
บทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบด้วย เล่ม ดังนี

เล่ม เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
เล่ม การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
เล่ม วิธีการทางประวัติศาสตร์
เล่ม รัฐไทยในดินแดนไทย
เล่มที แนวคิดความเป็นมาของชนชาติไทย
เล่ม ถินก ํ าเ นิ ดของชนชา ติ ไทย อยู ่บร ิ เวณร าชอา ณา จั กรไทย ในปั จจุ บัน
เล่มที เรือง ยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทย
เล่มที เรือง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
เล่มที เรือง การสร้างองค์ความรู้ใหม่

บทเรียนสําเร็จรูป
เป็นบทเรียนสําเร็จรูปทีเน้ นใ ห้ นั กเ รี ยนไ ด้ ลง มื อปฏิ บัติจริ งใน

การทํากิจกรรมการเรียนรู้ การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มและทําให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวน
การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

บทเรียนสําเร็จรูปวิชา
ประวัติศาสตร์

ทัง 9
มีทักษะในด้านความรู้และการทํากิจกรรมอย่างเป็นระบบ

นอกจากนันนักเรียนย ังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
นักเรียนสามารถนําความรู้ และทักษะกระบวนการดังกล่าวทีได้ จา กกา รปฏ ิ บั ติ กิจกร รมไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําว ัน และ
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บทเรียนสําเร็จรูป วิชาประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา
เล่มที เรือง เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

มีขันตอนกา รจั ดกิ จกรรมกา รเ รี ยนร ู ้ ดั งนี
. ครูแจกบทเรียนสําเร็จรูป เล่มที เรือง เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ชุดนี

ให้นักเรียน
. ครูชีแจงกา รใช้ บทเรียนสําเร็จรูปนีให้ นักเ รี ยนทร าบก่ อนลง มื อปฏิ บัติ

ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
.  คร ู ให้ นักเ รี ยนศ ึ กษา ใบความร ู ้และ ใบงานที –4 เพือใ ห้ นักเ รี ยนไ ด้ ทบทว น และ

เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
.  คร ู ให้ นักเ รี ยนทํ าแบบทดสอบหล ั งเ รี ยน เพื อประ เ มิ นดูว่า นัก เร ี ยนมี ควา มรู ้  ควา มเ ข้ า ใจ

หลังเรียนมากน้อยเพียงใด
.  คร ู สังเ กตพฤติ กรรมคุ ณล ั กษณะ พึ งปร ะสง ค์ ทา งกา รเ รี ยน และบั นทึ กผล
.  คร ู ตรวจคะแนนและบั นทึ กผลลง ในแบบเ ก็ บคะแนนกา รทํ ากิ จกรรม การเรียนการสอน

จากบทเรียนสําเร็จรูปชุดนี
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ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม
1. นักเรียนฟังคําชีแจงกา รใช้ บทเรียนสําเร็จรูป
2. ให้นักเรียนรับบทเรียนสําเร็จรูป เล่มที เรือง เวลาและการแบ่งยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร์
3. นักเรียนเริมทํ าแบบทดสอบก่ อนเ รี ยน เพื อประ เ มิ นดูว่า นัก เร ี ยนมี พืนฐาน คว ามรู ้

ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
4. นักเรียนศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปเล่มที เรือง เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

โดยตังใจศึ กษา เ นื อหา  ทํา ค
5. ใบงานให้อ่านและทํากิจกรรมอย่างรอบคอบ
6. ส่งผลงานการทํากิจกรรมการเรียนรู้จากบทเรียนสําเร็จรูป

บันทึกผล
7. เมือทํ ากิ จกรรมครบแล้ วจั ดเ ก็ บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
8. เมือนั กเ รี ยนทุ กคนทํ ากิ จกรรมครบแล้ วให้ นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน

9. รับฟังการบอกคะแนนคําชมเชย และคําแนะนําเพิมเ ติ มจากคร ู
10. ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครังนักเรียนควรให้ความร่วมมือ ตังใจในกา รทํ ากิ จกรรม

และตรงต่อเวลาเสมอ
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บทบาทของนักเรียน

