
 

ผังการออกข้อสอบ 
หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

สาระการพัฒนาสังคม 
 

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค22020) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จ านวน 40 ข้อ 
 
 
 



ผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สาระ การพัฒนาสังคม    รายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย    รหัส  สค22020    ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  
                  การปกครอง สามารถน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิต   

     มาตรฐานที่ 5.2 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
       มาตรฐานที่ 5.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพ่ือความสงบสุขของสังคม 
       มาตรฐานที่ 5.4 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของหลักการพัฒนา และสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/ เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การเมือง 
การปกครองในทวีปเอเชีย
และน ามาปรับใช้ในการ 
ด าเนินชีวิต เพ่ือความมั่นคง
ของชาติ 

1. ความภูมิใจในความเป็นไทย 
   1.1 สถาบันหลักของชาติ 
 

 
- บอกชื่อสถาบันหลักของชาติ 

10  
1  

ข้อ 1 

     

1.1.1 สถาบันชาติ 
1) ความหมายของชาติ 

 
- อธิบายความหมายของชาติ 

   
1 

ข้อ 2 

    

2) ความเป็นมาของ                     
ชนชาติไทย 

- อธิบายความเป็นมาของชน
ชาติไทย 

  1 
ข้อ 3 

    

 3) การรวมชาติไทย                    
เป็นปึกแผ่น 

 

- อธิบายเหตุการณ์ที่ส าคัญ 
ในการรวมชาติไทยให้เป็น
ปึกแผ่น  

       

 4) บทบาทของ         
พระมหากษัตริย์ไทย               
ในการรวมชาติ 

 

- อธิบายบทบาทของ  
พระมหากษัตริย์ไทย                  
ในการรวมชาติ 

 
 
 
 

  1 
ข้อ 4 

    



 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/ เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

    1.1.2 สถาบันศาสนา 
 

-  อธิบายความส าคัญของ
สถาบันศาสนา 

  1 
ข้อ 5 

    

 1) ศาสนาพุทธ 
 

- อธิบายประวัติความเป็นมา
ของศาสนาพุทธ 

  1 
ข้อ 6 

    

 2) ศาสนาคริสต์ 
 

- อธิบายประวัติความเป็นมา
ของศาสนาคริสต์ 

  1 
ข้อ 7 

    

 3) ศาสนาอิสลาม 
 

- อธิบายประวัติความเป็นมา
ของศาสนาอิสลาม 

  1 
ข้อ 8 

    

    1.1.3 สถาบันพระมหากษัตริย์ 
1) บทบาทและความส าคัญ

ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

      
- วิเคราะห์บทบาทและ

ความส าคัญของสถาบัน  
พระมหากษัตริย์ 

     
1 

ข้อ 9 
 

  

 2) พระปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริย์ไทย 

-  ยกตัวอย่างพระปรีชา
สามารถของพระ
มหากษัติรย์ไทย 

     
 

 
 

 3) สถาบันพระมหากษัตริย์ 
คือศูนย์รวมใจของคน                
ในชาต ิ

-  อธิบายถึงเหตุผลว่าท าไม
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
คือศูนย์รวมใจของคน                   
ในชาติ 

 
 
 
 
 

    1 
ข้อ 10 

 

 

 

 



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/ เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

    2.1 บุญคุณของแผ่นดิน 
     2.1.1 บุญคุณของพระมหากษัตริย์

ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี 
และกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

 
- ยกตัวอย่างบุญคุณของ

พระมหากษัตริย์ไทย 
สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรี
อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุง
รัตนโกสนิทร์ที่มีต่อแผ่นดิน
ไทย 

10   
1 

ข้อ 11 
 
 
 

  
 

  

 2.1.2 พระมหากษัตริย์ไทย 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา      
และกรุงธนบุรี 

-  รายนาม
พระมหากษัตริย์ในสมัย
กรุงศรีอยุธยา 
และกรุงธนบุรี 

 
 
 
- บอกรายนามของ 

พระมหากษัตริย์ไทยสมัย 
  กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 

     

  

 2.1.3 วีรกษัตริย์ไทยสมัย 
กรุงศรีอยุธยา 

      
  

