หลักสูตรสถานศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ประวัติศาสตร)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช ๒๕๕๒

คํานํา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได มี คํ า สั่ ง ให ใ ช ห ลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๕๑ ในโรงเรียนตนแบบ และโรงเรียนที่มีความพรอมการใชหลักสูตร ในปการศึกษา ๒๕๕๒ และ
ใช ใ นโรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ ในป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ หลั ก สู ต รนี้ เ ป น หลั ก สู ต รที่ ใ ช แ นวคิ ด หลั ก สู ต ร
อิงมาตรฐาน (Standard-based curriculum) กลาวคือ เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยในมาตรฐานการเรี ยนรู ไดระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได
เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ ให ผู บ ริ ห าร ครู ผู ป กครอง ชุ ม ชน ผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ภาคส ว น
ในการจัดการศึกษาไดยึดเนนแนวทางในการดําเนินการและพัฒนาสงเสริมใหบรรลุคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การเรี ย นรู ดั ง กล า วด ว ยการดํ า เนิ นการบริ หารจั ดการอิ ง มาตรฐาน (Standard-based Administration)
การจัดการเรียนรูที่มีมาตรฐานเปนเปาหมาย (Standard-based Assessment)
เพื่อใหกระบวนการนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร เปนโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๕๒
ได ดํ า เนิ น จั ด ทํ า หลั ก สู ต ร สถานศึ ก ษาโดยนํ า สาระการเรี ย นรู ที่ สํ า คั ญ ของท อ งถิ่ น เป า ประสงค
ของการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นตามความต อ งการของชุ ม ชน ทั ก ษะกระบวนกา รคิ ด ผสมผสาน
ใหสอดคลองรอยรัดกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ไดดําเนินงาน
อย า งเป น ระบบ ได แ ก ทบทวนเป า หมายการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น และปรั บ ให ส อดคล อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปจจุบัน วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ทุ กกลุม สาระการเรี ยนรู จั ดทํ าโครงสร างหลั กสู ตร วิเคราะห มาตรฐานสาระการเรีย นรู และ
ตั วชี้ วั ด กํ า หนดคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า จั ดทํ า หน วยการเรี ย นรู แผนการจั ดการเรี ย นรู แนวทางการวั ดและ
ผลประเมิ น ผล ผู ชํ า นาญตรวจสอบ แนะนํ า ประชาพิ จ ารณ ผู เ กี่ ย วข อ งและเสนอให ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหความเห็นชอบ ดําเนินการขับเคลื่อน ใหหลักสูตรสูการปฏิบัติ บันทึกผลการใช
เพื่อนําไปปรับปรุง เมื่อสิ้นปการศึกษา ประเมินและรายงาน
ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง
ผูแทนชุมชน ศึกษานิเทศก ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของ ที่มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีคุ ณภาพเพื่อมุงสูเปาหมาย คือ
การพั ฒนาคุ ณภาพผู เรี ย น ให มี ค วามรู ความสามารถมี ทั ก ษะกระบวนการคิ ด เป นคนดี มี คุ ณ ธรรม
เปนผูนําที่สงางามสูสังคมและดํารงชีวิต ในสังคมไดอยาง มีความสุข
สําหรับโรงเรียนใดที่นําเอกสารนี้ไปเปนแนวทางจัดทําหลักสูตรสถานศึ กษา ขอความกรุณา อางอิง
หรือขอบคุณไวในเอกสารของทานดวยจักเปนพระคุณยิ่ง และ
หากทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขอันจะชวยใหเอกสารมีความสมบูรณ สามารถปฏิบัติ
ไดอยางแทจริง โปรดสงขอคิดเห็นมาที่ :

ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
๑๑๑ หมูที่ ๑๘ ตําบล คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
(ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต)
โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๘
โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๒๗๒๙
มือถือ ๐๘-๙๒๐๐-๘๖๙๑
E-mail : naree_2๔99@hotmail.com
Website : www.pts.ac.th
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
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ทําไมตองเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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เรียนรูอะไรในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู

๑

คุณภาพผูเรียน

๒

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร

๒

โครงสรางเวลาเรียนระดับประถมศึกษา

๕

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

๖

คําอธิบายรายวิชา

๗

โครงสรางรายวิชา

๘

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู

๙

อภิธานศัพท

๑๐

๓

ภาคผนวก
คณะผูจัดทํา

๑๓

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทําไมตองเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ วามนุษยดํารงชีวิตอยางไร ทั้งในฐานะปจเจกบุ คคล และการ
อยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด นอกจากนี้ ยังชวย
ใหผูเรียนเขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจใน
ตนเอง และผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับ
ใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก

เรียนรูอะไรในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคม ที่มีความ
เชื่อมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม โดยได
กําหนดสาระตางๆไว ดังนี้
 ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆในอดีต ความเปนมาของชาติไทย
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส ๔.๑
เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒
เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป จจุบัน ในดานความสัมพันธและ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส ๔.๓
เข า ใจความเป น มาของชาติ ไ ทย วั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญาไทย มี ค วามรั ก
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

คุณภาพผูเรียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
 ไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและผูที่อยูรอบขาง ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถิ่น ที่อยูอาศัย
และเชื่องโยงประสบการณไปสูโลกกวาง
 ผูเรี ยนไดรับ การพัฒนาให มี ทัก ษะกระบวนการ และมี ขอมู ลที่ จําเป นตอการพั ฒนาให เป น
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเปนพลเมืองดี มี
ความรับผิดชอบ การอยูรวมกันและการทํางานกับผูอื่น มีสวนรวมในกิจกรรมของหองเรียน และไดฝกหัด
ในการตัดสินใจ
 ไดศึ กษาเรื่ องราวเกี่ย วกับ ตนเอง ครอบครั ว โรงเรี ยน และชุม ชนในลั กษณะการบู รณาการ
ผูเรียนไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปจจุบันและอดีต มีความรูพื้นฐานทางเศรษฐกิจไดขอคิดเกี่ยวกับรายรับ รายจายของครอบครัว เขาใจถึงการเปนผูผลิต ผูบริโภค รูจักการออมขั้นตนและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง
ไดรับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร
ประวัติศาสตร และภูมิปญญา เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในขั้นที่สูงตอไป
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ
ชั้น
ป.๔

ตัวชี้วัด
๑. นับชวง เวลา เปนทศวรรษ ศตวรรษ
และสหัสวรรษ




๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป





๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
ความหมายและชวงเวลาของทศวรรษ
ศตวรรษ และสหัสวรรษ
การใชทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
เพื่อทําความเขาใจชวงเวลาในเอกสารเชน
หนังสือพิมพ
เกณฑการแบงยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตรที่แบงเปนยุคกอน
ประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร
ยุคสมัยที่ใชในการศึกษาประวัติศาสตร
ไทยเชนสมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

ชั้น
ป.๔
(ตอ)

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
รัตนโกสินทร
 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร
ที่แบงเปนหลักฐานชั้นตน และหลักฐาน
ชั้นรอง
 ตัวอยางหลักฐานที่ใชในการศึกษา
ความเปนมาของทองถิ่นของตน
 การจําแนกหลักฐานของทองถิ่นเปน
หลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรอง

๓. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใชใน
การศึกษาความเปนมาของทองถิ่น

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส ๔.๒ เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
ชั้น
ป. ๔

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายการตั้งหลักแหลงและ
พัฒนาการของมนุษยยุคกอน
ประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร
โดยสังเขป

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 พัฒนาการของมนุษยยุคกอน
ประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร
ในดินแดนไทย โดยสังเขป
 หลักฐานการตั้งหลักแหลงของมนุษย
ยุคกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทย
โดยสังเขป
 หลักฐานทางประวัติศาสตรที่พบใน
ทองถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ
ในดินแดนไทยโดยสังเขป

๒. ยกตัวอยางหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่พบในทองถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติ

๓

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธํารงความเปนไทย
ชั้น
ป.๔

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยโดยสังเขป




๒. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
สําคัญสมัยสุโขทัย




๓. อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญ
สมัยสุโขทัยที่นาภาคภูมิใจ และควรคา
แกการอนุรักษ


๔

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
โดยสังเขป
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางดาน
การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป
ประวัติ และผลงานของบุคคลสําคัญ
สมัยสุโขทัย เชน พอขุนศรีอินทราทิตย
พอขุนรามคําแหงมหาราช
พระมหาธรรมราชา ที่ ๑
(พระยาลิไทยโดยสังเขป)
ภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัย เชน
ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยที่ไดรับ
การยกยองเปนมรดกโลก เครื่อง
สังคมโลก
คุณคาของภูมิปญญาไทยที่สืบตอถึง
ปจจุบันที่นาภาคภูมิใจและควรคา
แกการอนุรักษ