.  นั กเ รี ยนต้ องพย ายามทํ ากิ จกรรมต่ าง  ๆ จนสุ ดความสา มา รถ

.  นั กเ

อย่างระมัดระวัง
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การศึกษาประวัติศาสตร์จะมีความเกียวข้ อง กั บเ วลา เพราะประวัติศาสตร์เป็น
การศึกษาเรือง ราวในอดี ตของ มนุ ษย ์ โดยศึกษาวา่มนุษย์มีวิถีชีวิตอย่างไร มีความคิดอย่างไร
มีผลงานใดบ้าง และการสร้างสรรค์ผลงานนันไ ด้ มี ผลกระทบต ่ อพั ฒนา กา รของ มนุ ษย ์ ใน
อดีตและ ปัจจุบันอย่างไร จึงอาจกล่าวได้ว่าการดําเนินชีวิตด้านต่างๆ ของมนุษย์อยู่ภายใต้
เงือนไ ขของเ วลา มา โดยตลอด

. มีความรู้และความเข้าใจเกียวกั บเวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

. มีความรู้และความเข้าใจในการเทียบศักราชแบบต่างๆ

. สามารถอธิบายถึงเวลาและการแบ่งยุคสมัยได้อย่างถูกต้อง
4. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เรือง เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ด้วย

ความสนุกสนาน ชืนชอบ และมี คุณล ั กษณะ อั นพึ งปร ะสง ค์ ทา งกา รเ รี ยน

สาระสําคัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้
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ก. เวลา
ข. ตํานาน
ค. หลักฐาน
ง. พงศาวดาร

.  ข้ อใ ดกล่ าวถึ งความหมา ย ของประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง
ก. การศึกษาถึงกําเนิดของโลก
ข. การศึกษาความเป็นมาของทุกสิงทุ กอย่ างบนโ ลก
ค. การศึกษาความเป็นมาของสัตว์โลกทุกชนิด
ง.

()
ลงในกระดาษคําตอบ ( คะแนน)

แบบทดสอบก่อนเรียน
เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
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. ในสมัย รัตนโกสินทร์ศก (รศ.) นับเดือนใดเป็นเดือนสุดท้ายของปี
ก. เดือน ธันวาคม
ข. เดือน เมษายน
ค. เดือน มีนาคม
ง. เดือน มกราคม

. “การทําความเข้าใจและอธิบายเรือง ราวในอดี ตของ สั งคมมนุ ษย ์ ได้ อย ่ างถู กต้องในมิติ
ของเวลาและสถานที” กับเรือง ใด

ก. คุณค่าทางประวัติศาสตร์
ข. วิธีการทางประวัติศาสตร์
ค. ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์
ง. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

. ปัจจัยสําคัญใดทีทําให้เกิดความแตกต่างทางพฤติกรรม ความคิดและความเชือของ สั งคม
มนุษย์

ก. สถานการณ์
ข. เวลาและสถานที
ค. เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
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7. ข้อใดเป็นการนับศักราช แบบไทยทังหมด
ก. พุทธศักราช , รัตนโกสินทร์ศก , มหาศักราช
ข. ฮิจเราะห์ศักราช , จุลศักราช , พุทธศักราช
ค. พุทธศักราช , ฮิจเราะห์ศักราช , จุลศักราช
ง. รัตนโกสินทร์ศก , คริสต์ศักราช, จุลศักราช

6. การนับศักราชมหาศักราช ซึงพบในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย
และอยุธยาตอนต้นโดยคิดขึนจ ากกษั ตร ิ ย์ประเทศใด ทรงพระนามว่าอะไร

ก. กษัตริย์ของอินเดีย (พระเจ้ากนิษฐกะ)
ข. กษัตริย์ของจีน (พระเจ้ากนิษฐกะ)
ค. กษัตริย์ของอาหรับ (บีมุฮัมมัด)
ง. กษตัริย์ขององักฤษ (พระเยซู)

8. จุลศักราช จัดตังขึ นโดยสั ง ฆรา ชมนุ โ สรหั น แห่ ง อาณาจ ั กรใด
ก. อาณาจักรสุโขทัย
ข. อาณาจักรพุกาม
ค. อาณาจักรศรีวิชัย
ง. อาณาจักรละโว้
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. รัตนโกสินทร์ศก ตรงกับ พทุธศักราช อะไร

9. จุลศักราช ตรงกับ พุทธศักราช อะไร
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียน

ชือ. ............................................. ............. ชัน............... เลขที.....................

