ์

(ช่วง บุนนาค) 
     2.4 กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
     2.5 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ 
     2.6 พระยาอนุมานราชธน 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. มรดกไทยสมยั

รัตนโกสินทร์ 

1. อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของมรดกไทย 

2. ยกตวัอยา่งมรดกไทย               
สมยัรัตนโกสินทร์                       
ไดอ้ยา่งนอ้ย 3 เร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. วเิคราะห์มรดกไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ท่ีมีผลต่อ                
การพฒันาชาติไทย  

4. อธิบายความหมาย 
ความส าคญัของการอนุรักษ์
มรดกไทย 

5. ยกตวัอยา่งการมีส่วนร่วม          
ในการอนุรักษม์รดกไทย 

1. ความหมายและความส าคญัของ
มรดกไทย 

2. มรดกไทยสมยัรัตนโกสินทร์  
    2.1 ดา้นสถาปัตยกรรม 
    2.2 ดา้นประติมากรรม 
    2.3 ดา้นจิตรกรรม 
    2.4 ดา้นวรรณกรรม 
    2.5 ดา้นดนตรี และนาฏศิลป์ 
    2.6 ดา้นประเพณี  
    2.7 ดา้นการแต่งกายและอาหาร 
    2.8 ตวัอยา่งการมีส่วนร่วม                  

การอนุรักษม์รดกไทยสมยั
รัตนโกสินทร์   

3. มรดกไทยท่ีมีผลต่อการพฒันา               
ชาติไทย 

 
4. การอนุรักษม์รดกไทย  
 
 
5. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์           
มรดกไทย 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
(ช่ัวโมง) 

5. การเปล่ียนแปลงของ

ชาติไทยสมยั

รัตนโกสินทร์ 

1. วเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญั 
ทางประวติัศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
การพฒันาชาติไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. อภิปรายและน าเสนอ
เหตุการณ์ส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีผลต่อ                   
การพฒันาชาติไทย 

1.  เหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์
ท่ีมีผลต่อการพฒันาชาติไทย 
1.1  การสถาปนาอาณาจกัร

รัตนโกสินทร์ 
1.2 สนธิสัญญาเบาวร่ิ์ง 
1.3 การปฏิรูปการปกครองในสมยั

รัชกาลท่ี 5 
1.4  การเปล่ียนแปลงการปกครอง 

2475 
1.5  ความเป็นชาติไทยสมยัจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม 
2. ตวัอยา่งการวเิคราะห์และอภิปราย
เหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
ท่ีมีผลต่อการพฒันาชาติไทย 
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