
 

 
 

 
 

ชุดการเรียนการสอน 
วชิาประวตัิศาสตร์ ส๒๑๑๐๔  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
  พฒันาการของอาณาจักรสุโขทัย      

ชุดที่ ๑ เร่ือง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จดัท าโดย 

 
นางนฤมล  นิลกรรณ์ 

ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะ ครูช านาญการ 
โรงเรียนนบพติ าวทิยา 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 



 

 

  

  

 

 ๑. ศึกษาคู่มือการใชชุ้ดการเรียนการสอนใหเ้ขา้ใจ 
 ๒. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีไม่ไดจ้ดัไวใ้นชุดการเรียนการสอน 
 ๓. จดัชั้นเรียนใหเ้หมาะกบัการใชชุ้ดการเรียนการสอน 
 ๔. ศึกษาเน้ือหาท่ีจะสอนใหล้ะเอียด  ก่อนน าชุดการเรียนไปใช ้
 ๕. ก่อนสอนครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๖.      ครูช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบเก่ียวกบับทบาทของนกัเรียนในการ   

ใชชุ้ดการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน  
 ๗. การสอนไดแ้บ่งเป็น  ๓ ขั้น คือ 
   - ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
   - ขั้นสอน 
   - ขั้นสรุป 
 ๘. ขณะนักเรียนประกอบกิจกรรม ครูไม่ควรพูดเสียงดงั หากมี

อะไรจะพดูควรพดูเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
 ๙. ครูควรดูการร่วมกิจกรรมของนกัเรียนทุกคนอยา่งใกลชิ้ด หาก

พบนกัเรียนคนใดมีปัญหาใหช่้วยเหลือทนัที 
 ๑๐. ก าหนดเวลาประกอบกิจกรรมให้ชัดเจน เน้นให้นักเรียนทุก

คนเกบ็ชุดการเรียนการสอนของตนไวใ้นสภาพท่ีเรียบร้อย 
 ๑๑. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปบทเรียน 

 ๑๒. ก่อน-หลงัการสอน ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน – 

หลงัเรียน 

 ๑๓.  หลงัเรียนเสร็จ ครูเก็บกระดาษค าตอบ น าผลไปเปรียบเทียบ 

ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน  

 
 

ค าช้ีแจงส าหรับครู 



 

  

  

 

๑. ฟังค าอธิบายในการใช้ชุดการเรียนการสอนให้เข้าใจ  ถา้มี
ปัญหาใหซ้กัถามไดท้นัที 

๒.      ก่อนศึกษาเน้ือหาจากชุดการเรียนการสอนให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียนโดยใชก้ระดาษค าตอบท่ี เตรียมไวใ้ห้
พร้อมทั้งตรวจค าตอบจากบตัรเฉลยเพื่อวดัความรู้เดิมก่อน
เรียน  

 ๓. อ่านบตัรค าส่ังใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรม 

 ๔. นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ความรู้จากบตัรเน้ือหา แล้วตอบค าถาม
ในบตัรค าถาม โดยศึกษาและตอบค าถามให้ครบตามล าดับ
พร้อมทั้งตรวจค าตอบจากบตัรเฉลย      

 ๕. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนแลว้ตรวจค าตอบจากบตัร
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

 ๖. นกัเรียนตอ้งมีความรับผิดชอบและซ่ือสัตยไ์ม่ดูเฉลยก่อนท า
กิจกรรม 

 ๗. ถา้มีปัญหาหรือขอ้สงสัยใหป้รึกษาครูผูส้อน  

 ๘.  ไม่เขียนขอ้ความใดๆ ลงในชุดการเรียนการสอน 

 ๙. น าชุดการเรียนการสอนส่งครูผูส้อน หลงัจากปฏิบติักิจกรรม
เสร็จ เรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 



 

 

 

  

๑. อาณาจกัรสุโขทยัก่อตั้งข้ึนในช่วงเวลาใด 
  ก. ตน้พุทธศตวรรษท่ี ๑๖  
  ข. ตน้พุทธศตวรรษท่ี ๑๗ 
  ค. ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๘  
  ง. ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ 

