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แม็คก้าวไกล วิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

หนังสือเล่มนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจากผลการวิจัยประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้ ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนี้ 

ด้านเนื้อหา 

1. ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2. ปรับเนื้อหาให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

3. แทรกเนื้อหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริงที่ใกล้ตัวผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกคิด และพัฒนา

สมองตามแนวทาง Brain-Based Learning  

ด้านการนำเสนอ 

1. เพิ่มเติมภาพประกอบให้ชัดเจนและทันสมัยมากขึ้น 

2. จัดพิมพ์รูปเล่มให้สวยงาม ทนทาน น่าใช้มากขึ้น 

ด้านกิจกรรม 

1. เพิ่มเติมกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ โดยเน้นกิจกรรมฝึกการคิดและเชื่อมโยงหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปรับความยากง่ายของกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

ด้านการประเมินผล 

เพิ่มเติมจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ชัดเจนทุกหน่วยโดยเน้นให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและ

ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้ในการวางแผน

การจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล และสะท้อนให้เห็นความตระหนัก (Awareness) และความ

พยายาม (Attempt) ที่มุ่งจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ 

 

บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด 

ดูรายละเอียดของรายงานวิจัย “การติดตามผลการใช้สื่อการเรียนรู้ (ของบริษัท             

สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544”                  

ได้ที่ www.MACeducation.com  



สำหรับครูผู้สอนและผู้ปกครอง 
 

 หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำความคิด สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.4-6) ประวัติศาสตร์สากลเล่มนี้ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ได้จัดทำและพัฒนาขึ้นใหม่ให้ตรงตามหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการพัฒนาครั้งนี้ นอกจากการจัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระแกนกลางและ

ตัวชี้วัดชั้นปีที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแล้ว ยังได้นำผลการวิจัยประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร           

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยมาดำเนินการพัฒนา

หนังสือเรียนชุดนี้ ดังนี ้

 1.  จัดทำสาระการเรียนรู้ให้ตรงตามตัวชี้วัดชั้นปีและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรทุก

มาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางกำหนดให้เรียนในแต่ละปี 

 2.  จัดทำจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยเน้นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตรงกับตัวชี้วัดชั้นปีในหน่วยการเรียนรู้

หลักทุกหน่วยการเรียนรู้ และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้มาตราฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผู้เรียนของ          

สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อสะดวกต่อการนำไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

และการวัดผลประเมินผล และสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายามของสถานศึกษา ที่จะจัดการเรียนการ

สอนให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนด 

 3. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อฝึกกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จนบรรลุตาม

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตร โดยใช้แนวทางการออกแบบการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ 

(Backward Design) โดยสอดแทรกไว้ในกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ และ/หรือกิจกรรมแนะนำ 

 4. เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ละเอียดในบางหัวข้อ หรือบางเรื่องที่ไม่สามารถบรรจุลงในหนังสือเรียนเพราะจะ

ทำให้หนังสือมีความหนาและราคาสูง ในรูปแบบ MAC e-knowledge  โดยการเชื่อต่อกับ Website ของ                   

สำนักพิมพ์ คือ WWW.MACeducation.com ซึ่งมีฐานข้อมูลที่ท่านสามารถ Download มาศึกษาได้ 

 5. เพื่อสนองนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายให้มีการขับ

เคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทุกระดับ ได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบภาวะ

งานที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ โดยแทรกไว้ในกิจกรรมตรวจ

สอบความเข้าใจบางหน่วยที่มีเนื้อหาสอดคล้อง โดยใช้ตราสัญลักษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน  

ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   กำกับไว้  เพื่อเป็นจุดสังเกตสำหรับครูผู้สอนจะได้ให้คำแนะนำผู้เรียนเพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนตามเหมาะสม ทั้งนี้ควรเป็นการเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติจริง

ในชีวิตประจำวัน 

คำชี้แจง 



 6. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแนวทางการวางแผนแบบย้อนกลับ (Backward Design) ของ Grant 

Wiggins และ Jay Mctighe ทั้งนี้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ยังได้เพิ่มภาระงาน 2 แบบสำหรับคุณครูนำไปประยุกต์

ดัดแปลง เพื่อการพัฒนาเป็นนวัตกรรมการศึกษาสำหรับแก้ปัญหาในชั้นเรียน คือ 

  - นวัตกรรมเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ 

  - นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 7. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนได้วิจัยในชั้นเรียนและเขียนรายงานการวิจัยที่มีรูปแบบเหมาะสม ทาง          

สำนักพิมพ์ได้จัดทำแบบฟอร์มแนวทางการเขียนรายงานเพิ่มไว้ให้ทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คุณครู          

ผู้สอนตระหนักว่า ควรใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 

 สำหรับหนังสือเรียนแม็ค สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) แต่ละเล่มได้แบ่งสาระการเรียนรู้และเนื้อหาแยกเป็นรายเล่มตามสาระ ได้แก่ สาระที่ 