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

โครงสรางเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรู/
กิจกรรม
 กลุมสาระการเรียนรู
(พื้นฐาน)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
o ประวัติศาสตร
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
o หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม

และการดําเนินชีวิตในสังคม
o เศรษฐศาสตร
o ภูมิศาสตร

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
 รายวิชาเพิ่มเติม
○ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
○ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน

○ ลูกเสือยุวกาชาด
○ ชุมนุม

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน

รวมเวลา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาทั้งหมด

ป. ๑

ป. ๒

เวลาเรียน : ชั่วโมง
ระดับประถมศึกษา
ป. ๓
ป. ๔

๘๐๐

ป. ๕

ป. ๖

๘๐๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

(๘๐)

(๘๐)

(๘๐)

(๘๐)

(๘๐)

(๘๐)

๘๐
๔๐

๘๐
๘๐

๘๐
๘๐

๘๐
๘๐

๘๐
๘๐

๘๐
๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๘๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๘๐
๘๐
๔๐
๔๐

๘๐

๔๐
๔๐

๔๐
๘๐
๔๐
๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๓๐
๔๐
๑๐

๓๐
๔๐
๑๐

๓๐
๔๐
๑๐

๓๐
๔๐
๑๐

๓๐
๔๐
๑๐

๓๐
๔๐
๑๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป

๑๒๐

๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป

๕

๔๐
๔๐

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย
ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร
ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ
ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
○ ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
○ ชมรม/ชุมนุม

เวลาเรียน(ชม./ป)
๘๐๐
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๑๐
๑,๐๐๐

๖

๓๐
๔๐

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร)
รหัสรายวิชา ส ๑๔๑๐๒
ชั้น ประถมศึกษาปที่ ๔
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง
เขาใจความหมายความสําคัญของเวลาและยุคสมัยความสําคัญทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตร มาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปจจุบัน ในดานความสําคัญและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญ
และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มี
ความรักความภูมิใจ และธํารงความเปนไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส๔.๑ป.๔/๑ ส๔.๑ป.๔/๒ ส๔.๑ป.๔/๓
ส๔.๒ป.๔/๑ ส๔.๒ป.๔/๒
ส๔.๓ป.๔/๑ ส๔.๓ป.๔/๒ ส๔.๓ป.๔/๓
รวม ๘ ตัวชี้วัด

๗

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

โครงสรางรายวิชาประวัติศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส ๑๔๑๐๒ รายวิชา ชั้น ป.๔ เวลารวม ๔๐ ชั่วโมง สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค ๗๐:๓๐
หนวย
ที่
๑.

๒.

๓.
๔.

๕.

มาตรฐานการ
น้ําหนัก
เวลา
ชื่อหนวยการเรียนรู
เรียนรู /
สาระสําคัญ/ความคิดรวมยอด
คะแนน
(ชั่วโมง)
ตัวชี้วัด
(๑๐๐)
กาลเวลา
ส ๔.๑ ป.๔/๑, การนับชวงเวลาเปนเครื่องมือใน
๑๐
๑๕
ส ๔.๑ ป.๔/๒ การจัดลําดับเหตุการณ สามารถ
อธิบายยุคสมัย ศึกษา
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติได
โดยสังเขป
ประวัติศาสตรชาติไทย ส ๔.๒ ป.๔/๑, หลักฐานทางประวิติศาสตรที่พบ
๑๐
๑๕
ส ๔.๒ ป.๔/๒ ในทองถิ่นแสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย และตั้ง
หลักแหลงและพัฒนาการของ
มนุษยยุคกอนประวัติศาสตรและ
ยุคประวัติศาสตร
ปลายภาคเรียนที่ ๑
๑๕
ประวัติศาสตรชาติไทย ส ๔.๒ ป.๔/๑, หลักฐานทางประวัติศาสตรที่พบ
๑๐
๑๐
ส ๔.๒ ป.๔/๒ ในทองถิ่นแสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติในดินแดนไทย และตั้ง
หลักแหลงและพัฒนาการของ
มนุษยยุคกอนประวัติศาสตรและ
ยุคประวัติศาสตร
อาณาจักรสุโขทัย
ส ๔.๓ ป.๔/๑,
พัฒนาการของอาณาจักร
๑๐
๑๕
ส ๔.๓ ป.๔/๓ สุโขทัย และผลงานของบุคคล
สําคัญสมัยสุโขทัย
คุณคาแหงภูมิปญญาของคน
ไทยควรรักษาดํารงไวสืบไป