๒.  ก่อนการสถาปนากรุงสุโขทยั เดิมมีผูน้  าคนไทยปกครองอยูก่่อนมีช่ือวา่อยา่งไร 
  ก.  พ่อขนุผาเมือง  
  ข.  พ่อขนุบานเมือง 
  ค.  พ่อขนุศรีนาวน าถม  
  ง.  พ่อขนุบางกลางหาว  

๓.  ปัจจยัภายในท่ีท าใหก้ารสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัท าไดส้ าเร็จคือ 
  ก.  ขอมเส่ือมอ านาจ 
  ข.  คนไทยในแควน้ต่างๆ ยอมรับอ านาจของแควน้สุโขทยั 

  ค.  บา้นเมืองอุดมสมบูรณ์ ท าเลท่ีตั้งมีความเหมาะสม  
  ง.  กษตัริยสุ์โขทยัอ่อนนอ้มต่ออาณาจกัรขอมท าใหป้ลอดภยัจากขอม  
  
   

ค ำสั่ ง    จงท าเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง  ตรงกบัตวัอกัษร ก ข ค ง ข้อท่ีถกูเพียงข้อเดียว 

 

สาระการเรียนรู้ท่ี  ๔   ประวติัศาสตร์      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑       ภาคเรียนท่ี  ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔   พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั    

ชุดท่ี   ๑  เร่ือง  การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน  



 

 

  
๔.  ราชวงศสุ์โขทยัท่ีปกครองกรุงสุโขทยั คือราชวงศใ์ด 
  ก.  ราชวงศจ์กัรี 
  ข.  ราชวงศอู่์ทอง  
  ค.  ราชวงศพ์ระร่วง 
  ง.  ราชวงศบ์า้นพลูหลวง  

๕.  ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศสุ์โขทยัคือใคร 
  ก.  พ่อขนุผาเมือง 
  ข.  พ่อขนุบานเมือง 
  ค.  พ่อขนุศรีนาวน าถม  
  ง.  พ่อขนุศรีอินทราทิตย ์   

๖.   ขอมสบาดโขลญล าพงคือใคร 
  ก. ขนุนางขอม  
  ข.  กษตัริยข์อม 
  ค.  ราษฎรขอม  
  ง.  พระสงฆข์อม 

๗.  ก่อนการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั ดินแดนในบริเวณน้ีเคยตกอยูใ่ตอ้  านาจของ

ชาติใด 

  ก.  มอญ  

  ข.  ขอม 

  ค.  ญวน  

  ง.  พม่า 

๘.  ผูน้  าคนไทยท่ีร่วมขบัไล่ขอมออกจากสุโขทยัไดส้ าเร็จคือ 
  ก.  พ่อขนุมงัรายกบัพ่อขนุผาเมือง 
  ข.  พ่อขนุผาเมืองกบัพ่อขนุบานเมือง 
  ค.  พ่อขนุบางกลางหาวกบัพ่อขนุมงัราย  
  ง.  พ่อขนุบางกลางหาวกบัพ่อขนุผาเมือง  
   



 

๙.   กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยแห่งราชวงศพ์ระร่วงคือใคร 
  ก.   พระมหาธรรมราชาท่ี ๒ 
  ข.  พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไทย) 
  ค.  พระมหาธรรมราชาท่ี ๔ (บรมปาล) 
  ง.  พระมหาธรรมราชาท่ี ๓ (ไสลือไทย) 

๑๐.  ปัจจยัภายนอกท่ีท าใหก้ารสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัท าไดส้ าเร็จคือ 
  ก.  ขอมเส่ือมอ านาจ 
  ข.  คนไทยมีความสามคัคี 
  ค.  คนไทยรักความเป็นอิสระ  
  ง.  คนไทยมีผูน้  าท่ีมีความสามารถ  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ค าส่ัง    จงท าเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง  ตรงกบัตวัอกัษร ก ข ค ง ขอ้ท่ีถูกเพียงขอ้เดียว 

สาระการเรียนรู้ท่ี  ๔   ประวติัศาสตร์      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑       ภาคเรียนท่ี  ๒ 

  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๔  พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั    

