
1 

 

 

 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส21101  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนจุฬาภรณาชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

 
เร่ือง  เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์  

ให้เลือกข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.  ระบบปฏิทินเกิดขึ้นคร้ังแรกในสมันของใคร   
 ก.  นโปเลียน     ข.  จูเลียส  ซีซาร์ 
 ค.  สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอร่ี ที่ 13  ง.  จินซีฮ่องเต้ 
2.  มหาศักราชเป็นศักราชที่เกี่ยวเนื่องกับรัชสมัยกษัตริย์พระองค์ใด   
 ก.  พระเจ้ากนิษฐกะแห่งชมพูทวีป   ข.  พระเจ้านโปเลียน 
 ค.  พระเจ้าพิมพิสาร    ง.  พระพุทธเจ้า 
3.  การนับคริสต์ศักราชเร่ิมนับเมื่อใด   
 ก.  พระเยซูประสูติ    ข.  ก่อต้ังกรุงโรม 
 ค.  กรุงโรมล่มสลาย    ง.  พระเยซูสวรรคต 
4.  มหาศักราชที่ 90  ตรงกับคริสต์ศักราชเท่าใด   
 ก.  90 + 76 =  ค.ศ. 116    ข.  90 + 77 =  ค.ศ.  117 
 ค.  90 + 78 = ค.ศ. 118    ง. 90 + 79 = ค.ศ. 119 
5.  พ.ศ. 2514  ตรงกับ ม.ศ. เท่าใด   
 ก.  2514 – 621 = ม.ศ. 1893   ข.  2514 + 621 = ม.ศ. 3135 
 ค.  2514  -  622 = ม.ศ. 1892   ง.  2514 + 622 = ม.ศ. 3136 
6.  สิ่งที่แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์คืออะไร  
 ก.  หลักฐานทางโบราณคดี 
 ข.  หลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษร 
 ค.  หลักฐานทางศาสนา 
 ง.  หลักฐานจากอุปกรณ์เคร่ืองใช้ 
7.  ส าริดที่ใช้ท าเครื่องมือของมนุษย์ยุคโลหะเกิดจากวัตถุใดผสมกัน  
 ก.  ทองแดงกับทองเหลือง   ข.  ดีบุกกับทองเหลือง 
 ค.  ดีบุกกับทองแดง    ง.  ดีบุก ทองแดงและทองเหลือง 
 



2 

 

 

8.  ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
 ก.  ต านานและพงศาวดาร   ข.  จดหมายเหตุร่วมสมัย 
 ค.  วรรณกรรมร่วมสมัย    ง.  การฟ้อนร า 
9.  หากต้องการค้นคว้าเร่ืองวีรกรรมบุคคลส าคัญต้องไปศึกษาค้นคว้าจากเอกสารใด  
 ก.  ต านานและพงศาวดาร   ข.  จดหมายเหตุร่วมสมัย 
 ค.  จารึก     ง.  ปูมโหรหรือจดหมายเหตุโหร 
10.  หากนักเรียนขุดค้นพบโบราณวัตถุนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร  
 ก.  เก็บไว้     ข.  ชวนเพื่อมาร่วมศึกษาเรียนรู้ 
 ค.  ติดต่อกรมศิลปากร    ง.  ทิ้งไว้ที่เดิม 
11. เวลาใดที่กินเวลาน้อยที่สุด 

ก อดีต  ข ปัจจุบัน  ค อนาคต  ง ไม่สามารถก าหนดได้ 
12. ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก ประวัติศาสตร์อธิบายเร่ืองราวของสังคมมนุษย์ในอดีต 
ข ประวัติศาสตร์ศึกษาเฉพาะเร่ืองที่มีผลกระทบต่อคนจ านวนมาก 
ค ประวัติศาสตร์เกิดซ้ ารอยได้ถ้าเร่ืองนั้นมีที่มาจากสาเหตุคล้ายกัน 
ง ประวัติศาสตร์ไม่มีการก าหนดว่าเหตุการณ์เกิดนานเท่าไรจึงจะถือว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