ข้อ ก ข ค ง
.
.
.
.
.
.
.
.
.

รวม
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ภาพที  ชุ มชนไทยใ นสมั ย อดี ต
ทีมา : http://www.khaoyaizone.com/ประวัติศาสตร์-จังหวัด-นครราชสีมา

ประวัติศาสตร์ไทยเป็นการศึกษาเรือง รา วใ นอ ดี ตของ มนุ ษย ์ นักปร ะวั ติศา สตร ์ ได้
กําหนดเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ขึนมา เช่น กําหนดเวลาเป็นปีศักราช หรือกําหนดเป็น
สหัสวรรษศตวรรษและทศวรรษ

ในการกําหนดยุคสมัย นักประวัติศาสตร์ได้ถือเอาลักษณะเด่นของเหตุการณ์เป็นเกณฑ์
เพือใ ห้ สามารถเข้าใจและจดจํายุคสมัยนั นๆ  ได้ประวัติศาสตร์จึงมีความสําคัญ ซึงจะช่ วยให้ ผู้
ศึกษาเกิดความเข้าใจง่ายและตรงกัน

ใบความรู้ เรือง เวลา และกา รแบ่ งยุ คสมั ยทา งปร ะวั ติศา สตร ์

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



12

ใบความรู้ที
เรือง ความสําคัญของเวลาและช่วงเวลา

เวลาเป็นสิงที ช่วยให้ เ ราสามาร ถ
จัดระบบชีวิตส่วนตัวและสงัคมได้

เวลาช่วยทําให้มนุษย์สามารถเชือมโ ยง

เกิดขึนมา แล้ วในอดี ต ที เกิดขึนในปั จ จ ุบั น

ความสําคัญของเวลาและช่วงเวลา

ความสําคัญของเวลา ความสําคัญของ
ช่วงเวลา

การกําหนดช่วงเวลาและยุค

ง่ายแก่การจดจํา เพือใ ห้ เข้ าใจ
เหตุการณ์ตรงกัน

เพือใ ห้ รู้ลักษณะ เ ด่ นของยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์นันๆ
ตลอดจนให้ความสําคัญต่อปี
ศักราช
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วันเวลามีความสําคัญและเกียวข้ อง กั บก า รดํ าเ นิ นช ี วิตของ คนเ รา วั นเ วลา ทําให้เรารู้ว่า
เหตุการณ์ต่างๆ วัน เดือน ปีใด เหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง ในช่วงเวลาที
ต่างกันมีความเกียวข้ องกั นอย่ างไร

เวลา
ในอดีต ทีเกิ ดขึ นในปั จจุบัน และที จ ะเกิ ดขึนใ นอนาคต เนืองจากปร ะวั ติศา สตร ์ เป็นเ รื องราว

ในอดีตซึงดํ าเ นิ นไ ปตา มลํ าดั บกา ลเ วลา การทีเรา
จะเข้าใจเหตุการณ์ในอดีต รวมทังสา เ หต ุ และผลของเหตุการณ์เหล่านันไ ด้ เราจึ งจํ าเ ป็ นต ้ อง ทร าบ
ลําดับเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ทีเกี ยวข้ องกั น หรือเป็นเหตุเป็นผลแก่กัน

ความสําคัญของเวลา

ความสําคัญของช่วงเวลา

ในสมัยประวัติศาสตร์ไทยทีมีระยะเ วลา หลา ยร้ อยปี และเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ทีสําคั ญม า กมา ย นักประวัติศาสตร์จึงได้กําหนดช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ขึน
เพือใ ห้ ง่ายแก่ กา รจดจํ า เพือใ ห้ เข้ าใจเ หต ุ กา รณ์ ตรงกั น และเพือใ ห้ รู้ลักษณะ เ ด่ นของยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์นั นๆ  ตลอดจนให้ความสําคัญต่อปีศักราชโดยกําหนดเวลาเป็นพทุธศักราช (พ.ศ.)
จุลศักราช (จ.ศ.) เป็นต้นwww.kr
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วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดประจําพระนครเมือในปี พ.ศ.
ทีมา : http://koykoykoykoy.blogspot.com/2010/03/blog-post_6860.html