2 จำนวน 1 เล่ม สาระที่ 3 จำนวน 1 เล่ม สาระที่ 5 จำนวน 1 เล่ม และสาระที่ 4 จำนวน 2 เล่ม เพื่อสะดวกแก่ครูผู้สอนที่

จะนำไปจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยกิตตามภาคเรียน โดยจัดการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของแต่ละสถาน

ศึกษา ซึ่งในแต่ละเล่มประกอบด้วยสาระการเรียนรู้และเนื้อหา ดังนี้ 

 1. หนังสือเรียนแม็ค สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)   

  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 

 2. หนังสือเรียนแม็ค สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)   

  เศรษฐศาสตร์ 

 3. หนังสือเรียนแม็ค สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)    

   เล่มที่ 1 ประวัติศาสตร์ไทย 

 4. หนังสือเรียนแม็ค สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)   

  เล่มที่ 2 ประวัติศาสตร์สากล 

 5. หนังสือเรียนแม็ค สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)    

  ภูมิศาสตร์ 

  หนังสือเรียนแม็ค สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ได้จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 เล่ม ตามชั้นปี ดังนี้ 

 1. หนังสือเรียนแม็ค พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 2. หนังสือเรียนแม็ค พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 3. หนังสือเรียนแม็ค พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 หนังสือเรียนแม็คทุกเล่มของสำนักพิมพ์ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึง

มั่นใจได้ว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ท้ายนี้ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่  

ให้ความไว้วางใจเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์ด้วยดีเสมอมา และเพื่อสนองไมตรีจิตอันดียิ่งของท่าน             

สำนักพิมพ์จึงขอตั้งปณิธานว่า จะสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการศึกษาตลอดไป    

บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด 



คำนำ 

หนังสือแบบเรียนเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เขียนยากเล่มหนึ่ง เนื่องจากเนื้อหามีขอบข่ายกว้างมาก และ

กรอบเวลาที่มีให้เขียนก็จำกัด จึงทำให้ลักษณะการเขียนเป็นแบบเลือกหัวข้อมากกว่าการพยายามเขียนให้

ครอบคลุมเนื้อหาประวัติศาสตร์สากลทั้งหมด ซึ่งถึงจะพยายามก็คงจะทำไม่ได้ในจำนวนหน้าที่จำกัดสำหรับ

หนังสือแบบเรียน โดยประมาณครึ่งหนึ่งต้องใช้เขียนเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องเกี่ยวกับ

เวลาและปฏิทิน 

เรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์และประโยชน์ของประวัติศาสตร์นั้น

เป็นการปรับปรุงและขยายความเพิ่มเติมจากบทความที่ผู้เขียนได้เขียนลงพิมพ์ในที่อื่นมาก่อนหน้านี้ 

สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลทั้งหมด ผู้เขียนได้ค้นหาหนังสือประวัติศาสตร์สากลเท่า

ที่พอจะหาได้ในห้องสมุดบ้านเรามาใช้เป็นแนวในการเขียนส่วนเรื่องอื่นๆ ผู้เขียนได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล

หลากหลาย แต่เนื่องจากธรรมชาติของแบบเรียนไม่ต้องใส่อ้างอิงจนดูรกรุงรังดังเช่นบทความหรือตำราทาง

วิชาการทั้งหลาย สิ่งใดที่ผู้เขียนค้นและคว้ามาจากแหล่งข้อมูลใดก็จะปรากฏชื่อแหล่งข้อมูลเหล่านั้นอยู่ข้าง

หลังหนังสือ ผู้เขียนขอขอบคุณผลงานของท่านผู้เขียนและผู้เผยแพร่ผลงานนั้น หากปราศจากผลงานของท่าน

เหล่านี้ ผู้เขียนคงไม่สามารถเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาได้เป็นแน่ และหากผู้เขียนตกหล่นมิได้ใส่ผลงานชิ้นใดที่

อาจจะใช้ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ก็ขอเรียนให้ทราบว่าผู้เขียนไม่มีเจตนาจะทำเป็นไม่ได้ใช้ผลงานของท่าน 

แต่อาจจะทำตกหล่นไปได้ตามวิสัยมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ ์และหากมีกรณีเช่นนั้นก็ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้  

ขอบคุณท่านครูอาจารย์และนักเรียนที่เลือกใช้หนังสือเล่มนี้ หากท่านพบข้อผิดพลาด บกพร่อง หรือมี

ข้อเสนอ แนะใดๆ กรุณาเขียนจดหมายให้คำแนะนำไปที่สำนักพิมพ์หรือจะส่งถึงผู้เขียนโดยตรงก็จะเป็น

พระคุณยิ่ง 

ท้ายสุดนี้ ขอบคุณสำนักพิมพ์แม็คที่กรุณาให้ความไว้วางใจผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ทั้งๆ ที่ผู้เขียน