ชุดท่ี  ๑ เร่ือง  การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั 
 

 ขอ้  ๑.  ค. ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ 

 ขอ้  ๒.  ค.  พ่อขนุศรีนาวน าถม 

ขอ้  ๓.  ค.  บา้นเมืองอุดมสมบูรณ์ ท าเลท่ีตั้งมีความเหมาะสม 

ขอ้  ๔.  ค.  ราชวงศพ์ระร่วง 

 ขอ้  ๕.     ง.  พ่อขนุศรีอินทราทิตย ์

 ขอ้  ๖.   ก. ขนุนางขอม 

ขอ้  ๗.  ข.  ขอม 

 ขอ้  ๘.  ง.  พ่อขนุบางกลางหาวกบัพ่อขนุผาเมือง 

 ขอ้  ๙.  ค.  พระมหาธรรมราชาท่ี ๔ (บรมปาล) 

 ขอ้ ๑๐.  ก.  ขอมเส่ือมอ านาจ 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  



 

 

  

มาตรฐาน ส ๔.๓   เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภาคภูมิใจ

และธ ารงความเป็นไทย 

ตัวช้ีวดั  ส ๔.๓ ม.๑/๒  วเิคราะห์พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยัในดา้นต่าง ๆ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. บอกความเป็นมาและการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัได ้
๒.  บอกปัจจยัท่ีน าไปสู่การสถาปนาและปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อพฒันาการในสมยัสุโขทยัได ้
๓.   บอกพระนามและล าดบัพระมหากษตัริยส์มยัสุโขทยัได ้

 

บัตรค าส่ัง อ่านบตัรค าสั่งแผน่น้ี แลว้ปฏิบติัตามล าดบัขั้นต่อไปน้ีดว้ยความ

ตั้งใจ 

 ๑.  อ่านบตัรเนือ้หา 

 ๒.  อ่านค าถามแล้วตอบค าถามลงในบตัรค าถาม 

 ๓.  ตรวจค าตอบจาก “บัตรเฉลย” หากข้อใดนกัเรียนตอบค าถามผิด       

ให้ศกึษาบตัรเนือ้หาใหม่ แล้วแก้ไขให้ถกูต้อง 

 

สาระการเรียนรู้ที่ ๔  ประวตัศิาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

หน่วยที ่๔  พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทัย   

ชุดที่ ๑  เร่ือง การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทัย 



 

 

  

บัตรเนือ้หาที่  ๑ 

เร่ือง ความเป็นมาก่อนการสถาปนาเมืองสุโขทยัเป็นราชธานี 
จุดประสงคท่ี์ ๑. บอกความเป็นมาและการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัได ้

เป็นราชธานีได ้

 

สภาพชุมชนเดิมก่อนการสถาปนาอาณาจักร

สุโขทยั 

  ก่อนการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัใน

ปี พ.ศ. ๑๗๙๒ ในพื้นท่ีท่ีตั้งของกรุงสุโขทยั เคย

เป็นชุมชนโบราณท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน 

จากหลักฐานทางด้านโบราณคดี ได้แก่  พระ

ปรางค์ท่ีวดัพระพายหลวง จงัหวดัสุโขทยั พอจะ

สัน นิษฐานได้ว่ า  ดินแดนในแถบ น้ี เคย ถูก

อาณาจกัรเขมรโบราณซ่ึงมีความยิง่ใหญ่มากได ้

ขยายอิทธิพลเขา้มาปกครองมีชุมชนหลายแห่งในบริเวณน้ี เช่น ชุมชนชาวสยาม ชาวลาว   

และชาวมอญ เพราะปรากฏหลกัฐานโบราณสถานศิลปะขอมสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗  เกิด

ก่อนสุโขทยั   เช่น ศาลตาผาแดง   พระปรางคท่ี์วดัศรีสวาย  พระปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหา

ธาตุท่ีอ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั  เป็นตน้ 
 

 

 

ภาพศาลตาผาแดง ท่ีมา: สุพน  ทิมอ ่า  วริิยะ  บุญยะนิวาสน์, มปป.,  

หนา้ ๔๗ 

 
 



 

 

  

เร่ือง ความเป็นมาก่อนการสถาปนาเมืองสุโขทยัเป็นราชธานี 
จุดประสงคท่ี์ ๑. บอกความเป็นมาและการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัได ้

 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนเติมขอ้ความลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้งสมบูรณ์  (ขอ้ละ ๑ คะแนน) 

  อาณาจกัรสุโขทยัสถาปนาในปี  พ.ศ. ...........................  ดินแดนในแถบน้ีมี             

อาณาจกัร.....................................เป็นอาณาจกัรท่ียิง่ใหญ่ในขณะนั้นไดข้ยายอิทธิพลเขา้

มาครอบครอง ซ่ึงมีชุมชนโบราณหลายแห่งมี ชุมชน....................................................... 