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดประจําพระนคร ปัจจุบัน
ทีมา : http://koykoykoykoy.blogspot.com/2010/03/blog-post_6860.html
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คําสัง ให้นักเรียนบอกความสําคัญของเวลาและช่วงเวลามาพอสังเขป ( คะแนน)

ความสําคัญของเวลาและช่วงเวลา

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..www.kr
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ใบงาน

คําสัง จงตอบคําถามต่อไปนีให้ ถูกต้ อง ( คะแนน)

. เวลามีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันอย่างไร
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

. เวลามีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของทุกชนชาติหรือไม่ เพราะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………
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ใบความรู้ที
เรือง ความหมา ยความสํ าคั ญข องห ลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ

ศักราชในระบบต่างๆ

ความหมายของศักราช ศักราช หมายถึง ปีทีกําหนดเ อา เหตุกา
มาก สําหรับจดจารึกไว้ ศักราชทีกําหนดไว้  มี พุทธศักราช รัตนโกสินทร์ศักราช (รัตนโกสินทร์ศก)

ช

ความสําคัญศักราช ศักราช คือ เวลาทีกําหน ดขึนอย ่ างเป็นทางการ โดยกําหนดจุดเริมต้ นจ าก
เหตุการณ์ทีสําคั ญ การกําหนดศักราชจึงเ
เข้าใจช่วงเวลา ขึนมา

หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบศักราช

โดยจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การเทียบศักราชในประวัติศาสตร์
สากล และ การเทียบศักราชในสมัยประวัติศาสตร์แบบไทย
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. พุทธ ศักราช (พ.ศ.)

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ให้นับเป็นพุทธศักราชที1

และระบุใช้กันอย่างเป็นทางการในสมัยพระบาท สมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที6)
ในปีพุทธศกัราช 2455

2. มหาศักราช (ม.ศ.)
การนับศักราชนีจะพบใ นหล ั กฐา นทา งปร ะวั ติศา สตรใ์นสมัยสุโขทัย และอยุธยาตอนต้น

เผยแพร่ในเวลาติดต่อการค้ากับไทยใน สมัยโบราณ จะมีปรากฏในศิลาจาลึ
1 จะตรงกับปีพุทธศักราช621

การเทียบศักราชในสมัยประวัติศาสตร์แบบไทย

คริสต์ศักราช(ค.ศ.) ฮิจเราะห์ศักราช(ฮ.ศ.)

โดยใช้เหตุการณ์สําคัญทางคริสต์

ทีพร ะเ ยซู ปร ะสู ติเป็นปี  ค. ศ. 1

เป็นการนับศักราชในประเทศทีมี
การนับถือศาสนาอิสลามโดยเริมนั บ
เป็นปี ฮ.ศ. 1

การเทียบศักราชในประวัติศาสตร์สากล
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3. จุลศักราช (จ.ศ.)
จัดตังขึ นโดยสั ง ฆรา ชมนุ โ สรหั น แห่ง อาณาจ ั กรพุ กาม เ มือปีพุ ทธ ศั กร าช 1181โดยไทยรับ

เอาวิธีการนับเวลานีมา ใช้ ในสมั ยอยุ ธยา เพือกา รคํ านว ณท า ง โหราศาสตร์ ใช้บอกเวลาในจารึก ตา
นาน พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุต่างๆ

4. รัตนโกสินทร์ศก (รศ.)
ร.ศ. เป็นศักราชทีพร ะบา ทสมเ ด็ จพร ะจุ ลจอมเ กล้ าเ จ้ าอยู ่หัว พ.ศ. 2432 โดยให้

นบัปีทีพร ะบา ทสมเ ด็ จพร ะพุ ทธยอดฟ้ า จุฬาโลกมหาราช สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมือปี ขาล
พ.ศ. 2325 เป็น ร.ศ. 1 และนับเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปี เดือนมีนาคม เป็นเดือนสุดท้าย
ของปี รัตนโกสินทร์ศกจึงขึนปี ใหม่ ในวันที1 เมษายน

หลักเกณฑ์การเทียบศักราช
โดยคํานวณหาเกณฑ์บวกลบ
เฉพาะพุทธศักราช (พ.ศ.) มีดังนี
พุทธศกัราช มากกว่า คริสต์ศักราช543 ปี
พุทธศักราช มากกว่า มหาศักราช621 ปี
พุทธศักราช มากกว่า จุลศักราช1181 ปี
พุทธศักราช มากกว่า รัตนโกสินทร์ศก 2324 ปี
พุทธศักราช มากกว่า ฮิจเราะห์ศักราช1122 ปี

