
 

ผังการออกข้อสอบ 
หลักสูตรการศกึษานอกระบบการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

สาระการพัฒนาสังคม 
 

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค22020) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จำนวน 40 ข้อ 
 
 
 



ผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สาระการพัฒนาสังคม    รายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย    รหัส สค22020    ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง  
                     สามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต   
มาตรฐานที่ 5.2 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มาตรฐานที่ 5.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพ่ือความสงบสุขของสังคม 
มาตรฐานที่ 5.4 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของหลักการพัฒนา และสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การเมือง 
การปกครองในทวีปเอเชีย
และนำมาปรับใช้ในการ 
ดำเนินชีวิต เพ่ือความมั่นคง
ของชาติ 

1. ความภูมิใจในความเป็นไทย 
   1.1 สถาบันหลักของชาติ 
 

 
1.1 บอกชื่อสถาบันหลัก 
     ของชาติ 

10  
1  

ข้อ 1 

     

1.1.1 สถาบันชาติ 
1) ความหมายของชาติ 

 
  1.1.1.1 อธิบายความหมาย 
            ของชาติ 

   
1 

ข้อ 2 

    

2) ความเป็นมา 
ของชนชาติไทย 

  1.1.1.2 อธิบายความ 
            เป็นมาของชน 
            ชาติไทย 

  1 
ข้อ 3 

    

 3) การรวมชาติไทยเป็น
ปึกแผ่น 

 

  1.1.1.3 อธิบายเหตุการณ์ 
            ที่สำคัญในการรวม 
            ชาติไทยให้เป็น  
            ปึกแผ่น  
 
 
 

 
 

       



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 4) บทบาท 
   ของพระมหากษัตริย์ไทย 
   ในการรวมชาติ 

  1.1.1.4 อธิบายบทบาทของ
พระมหากษัตริย์ 

            ไทยในการรวมชาติ 

  1 
ข้อ 4 

    

    1.1.2 สถาบันศาสนา 
 

   1.1.2.1 อธิบายความสำคัญ 
          ของสถาบันศาสนา 

  1 
ข้อ 5 

    

 1) ศาสนาพุทธ 
 

   1.1.2.2 อธิบายประวัติ 
             ความเป็นมา 
             ของศาสนาพุทธ 

  1 
ข้อ 6     

 2) ศาสนาคริสต์ 
 

   1.1.2.3 อธิบายประวัติ 
             ความเป็นมา 
             ของศาสนาคริสต์ 

  1 
ข้อ 7     

 3) ศาสนาอิสลาม 
 

   1.1.2.4 อธิบายประวัติ 
             ความเป็นมา 
             ของศาสนาอิสลาม 

  1 
ข้อ 8     

   1.1.3 สถาบันพระมหากษัตริย์ 
1) บทบาทและความสำคัญ

ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 
2) พระปรีชาสามารถของ

พระมหากษัตริย์ไทย 

      
   1.1.3.1 วิเคราะห์บทบาท 
             และความสำคัญ    
             ของสถาบัน  
             พระมหากษัตรยิ์ 

     
1 

ข้อ 9 
 

  

   1.1.3.2  ยกตัวอย่าง 
               พระปรีชาสามารถ    
               ของ      
              พระมหากษัตรยิ์  
              ไทย 
 
 
 

     

  



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 3) สถาบันพระมหากษัตริย์ 
คือศูนย์รวมใจของคนใน
ชาต ิ

   1.1.3.3  อธิบายถึงเหตุผล 
              ว่าทำไมสถาบัน 
              พระมหากษัตริย์ 

           คือศูนย์รวมใจ 
              ของคนในชาติ 

 

   

1 
ข้อ 10 

  

    1.2 บุญคุณของแผ่นดิน 
     1.2.1 บุญคุณของพระมหากษัตริย์

ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี 
และกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

 
 1.2.1 ยกตัวอย่างบุญคุณ 

      ของพระมหากษัตริย์    
         ไทยสมัยกรุงสุโขทัย  

      กรุงศรีอยุธยา  
         กรุงธนบุรี  
          และกรุงรัตนโกสินทร ์

      ที่มีต่อแผ่นดินไทย 

10   
1 

ข้อ 11 
 
 
 

  
 

  

 1.2.2 พระมหากษัตริย์ไทย 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
และกรุงธนบุรี 
-  รายนาม

พระมหากษัตริย์ 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
และกรุงธนบุรี 

 
 
 
 1.2.2 บอกรายนามของ 
         พระมหากษัตริย์ไทย 
         สมัยกรุงศรีอยุธยา 
         และกรุงธนบุรี 

     

  

 1.2.3 วีรกษัตริย์ไทย 
 สมัยกรุงศรีอยุธยา 

      
  

 1)  สมเด็จพระรามาธิบดี 
ที ่1 (สมเด็จพระเจ้า 
อู่ทอง)  