มีหลกัฐานปรากฏท่ีเป็นโบราณสถานศิลปะเขมร ในสมยักษตัริย ์...................................   

............................. มีมาก่อนสุโขทยั โบราณสถานส าคญั เช่น.......................................... 

............................................................................................................................. เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

บัตรค าถามที ่๑ 

ข้อนีย้ากจงัเลย 
จริงด้วย  ????? 



 

 

  

เร่ือง ความเป็นมาก่อนการสถาปนาเมืองสุโขทยัเป็นราชธานี 
จุดประสงคท่ี์ ๑. บอกความเป็นมาและการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัได ้

 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนเติมขอ้ความลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้งสมบูรณ์  (ขอ้ละ ๑ คะแนน) 

  อาณาจกัรสุโขทยัสถาปนาในปี  พ.ศ. ...........................  ดินแดนในแถบน้ีมี             

อาณาจกัร.....................................เป็นอาณาจกัรท่ียิง่ใหญ่ในขณะนั้นไดข้ยายอิทธิพลเขา้

มาครอบครอง ซ่ึงมีชุมชนโบราณหลายแห่งมี ชุมชน....................................................... 

มีหลกัฐานปรากฏท่ีเป็นโบราณสถานศิลปะเขมร ในสมยักษตัริย ์...................................   

............................. มีมาก่อนสุโขทยั โบราณสถานส าคญั เช่น.......................................... 

............................................................................................................................. เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

บัตรเฉลยที่ ๑ 

ข้อนีเ้ราท าได้ 

เหมือนกนัเลย 

๑๗๙๒ 

เขมร 

ชาวสยาม  ชาวมอญ  ชาวลาว 

พระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ 

พระปรางคว์ดัศรีสวาย พระปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุ จงัหวดัสุโขทยั 



 

 

 

  

บัตรเนือ้หาที ่ ๒ 

เร่ือง การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั 
จุดประสงคท่ี์ ๑. บอกความเป็นมาและการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัได ้

 

 

ภาพที ่๓  ผงัเมืองสุโขทยั 

ทีม่า :  สุพน ทิมอ ่า วริิยะ บุญยะ

นิวาสน์, มปป., หนา้ ๔๗ 

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทยั 

 เมืองสุโขทยัแต่เดิมมีผูน้  าคนไทยช่ือ พ่อขุน-

นาวน าถม เป็นเจ้าเมืองปกครองอยู่ เ ม่ือพระองค์

ส้ินพระชนม ์ขอมสบาดโขลญล าพง ขุนนางขอมน า

ก าลงัเขา้ยดึสุโขทยัไวไ้ด ้

 พุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ผูน้  าคนไทยสองท่านคือ 

พ่อขุนผาเมือง เจา้เมืองราดกบัพระสหาย พ่อขุนบาง

กลางหาว เจา้เมืองบางยาง ร่วมมือกนัขบัไล่อ านาจ

ของขอมออกไปจากสุโขทยัไดส้ าเร็จ แลว้พ่อขุนผา

เมืองซ่ึงมีความอาวโุสกวา่พ่อขนุบางกลางหาว  

           ไดส้ถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษตัริยค์รองกรุง

สุโขทยั เม่ือ ปี พ.ศ. ๑๗๙๒ มีพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์นบัเป็นกษตัริยอ์งคแ์รก

แห่งราชวงศพ์ระร่วง 



 

 

  

เร่ือง การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั 
จุดประสงคท่ี์ ๑. บอกความเป็นมาและการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัได ้

 

 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนเติมค าลงในช่วงวา่งใหถู้กตอ้ง  (ขอ้ละ ๑ คะแนน) 

 ๑.   อาณาจกัรสุโขทยัสถาปนาข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี ........................................ 