รวมระหวางภาค
ปลายภาคเรียนที่ ๒
รวมทั้งรายวิชา

๔๐
๔๐
๘

๗๐
๓๐
๑๐๐

ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบ
ยอด
ใหนักเรียน
วิเคราะหตอบ
คําถามที่ครู
กําหนดจาก
เรื่อง
- ศึกษาขอมูล
- ใบความรู
- ทํา Mind
mapping

- ศึกษาขอมูล
- ใบความรู
- ทํา Mind
mapping

Diagram
สวนรวม
สวนยอย
- แตงตัว
แบบไทย
- ไหว
- การคัด เขียน
ภาษาไทย

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู
๑. ระดับประถมศึกษา

๑.๑ การตัดสินผลการเรียน
โรงเรีย นประถมศึก ษาธรรมศาสตร ไดกํ าหนดหลั กเกณฑ การวัดและประเมิ นผลการ
เรียนรู เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้
๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑรอยละ ๗๐
๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) ผู เรี ย นต อ งได รั บ การประเมิ น และมี ผ ลการประเมิ นผ านตามเกณฑ ที่ ส ถานศึ ก ษา
กําหนด ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑.๒ การใหระดับผลการเรียน
สถานศึกษาตองกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียน ซึ่งสามารถอธิบายผลการตัดสินวา
ผูเรียนตองมีความรู ทักษะและคุณลักษณะโดยรวมอยูในระดับใด จึงจะยอมรับวาผานการประเมิน
การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู สถานศึกษาสามารถใหระดับผลการ
เรียน ๘ ระดับ ดังนี้

