
 
 
 
 



ค าช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
 
 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส33102 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย 

เล่ม 1 เร่ืององค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
 

  เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ เป็นเอกสารท่ีใช้ประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส33102 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หน่วยท่ี 2 เรื่องการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 1 เรื่ององค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาด้วยตนเองตามล าดับข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1.  ก่อนการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน นักเรียนควรศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
เอกสารประกอบการเรียนให้เข้าใจ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเรียนรู้ 
  2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของตนเองก่อน
เรียนแล้วตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
  3. ศึกษาเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนตามล าดับ ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัดทีละตอน พร้อมท้ังตอบค าถามแต่ละกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ถ้านักเรียน
มีความสงสัย ไม่เข้าใจ หรือเกิดปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถขอค าปรึกษาและค าแนะน าจาก
ครูผู้สอนได้ทันที 
  4. เมื่อศึกษาเนื้อหาและตอบค าถามตามกิจกรรมครบถ้วนแล้ว นักเรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียนพร้อมท้ังตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 ครูจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ค าแนะน า เป็นท่ีปรึกษาให้กับนักเรียน ดังนั้นครูจะให้นักเรียนปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของเอกสารประกอบการเรียนอย่างเคร่งครัด และมีความซื่อสัตย์กับตัวเอง จึงจะท าให้
กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 หากนักเรียนได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ให้กลับมาศึกษาเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนอีก
ครั้ง ส่วนนักเรียนท่ีได้คะแนนผ่านเกณฑ์แล้ว สามารถไปศึกษาเนื้อในเอกสารประกอบการเรียนเล่มอื่น
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



สาระส าคัญ   
 
  องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เกิดจากการสืบค้นท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวิติศาสตร์ โดยนัก
ประวัติศาสตร์หรือผู้สร้างองค์ความรู้ ซึ่งได้ประมวลเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในอดีตเป็นองค์ความรู้เพื่อช่วยให้
มนุษย์ ทราบถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ความถูกต้องความน่าเช่ือถือของ
องค์ความรู้ก็มีความสัมพันธ์กับการได้มาซึ่งองค์ความรู้หรือวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
 
  1. บอกความส าคัญขององค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้ 
  2.  สามารถเช่ือมโยงความเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีมีผลต่อปัจจุบันได้ 
 3.  บอกคุณสมบัติของนักประวัติศาสตร์ได้ 
 4.  บอกประโยชน์ของการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้ 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1  อุโบสถวัดโพธิ์ศรีธาตุ ต าบลธาตุ อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
  ภาพโดย วันทา นามรักษ์ 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์                                                 รหัส ส331102 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
เล่ม 1 เรื่ององค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์                                                         เวลา 10 นาที 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงค าตอบเดียว โดยท าเครื่องหมาย x ลงในกระดาษค าตอบ 
1. องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เกิดจากอะไร 
   ก. เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ 
   ข. เกิดจากการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบส่ิงท่ีพบใหม่ 
      และกับเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 
   ค. เกิดจากการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพิสูจน์ 
      หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
   ง. เกิดจากการสืบค้นข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐาน 
      โดยนักประวัติศาสตร์ 
2. ค าว่า “ประวัติศาสตร์” มีความหมาย
สอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
   ก. การศึกษาถึงถิ่นก าเนิดโลก 
   ข. การศึกษาความเป็นมาของทุกส่ิงทุกอย่างบน 
โลก 
   ค. การศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ทุก
เรื่องราว 
      ท่ีเกิดขึ้น 
   ง. การศึกษาเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกันอดีตของ 
      มนุษย์และมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ใน
สังคม 
3. ผลการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในอดีตอาจ 
เปล่ียนแปลงได้จากขั้นตอนใด 
   ก. การตั้งประเด็นค าถาม 
   ข. การรวบรวมข้อมูล 
   ค. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ง. การน าเสนอข้อมูล 

4. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาประวัติความเป็นมา 
ของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ จะต้องใช้วิธีการ
ใด 
   ก. สอบถามจากผู้รู้ที่เกิดทันกับเหตุการณ์ 
   ข. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
   ค. ศึกษาข้อมูลท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
   ง. ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์จากการสืบค้น 
ทางอินเทอร์เน็ต 
5. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของประวัติศาสตร์ 
   ก. มีมิติเวลา 
   ข. มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
   ค. เป็นเรื่องราวในอดีตของสังคมมนุษย์ 
   ง. มีการอธิบายด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
6. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษา 
ประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ 
ถูกต้อง 
   ก. ท าให้เหตุการณ์ในอดีตมีความน่าสนใจมาก 
ยิ่งขึ้น 
   ข. ท าให้การสืบค้นข้อมูลในอดีตเกิดความ 
สะดวกรวดเร็ว 
   ค. ท าให้เรื่องราวท่ีศึกษามีความน่าเช่ือถือและ 
ได้รับการยอมรับ 
   ง. ท าให้ได้ข้อมูลจ านวนมากในการน ามา 
วิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต 



7. ผู้สร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์คือใคร 
   ก. นักโบราณคดี 
   ข. นักวิจัยประวัติศาสตร์ 
   ค. ผู้เช่ียวชาญหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
   ง. นักประวัติศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ
ทาง 
      ประวัติศาสตร์ และผู้สนใจประวัติศาสตร์ 
8. ข้อใดไม่ใช่ความส าคัญขององค์ความรู้ทาง 
ประวัติศาสตร์ 
   ก. ท าให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต 
   ข. เห็นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษยชาติ 
   ค. ท าให้รู้ว่าชาติบรรพบุรุษของเรามีความ 
      โดดเด่นส าคัญกว่าชาติอื่น ๆ 
   ง. ท าให้สามารถเช่ือมโยงความส าคัญของ 
      เหตุการณ์ในอดีตท่ีมีผลต่อปัจจุบัน 
 

9. นักประวัติศาสตร์ควรมีลักษณะเช่นใด 
   ก. มีความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล 
   ข. มีความซื่อสัตย์ในการแสวงหาข้อเท็จจิรง 
   ค. มีความระมัดระวังในการใช้หลักฐาน 
   ง. มุ่งสร้างผลงานและช่ือเสียงให้สาธารณชน 
      รู้จัก 
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสร้างองค์ความรู้ 
ทางประวัติศาสตร์ 
   ก. ท าให้เกิดความตระหนักในคุณค่าทาง 
      วัฒนธรรมของบรรพบุรุษ 
   ข. ท าให้ค้นพบโบราณวัตถุท่ีล้ าค่าและเป็น 
      มรดกท่ีควรสะสม 
   ค. ท าให้เห็นคุณค่าของอดีตท่ีควรอนุรักษ์ 
      เป็นสมบัติของมนุษยชาติสืบไป 
   ง. ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      พัฒนาการขอมนุษยชาติ 

 

 
 
ภาพที่ 2  พระธาตุวัดโพธิ์ศรีธาตุ ต าบลธาตุ อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
  ภาพโดย วันทา นามรักษ์ 