13. เดือนคี่ในระบบจันทรคติมีกี่วัน 
 ก 15 วัน  ข 29 วัน   ค 30 วัน   ง 31 วัน 
14. วันต่อไปนี้ วันไหนเป็นวันสิ้นเดือนในระบบจันทรคติ 
 ก วันขึ้น 15 ค่ า ทุกเดือน    ข วันแรม 15 ค่ า ทุกเดือน 
 ค วันขึ้น 15 ค่ า ในเดือนคู่    ง วันแรม 14 ค่ า ในเดือนคี่ 
15. ยุคใดที่ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ก ยุคก่อนประวัติศาสตร์    ข ยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ 
 ค ยุคประวัติศาสตร์     ง ถูกทุกข้อ 
16. สมัยใดที่มนุษย์เร่ิมด ารงชีวิตด้วยการท าเกษตร 
 ก สมัยหินเก่า      ข สมัยหินใหม่ 
 ค สมัยส าริด      ง สมัยหินเหล็ก 
17. ยุคประวัติศาสตร์หมายความว่าอย่างไร 
 ก ยุคที่มนุษย์เร่ิมตั้งถิ่นฐาน    ข ยุคที่มนุษย์มีตัวหนังสือใช้แล้ว 
 ค ยุคที่มนุษย์ยังไม่มีตัวหนังสือใช้   ง ยุคที่มนุษย์ท าเคร่ืองมือล่าสัตว์ได้ 
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18. ช่วงเวลา พ.ศ. 1893–2310 เป็นช่วงเวลาของสมัยใดของไทย 
 ก สมัยสุโขทัย  ข สมัยอยุธยา  ค สมัยธนบุรี  ง สมัยรัตนโกสินทร์ 
19. ศักราชใดเป็นศักราชสากลที่นิยมใช้กันทั่วโลก 
 ก มหาศักราช  ข พุทธศักราช  ค คริสต์ศักราช  ง รัตนโกสินทรศก 
20. พุทธศตวรรษที่ 26 ตรงกับคริสต์ศตวรรษที่เท่าไร 
 ก คริสต์ศตวรรษที่ 18 ข คริสต์ศตวรรษที่ 19 ค คริสต์ศตวรรษที่ 20 ง คริสต์ศตวรรษที่ 21 
21. อยากทราบว่า พ.ศ. 2537 ตรงกับ ค.ศ. ใด มีวิธีการคิดอย่างไร 
 ก 2537 – 543  ข 543 + 2537  ค 2537 – 544  ง 544 + 2537 
22. พ่อขุนรามค าแหงมหาราชครองราชย์ พ.ศ. 1822–1841 ในจารึกหลักที่ 1 กล่าวว่าพระองค์ทรงประดิษฐ์

ลายสือไทยเมื่อ “1205 ศกปีมะแม” ศก 1205 น่าจะเป็นศักราชระบบใด 
 ก จุลศักราช   ข มหาศักราช  ค พุทธศักราช  ง ไม่สามารถระบุได้ 
23. หลักฐานประเภทใดที่ยังไม่มีในสมัยสุโขทัย 
 ก จารึก   ข ต านาน  ค ศิลปกรรม  ง พระราชพงศาวดาร 
24. “สุโขทัยคงจะเก็บภาษีหลายประเภท การยกเว้นภาษีผ่านด่านคงไม่กระทบกระเทือนรายได้ของรัฐมาก

นัก” จากข้อความนี้ เป็นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ก การตีความหลักฐาน    ข การรวบรวมหลักฐาน 
 ค การเรียบเรียงและน าเสนอ    ง การก าหนดปัญหาหรือเร่ืองที่จะศึกษา 
25. ข้อใดไม่อยู่ในขั้นการเรียบเรียงและน าเสนอ 
    ก การจัดนิทรรศการ       ข การเขียนบทความ 
    ค การรายงานปากเปล่า        ง การท าความเข้าใจหลักฐาน 
26. ศักราชแบบใดที่เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด 
  ก.   พุทธศักราช           ข.    มหาศักราช ค. ฮิจเราะห์ศักราช ง.    คริสต์ศักราช 
27. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการเทียบศักราช 
  ก.   ท าให้ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่หนึ่งอาจมีผลกระทบต่อที่อ่ืนได้ 
  ข.   เพื่อป้องกันความสับสนของนักประวัติศาสตร์และผู้ศึกษาคนอ่ืน ๆ  
  ค. ท าให้เกิดความเข้าใจเร่ืองราวในอดีตในแหล่งต่างๆ ได้ดีขึ้น 
  ง. ถูกทุกข้อ 
28. เราทราบได้อย่างไรว่า  พ.ศ.  2550  ตรงกับ ค.ศ.  2007 
  ก.   น า  543  มาลบ  เพราะ  ค.ศ.  ช้ากว่า  พ.ศ.  อยู่  543  ปี 
  ข. น า  543  มาลบ  เพราะนักประวัติศาสตร์ก าหนดไว้ 
  ค. น า  543  มาลบ  เพราะพระพุทธเจ้าสิ้นพระชนม์ก่อนพระเยซู  543 ป ี
  ง. ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน  แต่ทราบเพราะเข้าใจกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว 
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 29. หลักเกณฑ์ส าคัญในการแบ่งยุคสมัยเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์คืออะไร 
  ก. การตั้งบ้านเรือน 
  ข. การประดิษฐ์ตัวอักษร 
  ค. การปกครองด้วยระบบกษัตริย์ 
  ง. การประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัย 
 30. การแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นยุคหินและยุคโลหะ  มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งอย่างไร 
  ก. รูปร่างหน้าตาของมนุษย์ 
  ข. ภาษาพูดและภาษาเขียน 
  ค. การตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ า 
  ง. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 
 31. ข้อใดถูกต้อง 
  ก.   พัฒนาการของมนุษย์ขึ้นอยู่กับชาติพันธุ์ 
  ข.   มนุษย์มีล าดับพัฒนาการใกล้เคียงกับสัตว์ 
  ค. ความเหมาะสมของแหล่งที่อยู่อาศัยมีผลต่อพัฒนาการ 
  ง.   พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนต่าง ๆ  ทั่วโลกจะเกิดขึ้นพร้อมๆ  กัน 
 32. มนุษย์ที่ยังเร่ร่อนอาศัยอยู่ตามเพิงผา  ใช้เคร่ืองมือหินแบบง่ายๆ  เป็นมนุษย์ยุคใด 
  ก.  ยุคหินเก่า  ข. ยุคหินกลาง  
  ค. ยุคหินใหม่  ง. ยุคโลหะ 
 38. ยุคส าริดเป็นยุคที่มีการน าโลหะมาผสมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  โลหะดังกล่าวคืออะไร 
  ก. เงิน - ทอง  ข. ดีบุก - เงิน 
  ค. ทองแดง -  ดีบุก  ง. เหล็ก -  ทองแดง 
 34. ในประเทศไทยพบหลักฐานของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดคือยุคใด 
  ก. ยุคหินเก่า  ข. ยุคหินกลาง 
  ค. ยุคหินใหม่  ง. ยุคโลหะ 
 35. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร 
  ก. ท าให้การศึกษาเร่ืองราวในอดีตได้สะดวกขึ้น 
  ข. ท าให้เร่ืองราวในอดีตเป็นจริงขึ้นมากกว่าเดิม 
  ค. ท าให้เกิดความเข้าใจเร่ืองราวในอดีตได้ดีขึ้น 
  ง. ท าให้ประหยัดเวลาการท างานของนักประวัติศาสตร์ 
 36.    ขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คือขั้นตอนใด 
   ก. เลือกเรียนวิชาประวัติศาสตร์     ข. ปรึกษาผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ 
   ค. ก าหนดหัวเร่ืองที่น่าสนใจหรือเราสนใจ   ง.  ค้นหาหลักฐานเพื่อก าหนดเรื่องให้สอดคล้องกัน 
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 37.     เหตุใดจึงต้องมีการประเมินคุณค่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
         ก.   หลักฐานอาจเก่าหรือใหม่ ข. หลักฐานอาจจริงหรือเท็จ 
         ค.   หลักฐานอาจมีหรือไม่มี ง. หลักฐานอาจมากหรือน้อย 
       38.     หากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย แล้วไปเขียนหนังสือบรรยายว่าประเทศ 
        ไทยล้าหลัง  ด้อยพัฒนา  เพราะยังมีการกินอาหารด้วยมือหรือไม่สวมเสื้อผ้า  นักเรียนคิดว่า