คะแนนรอยละ

ระบบตัวเลข

ระบบคุณภาพ

๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ดีเยี่ยม

๙

ดี
พอใช
ผาน
ไมผาน

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

อภิธานศัพท

เหตุ ภาวะเงื่อนไขที่จําเปนที่ทําใหสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตามมา เรียกวา ผล
เหตุการณ ปรากฏการณที่เกิดขึ้น
อํานาจ ความสามารถในการบีบบังคับใหสิ่งหนึ่ง (คนหนึ่ง...) กระทําตามที่ปรารถนา
อิทธิพล อํานาจบังคับที่กอใหเกิดความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เอกลักษณ ลักษณะที่มีความเปนหนึ่งเดียว ไมมีที่ใดเหมือน
ตํานาน เปนเรื่องเลาตอกันมาและถูกบันทึกขึ้นภายหลัง
พงศาวดาร คื อ การบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามลํ า ดั บ เวลา ซึ่ ง ส ว นใหญ จ ะเป น เรื่ อ งราวที่ กั บ
พระมหากษัตริย และราชสํานัก
อดีต
คือ เวลาที่ลวงมาแลว ความสําคัญของอดีต คือ อดีตจะครอบงําความคิดและความรูของเราอยาง
กวางขวางลึกซึ้ง อดีตที่เกี่ยวของกับกลุมคน/ความสําคัญที่มีตอเหตุการณและกลุมคนจะถูกนํามา
เชื่อมโยงเขาดวยกัน
นักประวัติศาสตร เปนผูบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้น ผูสรางประวัติศาสตรขึ้นจากหลักฐานประเภทตาง ๆ
ตามจุดมุงหมายและวิธีการคิด ซึ่งงานเขียนอาจนําไปสูการเปนวิชาประวัติศาสตรไดในที่สุด
ความมุงหมายในการเขียนประวัติศาสตร
- นักประวัติศาสตรรุนเกา มุงสูการรวมชาติ/รับใชการเมือง
- นักประวัติศาสตรรุนใหม มุงที่จะหาความจริง (truth) จากอดีตและตีความโดยปราศจากอคติ (bias)
หลักฐานประเภท ตาง ๆ จะใหขอเท็จจริงบางประการ ซึ่งจะนําไปสูความจริงในที่สุดโดยมีวิธีการแบง
ประเภทของหลั ก ฐานหลายแบบ เช น หลั ก ฐานสมั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตร แ ละหลั ก ฐานสมั ย
ประวัติศาสตรแบบหนึ่ง หลักฐานประเภทลายลักษณอักษรและหลั กฐานที่ไมใชลายลักษณแบบ
หนึ่ง หรือหลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรอง (หรือหลักฐานชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่สอง ชั้นที่สาม)
อีกแบบหนึ่ง หลักฐานที่จะถูกประเมินวานาเชื่อถือที่สุด คือ หลักฐานที่เกิดรวมสมัยหรือเกิดโดยผูที่
รูเห็นเหตุการณนั้น ๆ แตกระนั้นนักประวัติศาสตรก็จะตองวิเคราะหทั้งภายในและภายนอกกอน
ดวยเชนกัน เนื่องจากผูที่อยูรวมสมัยก็ยอมมีจุดมุงหมายสวนตัวในการบันทึก ซึ่งอาจทําใหเลือก
บันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเทานั้น
อคติ
คื อ ความลํ า เอี ย ง ไม ตรงตามความเป น จริ ง เป น ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย ทุ ก คน ซึ่ ง ผู ที่ เ ป น
นักประวัติศาสตรจะตองตระหนักและควบคุมใหได
ความเปนกลาง คือ การมองดวยปราศจากความรูสึกอคติจะเกิดขึ้นไดหากเขาใจธรรมชาติของหลักฐาน
แตละประเภท เขาใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร เขาใจจุดมุงหมายของผูเรียน ผูบั นทึก
ประวัติศาสตร (นั่นคือ เขาใจวาบันทึกเพื่ออะไร เพราะเหตุใด)
๑๐
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ความจริงแท (real truth) คือ ความจริงที่คงอยูแนนอนนิรันดร เปนจุดหมายสูงสุดที่นักประวัติศาสตร
มุงแสวงหาซึ่งจะตองอาศัยความเขาใจและความจริงที่อยูเบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมและเหตุการณ
ตาง ๆ (ที่มนุษยเปนผูสราง) ซึ่งการแสวงหาความจริงแท ตองอาศัยความสมบูรณของหลักฐานและ
กระบวนการทางประวั ติศาสตร ที่ ละเอี ยด ถี่ ถ วน กิ นเวลายาวนาน แต นี้ คื อ ภาระหน า ที่ ข องนั ก
ประวัติศาสตร
ผูสอนวิชาประวัติศาสตร
คือ ผูนําความรูทางประวัติศาสตรมาพั ฒนาใหผูเรียนเกิดความรู เจตคติและ
ทักษะในการใชกระบวนการวิทยาศาสตรในการแสวงหาความจริงและความจริงแทจะตองศึกษา
ผลงานของนักประวัติศาสตรและเลือกเนื้อหาประวัติศาสตรที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน โดยตอง
เปนไปตามจุดประสงคของหลักสูตรและสอดคลองธรรมชาติของประวั ติศาสตร
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร เปนการศึกษาเรื่องการนับเวลา และการแบงชวงเวลาตามระบบตาง ๆ
ทั้ ง แบบไทย สากล ศั ก ราชที่ สํ า คั ญ ๆ ในภู มิ ภ าคต า ง ๆ ของโลก และการแบ ง ยุ ค สมั ย ทาง
