
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ ส 21103                        วิชำประวัติศำสตร์                           ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
ภำคเรียนที่ 1                                0.5  หน่วยกิต                               เวลำ 1 คำบ / สัปดำห์ 

  
            ศึกษา  วิเคราะห์ ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ ลักษณะประเภทของข้อมูล 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เข้าใจเรื่องเวลาและช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความหมาย การแบ่ง
ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ไทย พุทธศักราช การแบ่งช่วงสมัยตามราชธานีไทย การนับและเทียบศักราชแบบ

ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ไทย
และประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอสังเขป 

                ศึกษา  อธิบาย  ถึงพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

                เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ สามารถน า
ผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสันติสุข 

                                
ตัวช้ีวัด 

ส 4.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  
ส 4.2  ม.1/1  ม.1/2    

รวม    5    ตัวชี้วัด 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 โครงสร้ำงรำยวิชำ  วิชำประวัติศำสตร์  (ส 21103)      ภำคเรียนที่  1 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1     เวลำ  20  ชั่วโมง            จ ำนวน   0.5    หน่วยกิต 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

1. 
เวลำและยุคสมัย
ทำง
ประวัติศำสตร์ 

ส.4.1 เข้าใจความหมาย 
ความส าคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ 
ม.  1/1วิเคราะห์ความส าคัญ
ของเวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

การศึกษาประวัติศาสตร์ต้องอาศัยพ้ืน
ฐานความรู้เกี่ยวกับการนับ
เวลา  ศักราชและการเทียบศักราชการ
แบ่งยุคสมยัทางประวัติศาสตร์
ความหมายความส าคัญวิธีการและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์  

5 25 

2. 
กำรนับเวลำและ
ศักรำช 
  

ส.4.1 เข้าใจความหมาย 
ความส าคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ 
ม.1/2  เทียบศักราชตามระบบ
ต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 

การนับเวลาในระบบสุริยคติและ
จันทรคติ  การเทียบศักราช  การนับ
ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษ  การ
นับเวลาและช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์  มีความส าคัญอย่างยิ่งที่
จะท าให้เราสามารถศึกษาประวัติสา
สตร์ได้ 
เข้าใจมากยิ่งข้ึน 

5 25 

3. 

วิธีกำรและ
หลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ 
  

ส.4.1 เข้าใจความหมาย 
ความส าคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ 
ม. 1/3 น าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราว
ของมนุษย์ในอดีตนักประวัติศาสตร์จะ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  ศึกษา
หลักฐานและเรื่องราวต่างๆในอดีต 
  
  
  
  
  

5 25 

  
  
  
 
  
  



โครงสร้ำงรำยวิชำ  วิชำประวัติศำสตร์ (ส 21103)      ภำคเรียนที่  1 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1     เวลำ  20  ชั่วโมง            จ ำนวน   0.5    หน่วยกิต 
ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

4. 

พัฒนำกำรและ
ควำมส ำคัญของ
แหล่งอำรยธรรม
ในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้ 

ส.  4.2     ข้าใจพัฒนาการของ
มนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญ
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น 
1.  อธิบายพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
    2.  ระบุความส าคัญของแหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
  

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ  ที่ตั้งและสภาพ
ทางภูมิศาสตร์พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ ทางด้านสังคมเศรษฐกิจ
และการเมือง ความร่วมมือผ่านการ
รวมกลุ่มเป็นอาเชี่ยนของประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ที่ตั้ง
ความส าคัญอิทธิพลของอารยธรรม
โบราณ 
  

5 25 

รวมตลอดปี / ภำค 20 100 
  
 กำรวัดและกำรประเมินผล                                               ระหว่ำงภำค (70) :  ปลำยภำค (30) 
1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                  10           คะแนน 
2. ทดสอบย่อย          20           คะแนน 
3. ค้นคว้าด้วยตนเอง +  สมุดจดงาน                                     20           คะแนน 
4. สอบกลางภาคภาค                                                             20           คะแนน 
5. สอบปลายภาค                                                                30           คะแนน 
  
  
  
  



ก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้/ผลกำรเรียนรู้ตำมตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

มฐ. ที่ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้   
 /ผลกำรเรียนรู้ 

คะแนนที่ประเมิน 

ชื่อหน่วย ชั่วโมง 
ควำมรู้ 

ทักษะ
กระบวนกำร 

คุณธรรม
จริยธรรม 

รวม 
คะแนน
กลำง
ภำค 

คะแนน
ปลำย
ภำค 

รวม
คะแนน
ทั้งหมด 

K P A         

ส.4.1  
  

เวลำและยุคสมัย
ทำงประวัติศำสตร์ 

5 
 

ส.4.1 เข้าใจความหมาย 
ความส าคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ 
ม.  1/1วิเคราะห์ความส าคัญของ
เวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 

5 5 5 15 10 - 25 

ส.4.1  
  
  
  
  

กำรนับเวลำและ
ศักรำช 
  
  

5 
  
 

ส.4.1 เข้าใจความหมาย 
ความส าคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ 
ม.1/2  เทียบศักราชตามระบบ
ต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 

5 5 5 15 10 - 25 

ส.4.1  
  

วิธีกำรและ
หลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ 
  

5 

ส.4.1 เข้าใจความหมาย 
ความส าคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ 
ม. 1/3 น าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ 

5 3 2 10 - 15 25 



ก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้/ผลกำรเรียนรู้ตำมตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

มฐ. ที่ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้   
 /ผลกำรเรียนรู้ 

คะแนนที่ประเมิน 

ชื่อหน่วย ชั่วโมง 
ควำมรู้ 

ทักษะ
กระบวนกำร 

คุณธรรม
จริยธรรม 

รวม 
คะแนน
กลำง
ภำค 

คะแนน
ปลำย
ภำค 

รวม
คะแนน
ทั้งหมด 

K P A         

ส.  4.2 

พัฒนำกำรและ
ควำมส ำคัญของ
แหล่งอำรยธรรม
ในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

5 

ส.  4.2     ข้าใจพัฒนาการของ
มนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันใน
ด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญ
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดข้ึน 

5 3 2 10 - 15 25 

  รวม 60   20 16 14 50 20 30 100 

 