 1)  สมเด็จพระรามาธิบดี 
ที ่1 (สมเด็จพระเจ้าอู่
ทอง)  

- ยกตัวอย่างพระปรีชาสามารถ
ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
(สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง)  

     
  

 2) สมเด็จพระบรม 
ไตรโลกนาถ 

- ยกตัวอย่างพระปรีชาสามารถ
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

  1 
ข้อ 12 

  
  

 3) สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

- ยกตัวอย่างพระปรีชา 
สามารถของสมเด็จ        
พระนเรศวรมหาราช 

 
 

  1 
ข้อ 13 

    

 



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/ เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 4) สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

- ยกตัวอย่างพระปรีชา
สามารถของสมเด็จพระ
นารายณม์หาราช 

  1 
ข้อ 14 

    

    2.1.4 วีรกษัตริย์ไทยสมัยกรุงธนบุรี 
             1) สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช 
 

 
- ยกตัวย่างพระปรีชาสามารถ  
  ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
  มหาราช 

   
1 

ข้อ 15 

    

    2.1.5 วีรบุรุษและวีรสตรีไทยใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุง
ธนบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยา 

             1) สมเด็จพระสุริโยทัย 
 

 
 
 
- อธิบายคุณงามความดีของ   
  สมเด็จพระสุริโยทัย 

   
 
 
1 

ข้อ16 

    

 2) พระสุพรรณกัลยา 
 

- อธิบายคุณงามความดี                
ของพระสุพรรณกัลยา 

  1 
ข้อ 17 

    

 3) ขุนรองปลัดชู 
 

- อธิบายคุณงามความดี               
ของขุนรองปลัดชู 

  1 
ข้อ 18 

    

              4) ชาวบ้านบางระจัน 
 

- อธิบายคุณงามความดี              
ของชาวบ้านบางระจัน 

  1 
ข้อ 19 

    

    2.1.6 สมัยกรุงธนบุรี 
             1) พระยาพิชัยดาบหัก 
 

 
- อธิบายคุณงามความดีของ  
  พระยาพิชัยดาบหัก 

   
1 

ข้อ 20 

    

2. มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา               
และกรุงธนบุรี 
2.1 ความหมาย/นิยาม                       

“มรดกไทย” 

 
 
- อธิบายความหมาย/นิยาม 

“มรดกไทย” 
 
 

7   
 
1 

ข้อ 21 

    



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/ เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

    2.2 ประเพณีไทย 
             1) พระราชพิธีพยุหยา

ตราทางชลมารค 

 
- อธิบายความส าคัญของ 
  พระราชพิธีพยุหยาตรา 
  ทางชลมารค 

       

              2) พระราชพิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ 

- อธิบายความส าคัญพระราช  
  พิธีจรดพระนังคัลแรกนา 
  ขวัญ 

  1 
ข้อ 22 

 

    

 3) ประเพณีสงกรานต์ 
 

- อธิบายความส าคัญของ  
  ประเพณีสงกรานต์ 

       

 4) ประเพณีลงแขกท านา 
 

- อธิบายความส าคัญของ  
  ประเพณลีงแขกท านา 

       

    2.3 วัฒนธรรมไทย 
1) วัฒนธรรมการแต่ง

กายในสมัยกรุงศรี
อยุธยา 

2) ภาษาในสมัยกรุงศรี
อยุธยา 

3) อาหารไทยสมัย    
กรุงศรีอยุธยา 

4) การละเล่นสมัย    
กรุงศรีอยุธยา      
และกรุงธนบุรี 

 
 
 

- อธิบายความหมายของค าว่า  
  วัฒนธรรม 
 

 
 

1 
ข้อ 23 

 

     



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/ เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

     2.4 ศิลปะไทย 
2.4.1 วรรณกรรมสมัย      

กรุงศรีอยุธยา 

 
- บอกชื่อวรรณกรรมสมัยกรุง 
  ศรีอยุธยา 

 
 

 
1 

ข้อ 24 

 
 
 

    

 1) ลิลิตโองการแช่งน้ า
หรือประกาศแช่งน้ า
โคลงห้า 

2) มหาชาติค าหลวง 
3) ลิลิตยวนพ่าย 
4) ลิลิตพระลอ 
5) กาพย์มหาชาติ 
6) หนังสือจินดามณี 