ข้อความนี้จะใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอนาคตได้หรือไม่ 
  ก. ไม่ได้  เพราะเป็นหลักฐานเท็จ  ข. ไม่ได้  เพราะผู้เขียนไม่ใช่คนไทย 
  ค. ได้  เพราะเป็นหลักฐานชั้นต้น  ง. ได้  แต่ต้องมีการตีความหลักฐาน 
       39. บันทึกเหตุการณ์ของ วันวลิต  ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในสมัยอยุธยา  เป็นหลักฐานประเภทใด 
  ก. หลักฐานชั้นต้น - เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ข. หลักฐานชั้นรอง - เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ค. หลักฐานชั้นต้น - ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ง. หลักฐานชั้นรอง - ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 40. หลักฐานที่เด่นมากในเร่ืองของรายละเอียดและความถูกต้องของเวลา คือหลักฐานใด 
  ก. จารึก                ข.  ต านาน ค. จดหมายเหตุ  ง.  พงศาวดาร 
 41. เร่ืองราวที่ปรากฏในพงศาวดารส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับอะไร 
  ก. สงครามกับเพื่อนบ้าน  ข. ความเป็นอยู่ของไพร่ฟ้า 
  ค. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ง. พระราชกรณียกิจของกษัตริย์ 
 42. เร่ืองราวของมะกะโทที่เข้ามารับราชการในสมัยพระร่วงจัดเป็นหลักฐานประเภทใด 
  ก. พงศาวดาร  ข. บันทึกชาวต่างชาติ 
  ค. หลักฐานโบราณคดี  ง. ต านานหรือนิทานพื้นบ้าน 
 43. ลักษณะนิสัยใดที่มีความจ าเป็นน้อยส าหรับนักประวัติศาสตร์ 
  ก. ชอบสังเกต            ข.  ชอบค้นหา    ค.  ชอบจดบันทึก ง.  ชอบวาดภาพ 
 44. เร่ืองราวในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว จะมีความน่าเชื่อถือหากเป็นกรณีใด 
  ก. ผู้เขียนเป็นราชนิกูล  ข. มีหลักฐานอ้างอิงสนับสนุน 
  ค. มีการเรียบเรียงอย่างสละสลวย  ง. ผู้เขียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
 45. บิดาแหง่ประวัติศาสตร์ชาติไทย คือใคร 
  ก. ศาสตราจารย์ขจร  สุขพานิช  ข. สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
  ค. สมเด็จฯ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์  ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่มา  ส านักพิมพ์แม็ค   ส านักพิมพ์ ทวพ.  และส านักพิมพ์ อจท. 

********************* 
ครูสายพิน  วงษารัตน์ 
ครู  ช านาญการพิเศษ 