 1.2.3.1 ยกตัวอย่างพระปรีชา 
           สามารถของสมเด็จ 
            พระรามาธิบดีที ่1   
           (สมเด็จพระเจ้า 
           อู่ทอง)  

     

  



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 2) สมเด็จพระบรม 
ไตรโลกนาถ 
 
 

3) สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

 
 
4) สมเด็จพระนารายณ์

มหาราช 

 1.2.3.2 ยกตัวอย่างพระปรีชา 
           สามารถของ 
             สมเด็จพระบรม 
             ไตรโลกนาถ 

  1 
ข้อ 12 

  

  

  1.2.3.3 ยกตัวอย่าง 
            พระปรีชาสามารถ                
            ของสมเด็จ         
              พระนเรศวรมหาราช 

  1 
ข้อ 13 

    

 1.2.3.4 ยกตัวอย่าง 
           พระปรีชาสามารถ 
           ของสมเด็จ 
             พระนารายณ์มหาราช 

  1 
ข้อ 14 

    

    1.2.4 วีรกษัตริย์ไทยสมัยกรุงธนบุรี 
             1) สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช 
 

 
1.2.4 ยกตัวย่างพระปรีชา 
        สามารถของสมเด็จ    
        พระเจ้าตากสิน   
        มหาราช 

   
1 

ข้อ 15 

    

    1.2.5 วีรบุรุษและวีรสตรีไทย 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
และกรุงธนบุรี 

             1) สมเด็จพระสุริโยทัย 
 

 
 
 
   1.2.5.1 อธิบายคุณงาม 
             ความดี ของสมเด็จ 
             พระสุริโยทัย 

   
 
 
1 

ข้อ16 

    

 2) พระสุพรรณกัลยา 
 

   1.2.5.2 อธิบายคุณงาม 
             ความดีของ 
             พระสุพรรณกัลยา 
 

  1 
ข้อ 17 

    



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 3) ขุนรองปลัดชู 
 
 

             4) ชาวบ้านบางระจัน 
 

   1.2.5.3 อธิบายคุณงาม 
             ความดีของ 
             ขุนรองปลัดชู 
   1.2.5.4 อธิบายคุณงาม 
             ความดีของ 
             ชาวบ้านบางระจัน 

  1 
ข้อ 18 

 
1 

ข้อ 19 

    

    1.2.6 สมัยกรุงธนบุรี 
             1) พระยาพิชัยดาบหัก 
 

 
 1.2.6 อธิบายคุณงามความดี 
        ของพระยาพิชัยดาบหัก 

   
1 

ข้อ 20 

    

 2. มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 
และกรุงธนบุรี 
   2.1 ความหมาย/นิยาม  
       “มรดกไทย” 

 
 
2.1 อธิบายความหมาย/นิยาม     
     “มรดกไทย” 

7   
 
1 

ข้อ 21 

    

   2.2 ประเพณีไทย 
             1) พระราชพิธีพยุหยาตรา

ทางชลมารค 

 
 2.2.1 อธิบายความสำคัญ 
        ของพระราชพิธี 
        พยุหยาตรา 
        ทางชลมารค 

       

              2) พระราชพิธีจรด 
พระนังคัลแรกนาขวัญ 

 
 

3) ประเพณีสงกรานต์ 
 

 2.2.2 อธิบายความสำคัญ 
         พระราชพิธี 
         จรดพระนังคัล   
         แรกนาขวัญ 

  1 
ข้อ 22 

 

    

 2.2.3 อธิบายความสำคัญ 
         ของประเพณี 
         สงกรานต์ 
 
 

       



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 4) ประเพณีลงแขกทำนา 
 

 2.2.4 อธิบายความสำคัญ 
         ของประเพณีลงแขก 
         ทำนา 

   
    

    2.3 วัฒนธรรมไทย 
1) วัฒนธรรมการ 

แต่งกายในสมัย 
กรุงศรีอยุธยา 

2) ภาษาในสมัย 
กรุงศรีอยุธยา 

3) อาหารไทยสมัย    
กรุงศรีอยุธยา 

4) การละเล่นสมัย    
กรุงศรีอยุธยา      
และกรุงธนบุรี 

2.3 อธิบายความหมายของ 
     คำว่าวัฒนธรรม 
 

 
 

1 
ข้อ 23 

 

 

    

     2.4 ศิลปะไทย 
2.4.1 วรรณกรรมสมัย      

กรุงศรีอยุธยา 
1) ลิลิตโองการแช่งน้ำ

หรือประกาศแช่งน้ำ
โคลงห้า 

2) มหาชาติคำหลวง 
3) ลิลิตยวนพ่าย 
4) ลิลิตพระลอ 
5) กาพย์มหาชาติ 
6) หนังสือจินดามณี 
 
 

 
  2.4.1.1 บอกชื่อวรรณกรรม 
            สมัยกรุงศรีอยุธยา 

 
 

 
1 

ข้อ 24 

 
 