- อธิบายความส าคัญของ 
  วรรณกรรมที่ส าคัญในสมัย 
   กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 
 

  1 
ข้อ 25 

 

    

        2.4.2 สถาปัตยกรรม 
1) สถาปัตยกรรมสมัย 
    กรุงศรีอยุธยา 
2) สถาปัตยกรรมสมัย 

กรุงธนบุรี 
3) ประติมากรรมสมัย 

กรุงศรีอยุธยา 

- เปรียบเทียบลักษณะเด่น 
  ของสถาปัตยกรรมและ  
  ประติมากรรมไทยในสมัย 
  กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 

    1 
ข้อ 26 

 

  

2.5 การอนุรักษ์มรดกไทย 
 
 
 
 
 
 
 

- ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่
แสดงถึงความภาคภูมิใจ                 
ในมรดกไทยอย่างน้อย                  
3 ตัวอย่าง 

   1 
ข้อ 27 

 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/ เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 3.  บทเรียนจากเหตุการณ ์  
    ทางประวัติศาสตร์ในสมัย 
    กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 

 10       

     3.1 เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ในสมัย      
กรุงศรีอยุธยา 

- บอกเหตุการณ์ท่ีส าคัญทาง  
ประวัติศาสตร์ในสมัยกรุง 
ศรีอยุธยา 

 1 
ข้อ 28 

     

            1) สงครามช้างเผือก - อธิบายเหตุการณ์สงคราม 
ช้างเผือก 

  1 
ข้อ 29 

    

             2) การเสียกรุงศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 1  

- อธิบายเหตุการณ์การเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 

  1 
ข้อ 30 

    

  - อธิบายบทเรียนที่ได้จาก 
เหตุการณ์การเสีย 
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 

   1 
ข้อ 31 

 

   

 3) สงครามยุทธหัตถี                 
ของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

- เล่าเหตุการณ์การท า
สงครามยุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 

  1 
ข้อ 32 

 

    

  - อธิบายบทเรียนที่ได้จาก
เหตุการณ์การท าสงคราม
ยุทธหัตถีสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

   1 
ข้อ 33 

 

   

 4) การเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2 

- เล่าเหตุการณ์การเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่ 2 

  1 
ข้อ 34 

    

  - อธิบายการน าบทเรียนจาก
เหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2 ที่ได้มาปรับใช้                 
ในการด าเนินชีวิต 

   1 
ข้อ 35 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/ เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

     3.2 เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ในสมัย      
กรุงธนบุรี 

         1) การกอบกู้เอกราชของ
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

 
 
- อธิบายยุทธวิธีการกอบกู้ 
เอกราชของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 

   
 
1 

ข้อ 36 
 

    

  - อธิบายเหตุผลของสถาปนา 
  กรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี 

  1 
ข้อ 37 

    

  4. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  
    ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและ 
    กรุงธนบุรี 
    4.1 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  

 
 
- อธิบายความสัมพันธ์กับ  
  ต่างประเทศในสมัยกรุงศรี  
  อยุธยา 

3   
 

1 
ข้อ 38 
 

    

         1)  ความสัมพันธ์กับรัฐเพ่ือน
บ้าน 

   
 

 
 

  
 

    

         2) ความสัมพันธ์กับประเทศ
ในทวีปเอเชีย 

 

 
 
 

      

         3) ความสัมพันธ์กับประเทศ
ในทวีปยุโรป(ชนชาติ
ตะวันตก) 

 

- วิเคราะห์เหตุการณ์และ  
  ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  
  ในทวีปยุโรปที่ส่งผลต่อ 
  ความมั่นคงของกรุงศรี  
  อยุธยา 

    1 
ข้อ 39 

 

  

 4) ความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศในสมัย      
กรุงธนบุรี 

 

        



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/ เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 5) ความสัมพันธ์กับรัฐ                 
เพ่ือนบ้าน 

        

         6) ความสัมพันธ์กับประเทศ
ในทวีปยุโรป 

- อธิบายความสัมพันธ์กับ 
  ต่างประเทศในสมัยกรุง 
  ธนบุร ี

  1 
ข้อ 40 
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