การเทียบศักราชในระบบต่างๆ
สามารถนํามาเปรียบเทียบให้เป็น
ศักราชแบบเดียวกันได้ดงันี
ม.ศ.+621 = พ.ศ. พ.ศ.–621 = ม.ศ.
จ.ศ.+1181 = พ.ศ. พ.ศ.–1181 = จ.ศ.
ร.ศ.+2324 = พ.ศ. พ.ศ.–2324 = ร.ศ.
ค.ศ.+543 = พ.ศ. พ.ศ.–543 = ค.ศ.
ฮ.ศ.+1122 = พ.ศ. พ.ศ.–1122 = ฮ.ศ.

หลักเกณฑก์ารเทียบศักราชในระบบต่างๆ
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* จากพุทธศักราชเปลียนเ ป็นคร ิ สต์ ศั กราช ให้ นํา พ. ศ.  ลบ 543 ตัวอยา่งเช่น พ.ศ. 2549
เปลียนเ ป็น ค. ศ.  โดยนํ า 543 มาลบออก – 543) ปี ค.ศ. ทีได้ คือ 2006

* จากคริสต์ศักราชเปลียนเ ป็นพุ ทธศั กราช ให้ นํ า ค. ศ.  บว ก 543 ตัวอย่างเช่น ค.ศ. 2004
เปลียนเ ป็น พ. ศ.  โดยนํ า 543 มาบวก + 543) ปี พ.ศ. ทีได้ คือ 2547

* จากจุลศักราชเปลียนเป็นพุทธศักราช ให้นํา จ.ศ. บวก 1181 ตัวอย่างเช่น จ.ศ. 1130
เปลียนเ ป็น พ. ศ.  โดยนํ า 1181 มาบวก (1130 + 1181) ปี พ.ศ. ทีได้ คือ 2311

* จากรัตนโกสินทร์ศกเปลียนเ ป็ นพุ ทธศั กราช ให้ นํา ร. ศ.  บว ก 2324 ตัวอย่างเช่น ร.ศ.
132 เปลียนเ ป็น พ. ศ.  โดยนํ า 2324 มาบวก (123 + 2324) ปี พ.ศ. ทีได้ คือ 2456

การนับทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษ
ทศวรรษ คือ การนับระยะเวลาในรอบ 10 ปี
ศตวรรษ คือ การนับระยะเวลาในรอบ 100 ปี
สหัสวรรษ คือ การนับระยะเวลาในรอบ 1000 ปี
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คําสัง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนีให้ ถูกต้ อง ( คะแนน)

. การนับพุทธศักราชที1 หรือ พ. ศ. 1 ใด………………………................................

. ชาย 2501 จะตรงกับคริสต์ศักราชใด…………………………...........
………………………………………………...

. คริสต์ศักราชที1 ใด…………………………………………………………………….

. การเทียบฮิจเราะห์ศักราชเป็นพุทธศักราชไม่สามารถใช้จ ํานวนคงทีเที ยบไ ด้
เนืองจาก ………………………………………………………………………………………...........
………….………………………………………………………………………………….…..….…
6. การนับศักราชนีจะพ บในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมยัใด…………………………............
7. ปีมหาศักราชที1 จะตรงกับปีพุทธศักราชใด………………………………………………………
8. เมือปี พุ ทธศั กราช 1181โดยไทยรับเอาวิธีการนับเวลา จุลศักราช (จ.ศ.) มาใช้ในสมัยอยุธยา
อย่างไร………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. การนับเวลา รัตนโกสินทร์ศก (รศ.) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว (รัชกาลที5) ทรง
ตังขึ นในปีใด………………………………………………………………………………………..
10. รัตนโกสินทร์ศก (รศ.)จึงขึนปี ใหม่ ในวันใด…………………………………………………….www.kr
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คริสต์ศักราช(ค.ศ.) ตรงกับ.........................

ฮิจเราะห์ศักราช(ฮ.ศ.) ตรงกับ.........................

รัตนโกสินทร์ศก(ร.ศ.) ตรงกับ.........................

จุลศักราช(จ.ศ.) ตรงกับ.........................