พยายามบ่ายเบี่ยงตลอดมา ผู้เขียนพอจะเดาได้ว่าท่านที่เกี่ยวข้องกับกำหนดออกของหนังสือเล่มนี้ทุกท่าน

คงจะมีความกังวลจนถึงวันกำหนดส่งต้นฉบับ ก็ต้องขออภัยที่ผู้เขียนมีส่วนทำให้ท่านมีความทุกข์อยู่ระยะ

หนึ่ง ขอบคุณทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการของสำนักพิมพ์ที่ได้ช่วยในกระบวนการผลิตช่วยแก้เพิ่มเติมด้วย

จนสำเร็จออกมาเป็นเล่มดังที่เห็นอยู่นี้ 

 

         ชาติชาย พณานานนท์ 
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 เมื่อท่านเห็นสัญลักษณ์          ปรากฏอยู่ในหนังสือที่ท้ายข้อความใด  แสดงว่าเมื่อท่านอ่านเนื้อหาถึงตอนนั้นแล้ว ท่าน

สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้โดยการเชื่อมต่อกับ Website ของสำนักพิมพ์แม็ค คือ www.MACeducation.com 

 วิธีเข้าสู่หน้าเว็บเพจ (Web Page) ความรู้เพิ่มเติม MAC e-knowledge  เลือกได้ 2 วิธี ดังนี้ :- 

 วิธีที่ 1  ผ่าน Website ของสำนักพิมพ์แม็ค ขั้นตอนมีดังนี้ :- 

 1. เข้าสู่ Website ของสำนักพิมพ์แม็ค www.MACeducation.com  

 2. ที่หน้า Homepage ให้คลิกที่สัญลักษณ์             เพื่อเข้าสู่ MAC e-knowledge  

 3. คลิกเพื่อเลือกระดับชั้น,  กลุ่มสาระการเรียนรู้,  และประเภทหนังสือ.  รายชื่อหนังสือจะปรากฏพร้อมรหัส 

  ประจำหนังสือ 10 หลัก.  

 4. คลิกเพื่อเลือกรายชื่อหนังสือที่ต้องการเพื่อเข้าสู่เว็บเพจของหนังสือเล่มนั้น. ชื่อและรหัสของหนังสือเล่มนี้คือ  

ประวัติศาสตร์สากล  2503107110 

 5.   คลิกเพื่อเลือกชื่อไฟล์.htm เนื้อหาเพิ่มเติมที่ต้องการ  เนื้อหาเพิ่มเติมของหัวข้อนั้นๆ ก็จะปรากฏขึ้นบนจอ. 

 6.  ในการเปิดดูข้อมูลเรื่องต่อๆ ไปในหนังสือเล่มนี้ ท่านเพียงแต่พิมพ์เปลี่ยนตัวเลขต่อท้ายตามที่ปรากฏอยู่ใต้สัญลักษณ์              

          จาก 01 เป็น 02, 03, 04, ...   แล้วกดปุ่ม Enter  เพื่อเข้าสู่เนื้อหาเพิ่มเติมของเนื้อหานั้นๆ ต่อไป. 

 

 วิธีที่ 2  โดยการพิมพ์ URL (ตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลบน Web) ประจำเล่มของหนังสือ  ขั้นตอนมีดังนี้ :- 

 1.  พิมพ์ URL ประจำเล่มของหนังสือเล่มนี้คือ 

www.MACeducation.com/e-knowledge/2503107110/ 

 2.   พิมพ์ ชื่อไฟล์.htm ชื่อไฟล์คือตัวเลขที่ปรากฏอยูใ่ต้สัญลักษณ์             ต่อท้าย ในช่อง Address ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ 

 

 

 

  3. ตรวจสอบความถูกต้อง เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter.  เนื้อหาเพิ่มเติมของหัวข้อนั้นๆ ก็จะปรากฏขึ้นบนจอ. 

 4. ในการเปิดดูข้อมูลเรื่องต่อๆ ไปในหนังสือเล่มนี้ ท่านเพียงแต่พิมพ์เปลี่ยนตัวเลขต่อท้ายตามที่ปรากฏอยู่ใต้สัญลักษณ์               

                  จาก 01 เป็น 02, 03, 04, ...  แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่เนื้อหาเพิ่มเติมของเนื้อหานั้นๆ ต่อไป. 

 

 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด  มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนา             หรือ MAC e-knowledge ตามแนวทางการปฏิรูป  

การเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษารู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร. หากท่านมีข้อเสนอแนะใดที่จะพัฒนา MAC e-knowledge ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น กรุณาแจ้งให้บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค 

จำกัด ทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง. 
บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด 

 

คำชี้แจงการใช้  MAC e-knowledge 

รหัสประจำหนังสือ 10 หลัก 
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