 

    

  2.4.1.2 อธิบายความสำคัญ
ของวรรณกรรม 
ที่สำคัญในสมัย 
กรุงศรีอยุธยาและ
กรุงธนบุรี 

  1 
ข้อ 25 

    



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

        2.4.2 สถาปัตยกรรม 
1) สถาปัตยกรรม 
    สมัยกรุงศรีอยุธยา 
2) สถาปัตยกรรม 

สมัยกรุงธนบุรี 
3) ประติมากรรม 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 

 2.4.2 เปรียบเทียบ 
        ลักษณะเด่น 
        ของสถาปัตยกรรม 
        และประติมากรรมไทย 
        ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
        และกรุงธนบุรี 

    1 
ข้อ 26 

 

  

   2.5 การอนุรักษ์มรดกไทย 2.5 ยกตัวอย่างพฤติกรรม 
     ที่แสดงถึงความภาคภูมิใจ 
     ในมรดกไทยอย่างน้อย 
     3 ตัวอย่าง 

   1 
ข้อ 27 

 

   

3. บทเรียนจากเหตุการณ์   
    ทางประวัติศาสตร์ในสมัย 
    กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 

 10       

     3.1 เหตุการณ์สำคัญ 
ทางประวัติศาสตร์ 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

3.1.1 บอกเหตุการณ์ที่สำคัญ 
     ทางประวัติศาสตร์ 
     ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 1 
ข้อ 28 

     

            1) สงครามช้างเผือก 3.1.2 อธิบายเหตุการณ ์  
        สงครามช้างเผือก 

  1 
ข้อ 29 

    

             2) การเสียกรุงศรีอยุธยา  
ครั้งที ่1  

3.1.3 อธิบายเหตุการณ์ 
        การเสียกรุงศรีอยุธยา  
        ครั้งที่ 1 

  1 
ข้อ 30 

    

  3.1.4 อธิบายบทเรียนที่ได้   
        จากเหตุการณ์การเสีย  
        กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 
 
 

   1 
ข้อ 31 

 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

             3) สงครามยุทธหัตถี 
                ของสมเด็จพระนเรศวร 
                มหาราช 

3.1.5 เล่าเหตุการณ์การทำ 
        สงครามยุทธหัตถีของ

สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

  1 
ข้อ 32 

 

    

  3.1.6 อธิบายบทเรียนที่ได้จาก 
        เหตุการณ์การทำ

สงครามยุทธหัตถี
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

   1 
ข้อ 33 

 

   

             4) การเสียกรุงศรีอยุธยา 
                ครั้งที่ 2  

3.1.7 เล่าเหตุการณ์การเสีย 
        กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 

  1 
ข้อ 34 

    

  3.1.8 อธิบายการนำบทเรียน
จากเหตุการณ์เสีย 

        กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 
ที่ได้มาปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

   1 
ข้อ 35 

 

   

    3.2 เหตุการณ์สำคัญ 
ทางประวัติศาสตร์ 
ในสมัยกรุงธนบุรี 

         1) การกอบกู้เอกราชของ
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

3.2.1 อธิบายยุทธวิธีการกอบกู้     
เอกราชของสมเด็จ 

       พระเจ้าตากสินมหาราช 

   
 
1 

ข้อ 36 

    

  3.2.2 อธิบายเหตุผลของ
สถาปนากรุงธนบุรี 

        ขึ้นเป็นราชธานี 
 
 

  1 
ข้อ 37 

    



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

  4. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  
    ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
    และกรุงธนบุรี 
    4.1 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  

 
 
 
4.1.1 อธิบายความสัมพันธ์ 

กับต่างประเทศในสมัย
กรุงศรีอยุธยา 

3   
 

 
1 

ข้อ 38 
 

    

         1) ความสัมพันธ์กับรัฐ 
            เพ่ือนบ้าน 

   
 

 
 

  
 

    

         2) ความสัมพันธ์กับประเทศ 
           ในทวีปเอเชีย 

 

 
 
 

      

         3) ความสัมพันธ์กับประเทศ 
           ในทวีปยุโรป (ชนชาติ 

           ตะวันตก)  
4) ความสัมพันธ์ 

กับต่างประเทศ 
ในสมัยกรุงธนบุรี 

5) ความสัมพันธ์ 
   กับรัฐเพื่อนบ้าน 

        6) ความสัมพันธ์กับประเทศ
ในทวีปยุโรป 

4.1.2  วิเคราะห์เหตุการณ์
และความสัมพันธ์ 

        กับต่างประเทศในทวีป
ยุโรปที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงของกรุงศรี
อยุธยา 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 1 
ข้อ 39 

 

  

4.1.3 อธิบายความสัมพันธ์ 
กับต่างประเทศในสมัย
กรุงธนบุรี 

  1 
ข้อ 40 

    

รวม 40 4 28 4 4   
 

  สำนักงาน กศน.

พฤษภาคม 2565