มหาศักราช(ม.ศ.) ตรงกับ.........................

คําสัง ใหน้ักเรียนเปรียบเทียบศักราชทีกําหนดใ ห้ ทีอยู ่ ทาง ซ้ า ยมื อให้ ตรง กั บปีศักรา ชในปี
ปัจจุบัน ( คะแนน)

ตัวอย่างพุทธศักราช (พ.ศ.) ตรง กับ
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. ในสมัย รัตนโกสินทร์ศก (รศ.) นับเดือนใดเป็นเดือนสุดท้ายของปี
ก. เดือน ธันวาคม
ข. เดือน มีนาคม
ค. เดือน เมษายน
ง. เดือน มกราคม

2. การนับศักราช มหาศักราช (ม.ศ.) ซึงพบในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย
และอยุธยาตอนต้นโดยคิดขึนจ ากกษั ตร ิ ย์ประเทศใด ทรงพระนามว่าอะไร

ก. กษัตริย์ขององักฤษ (พระเยซู)
ข. กษัตริย์ของจีน (พระเจ้ากนิษฐกะ)
ค. กษัตริย์ของอาหรับ (บีมุฮัมมัด)
ง. กษตัริย์ของ อินเดีย (พระเจ้ากนิษฐกะ)

.  ข้ อใ ดกล่ าวถึ งความหมา ยของปร ะวั ติศา สตร ์ ได้ ถูกต้ อง

ข. การศึกษาถึงกําเนิดของโลก
ค. การศึกษาความเป็นมาของสัตว์โลกทุกชนิด
ง. การศึกษาความเป็นมาของทุกสิงทุ กอย่างบนโลก

คําชีแจง ดียวและทําเครืองหมา ย ()

แบบทดสอบหลังเรียน
เรือง เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
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. ปัจจัยสําคัญใดทีทําให้เกิดความแตกต่างทางพฤติกรรม ความคิดและความเชือของ
สังคมมนุษย์ คืออะไร

ก. สถานการณ์
ข. เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง
ค. เวลาและสถานที
ง. ไม่มีข้อถูก

5. จุลศักราช (จ.ศ.) จัดตังขึ นโดยสั ง ฆรา ชมนุ โ สรหั น แห่ ง อาณาจ ั กรใด
ก. อาณาจักรสุโขทัย
ข. อาณาจักรศรีวิชัย
ค. อาณาจักรพุกาม
ง. อาณาจักรละโว้

. สิงใดถื อเ ป็ นองค์ประกอบสําคัญของประวัติศาสตร์
ก. พงศาวดาร
ข. ตํานาน
ค. เวลา
ง. หลกัฐาน
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9. ข้อใดเป็นการนับศักราช แบบไทยทังหมด
ก. พุทธศักราช , รัตนโกสินทร์ศก , มหาศักราช
ข. ฮิจเราะห์ศักราช , จุลศักราช , พุทธศักราช
ค. พุทธศักราช , ฮิจเราะห์ศักราช , จุลศักราช
ง. รัตนโกสินทร์ศก , คริสต์ศักราช, จุลศักราช

8. รัตนโกสินทร์ศก ตรงกับ พทุธศักราช อะไร

.  จุ ลศักราช พุทธศักราช อะไร
ก.
ข.

ง
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. “การทําความเข้าใจและอธิบายเรืองราวในอดี ตของสั งคมมนุ ษย ์ ได้ อย่ างถู กต้ องในมิ ติ
ของเวลาและสถานที” ข้อความนีเกี ยวข้ อง กับเรือง ใด

ก. ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์
ข. วิธีการทางประวัติศาสตร์
ค. คุณค่าทางประวัติศาสตร์
ง. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน

ชือ. ..................................................................... ชัน............ เลขที.............