ประวั ติศาสตร ทั้ งนี้เพื่ อให ผูเรีย นมีทัก ษะพื้นฐานสําหรั บการศึกษาหลัก ฐานทางประวัติศ าสตร
สามารถเข า เหตุ ก ารณ ท างประวั ติ ศ าสตร ที่ สั ม พั นธ กั บ อดี ต ป จจุ บั น และอนาคต ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญในความตอเนื่องของเวลา อิทธิพลและความสําคัญของเวลาที่มีตอวิถีการดําเนินชีวิต
ของมนุษย
วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ซึ่งเกิดจากวิธี
วิจัย เอกสารและหลั ก ฐานประกอบอื่นๆ เพื่ อใหไ ด ม าซึ่ ง องค ค วามรู ใ หม ท างประวัติศ าสตร บ น
พื้นฐานของความเปนเหตุเปนผล และการวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ ประกอบดวย
ขั้นตอนตอไปนี้
หนึ่ง การกําหนดเปาหมายหรือประเด็นคําถามที่ต องการศึกษา แสวงหาคําตอบดวยเหตุ และผล
(ศึกษาอะไร ชวงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด)
สอง การค น หาและรวบรวมหลั ก ฐานประเภทต า ง ๆ ทั้ ง ที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อัก ษร และไม เ ป น
ลายลักษณอักษร ซึ่งไดแก วัตถุโบราณ รองรอยถิ่นที่อยูอาศัยหรือการดําเนินชีวิต
สาม การวิเคราะหหลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความนาเชื่อถือ การประเมินคุณคาของ
หลักฐาน) การตีความหลักฐานอยางเปนเหตุเปนผล มีความเปนกลาง และปราศจากอคติ
สี่ การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถาม ดวยการเลือกสรรขอเท็จจริงจากหลักฐานอยางเครงครัดโดย
ไมใชคานิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเขาใจความคิดของคนใน
ยุคนั้นหรือนําตัวเขาไปอยูในยุคสมัยที่ตนศึกษา
หา การนําเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล โดยใชภาษาที่เขาใจงาย มีความ
ตอเนื่อง นาสนใจ ตลอดจนมีการอางอิงขอเท็จจริง เพื่อใหได งานทางประวัติศาสตรที่มีคุณคาและ
มีความหมาย
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พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน เปนการศึกษาเรื่องราวของสังคม มนุษยในบริบทของเวลา
และสถานที่ โดยทั่วไปจะแยกเรื่องศึกษาออกเปนดานตาง ๆ ไดแก การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธระหวางประเทศ โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาใน
กลุมสังคม มนุษยกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ในทองถิ่น/ประเทศ/ภูมิภาค/โลก โดยมุงศึกษาวาสังคมนั้น ๆ ได
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตามลําดับเวลาไดอยางไร เพราะเหตุใด จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงมีปจจัย
ใดบาง ทั้งทางดานภูมิศาสตรและปจจัยแวดลอมทางสังคม ที่มีผลตอพัฒนาการหรือการสรางสรรค
วัฒนธรรม และผลกระทบของการสรางสรรคของมนุษยในดานตาง ๆ เปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อให
เขาใจอดีตของสังคมมนุษยในมิติของเวลาและความตอเนื่อง
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คณะผูจัดทํา
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ อํานวยความสะดวก ใหขอเสนอแนะ นัดหมายกํากับติดตาม
ใหขวัญกําลังใจ ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สําเร็จลวงดวยดี ประกอบดวย
๑.๑ นางนารี คูหาเรือง
ประธาน
๑.๒ นายสมาน อิ่มกระดี
รองประธาน
๑.๓ วาที่รอยตรีวีรวัฒน หวางเพียร
รองประธาน
๑.๔ นายสนอง รามัญจิต
กรรมการ/ เลขานุการ
๑.๕ นางนันทพร นันทวรรธนะ
กรรมการ/ เลขานุการ
๑.๖ นางสาววิรยา เชื่อมทอง
ผูชวยเลขานุการ
๒. คณะจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวย
๒.๑ นางนารี คูหาเรืองรอง
ที่ปรึกษา
๒.๒ ดร.วรรณา ชองดารากุล
ที่ปรึกษา
๒.๓ นายศักดิ์สิน ชองดารากุล
ที่ปรึกษา
๒.๔ นางนันทพร นันทวรรธนะ
สังคมศึกษา ฯ
๒.๕ นางชนากานต สังขพันธ
สังคมศึกษา ฯ
๒.๖ นางทองทวี นพคุณ
สังคมศึกษา ฯ
๒.๗ นางภิรมย เพ็ญพวงสินธุ
สังคมศึกษา ฯ
๓. ผูตรวจสอบ ประกอบดวย
๓.๑ นางนันทพร นันทวรรธนะ
๓.๒ นางชนากานต สังขพันธ
๓.๓ นางทองทวี นพคุณ

ผูตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ
ผูตรวจสอบ

๔. เจาหนาที่พิมพหลักสูตร
๔.๑ นางสาวถาวร จินดา

ผูพิมพหลักสูตร

๕. ฝายจัดเก็บ จัดสรร และดูแลรักษา ประกอบดวย
๕.๑ นางลัดดา พวงยานี
๕.๒ นางจันทนา พวงยานี
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๑๔