ข้อ ก ข ค ง
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
รวม
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ภาคผนวก
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เฉลยใบงาน

ความสําคัญของเวลาและช่วงเวลา

วันเวลามีความสําคัญและเกียวข้ องกั บกา รดํ าเ นิ นชี วิตของคนเ รา ว ันเวลา ทําให้เรารู้
ว่าเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนเ มื อวั น เดือน ปีใด เหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิด
หลัง เหตุการณ์ทีเกิ ดขึน หรือดําเนินอยู่ในช่วงเวลาทีต่างกั น มีความเกียว ข้องกันอย่างไร
และวัน เวลาทีผ่านไ ปทํ าให้ เกิ ดกา รเ ปล ี ยนแปลง อย่ างไร ช่วยให้การศึกษาเรือง ราวต่ างๆ
ในอดีตโดยมีความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความง่ายต่อการทําความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆ
โดยมีระยะเวลาเป็นตัวกําหนดในการศึกษา

คําสัง ให้นักเรียนบอกความสําคัญของเวลาและช่วงเวลามาพอสังเขป ( คะแนน)
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เฉลยใบงานที

คําสัง จงตอบคําถามต่อไปนีให้ ถูกต้ อง ( คะแนน)

. เวลามีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันอย่างไร
และช่วยทําให้

จ ําเป็นต้องทราบลําดับเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ทีเกี ยวข้ องกั นหร ื อเป็ นเหตุ เ ป็นผลแก่ กัน

. เวลามีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของทุกชนชาติหรือไม เพราะเหตุใด
มีความสําคัญ คือ ประวัติศาสตร์ของทุกชนชาติจึงต้องมีเวลาเป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือ

เส้นกํากับเวลาอยู่ตลอดเวลา หาไม่แล้วเหตุการณ์ต่างๆ ก็คงจะไม่มีความหมาย หรือหากจะ
ย ังมีความหมายอยู่บ้างก็คงจะเป็นความหมายทีเลือนลาง ด้วยไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึนก ่ อน
หรือหลัง ดังนันจ ึ งไม่ สา มา รถจะทร าบอย่ างแน่ ชัดว ่ าอะไรคื อสา เ หต ุ และอะไรคื อผล ซึ งจะ

แท้จริง
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เฉลยใบงานที

คําสัง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนีให้ ถูกต้ อง ( คะแนน)

. การนับพุทธศักราชที1 หรือ พ. ศ. 1 ได (รัชกาลที 6) ในปีพุทธศักราช 2455

. ชาย 2501 จะตรงกับคริสต์ศักราชใด 1958

. ศักราชทีใช้ ในกา รศึ กษา ปร ะวั ติศา สตร ์ สา กลได้ แก่ คริสต์ ศักราชและฮิจเราะห์ศักราช

. คริสต์ศักราชที1 ใด วันที1 มกราคม ปี754 แห่งศักราชโรมัน

. การเทียบฮิจเราะห์ศักราชเป็นพุทธศักราชไม่สามารถใช้จ ํานวนคงทีเที ยบไ ด้
เนืองจาก ฮิจเราะห์ ศักราชยึดถือว ัน เดือน ปี ทางจันทรคติอย่างเคร่งครัด จึงเดินตามปี
สุริยคติไม่ทัน ทําให้คลาด
6. การนับศักราชนีจะพบใ นหล ั กฐา นทา งปร ะวั ติศา สตร ์ ในสมั ยใด สมัยสุโขทัย และอยุธยาตอนต้น
7. ปีมหาศักราชที1 จะตรงกับปีพุทธศักราชใด พุทธศักราช 621
8. เมือปี พุ ทธศั กราช 1181โดยไทยรับเอาวิธีการนับเวลา จุลศักราช (จ.ศ.) มาใช้ในสมัยอยุธยา
อย่างไร เพือกา รคํ านว ณท า ง โหร าศา สตร ์  ใช้ บอกเ วลา ในจ ารึ ก ตา นา น พร ะราชพง ศา วดา ร
จดหมายเหตุ ต่างๆ
9. การนับเวลา รัตนโกสินทร์ศก (รศ.) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว (รัชกาลที5) ทรง

ในปีใด ตัง พ.ศ. 2432
10. รัตนโกสินทร์ศก (รศ.)จึงขึนปี ใหม่ ในวันใด วันที1 เมษายน
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คริสต์ศักราช(ค.ศ.) ตรงกับ 2011

ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) ตรงกับ 1432

รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) ตรงกับ 230

จุลศักราช (จ.ศ.) ตรงกับ 1373

มหาศักราช (ม.ศ.) ตรงกับ 1933

เฉลยใบงานที

คําสัง
ปัจจุบัน( คะแนน)

ตัวอย่างพุทธศักราช (พ.ศ.) ตรง

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



33

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ ก ข ค ง
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ ก ข ค ง
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