 ๒.   ผูน้  าคนไทยท่ีขบัไล่ขอมออกจากสุโขทยัไดส้ าเร็จคือ ................................ 

  .................................................................................................................... 

 ๓.  พ่อขนุศรีอินทราทิตย ์เดิมช่ือ ..................................................................... 

 ๔.  ราชวงศท่ี์ปกครองสุโขทยัคือ ..................................................................... 

 ๕.  ขอมสบาดโขลญล าพงคือ .......................................................................... 

 

 

 

 

 
 

 

บัตรค าถามที ่๒ 

ใกล้จะเสร็จแล้ว 

ไชโย



 

 

  

เร่ือง การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั 
จุดประสงคท่ี์ ๑. บอกความเป็นมาและการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัได ้

 

 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนเติมค าลงในช่วงวา่งใหถู้กตอ้ง  (ขอ้ละ ๑ คะแนน) 

 ๑.   อาณาจกัรสุโขทยัสถาปนาข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี ........................................ 

 ๒.   ผูน้  าคนไทยท่ีขบัไล่ขอมออกจากสุโขทยัไดส้ าเร็จคือ ................................ 

  .................................................................................................................... 

 ๓.  พ่อขนุศรีอินทราทิตย ์เดิมช่ือ ..................................................................... 

 ๔.  ราชวงศท่ี์ปกครองสุโขทยัคือ ..................................................................... 

 ๕.  ขอมสบาดโขลญล าพงคือ .......................................................................... 

 

 

 
 

 

 

 

บัตรเฉลยที่ ๒ 

๑๘ 

พ่อขนุผาเมือง 

และพ่อขนุกลางหาว 

พ่อขนุบางกลางหาว 

ราชวงศพ์ระร่วง 

ขนุนางขอม 

กลบัไปอา่นใหม่ดีกว่า ข้อนีย้าก



 

 

 

  
บัตรเนือ้หาที่  ๓ 

 

เร่ือง ปัจจยัท่ีน าไปสู่การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั 
จุดประสงคท่ี์  ๒.  บอกปัจจยัท่ีน าไปสู่การสถาปนาและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการในสมยัสุโขทยัได ้

 

ปัจจัยทีน่ าไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทยั 

 ปัจจัยภายใน  ประกอบดว้ย   

   ๑.  การมีขวญัและก าลงัใจดีของประชาชน เน่ืองจากมีผูน้  าท่ีเขม้แขง็และ

มีความสามารถ การมีนิสัยรักอิสระ ไม่ชอบใหผู้ใ้ดมากดข่ีข่มเหง บงัคบั   
   ๒.  การขยายตวัของชุมชนสุโขทยั ตั้งแต่เดิมคงมีชุมชนเลก็ๆ ท่ีตั้งอยู่

บริเวณเมืองสุโขทยั มีทั้งชาวมอญ  ขอม  ละวา้หรือลั้ว  ลาว รวมทั้งไตหรือคนไทยท่ี

อพยพลงมาจากตอนใต้ของจีนจนเกิดการผสมผสานของวฒันธรรม  และมีการ

อพยพของคนไทยตั้งถ่ินฐานมากข้ึนเร่ือยๆ 

   ๓.  บา้นเมืองอุดมสมบูรณ์  สุโขทยัมีท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัริมแม่น ้ าท่ีไหล

ลงมาจากทางตอนเหนือลงสู่ตอนใตอ้อกสู่ทะเล ท าใหช้าวสุโขทยัสามารถคา้ขายกบั

แควน้ต่างๆ  ท่ีอยูใ่กลเ้คียงและคา้ขายกบัชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาทางทะเลไดท้ั้งทาง

บกและทางน ้า  

 ปัจจัยภายนอก  ประกอบดว้ย 

     ๑.  การเส่ือมอ านาจของขอมหลงัจากพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ ส้ินพระชนม์

ลง กษตัริยอ์งคต่์อมาไม่สามารถรักษาอ านาจ ของตนเองในดินแดนท่ียึดครองมาได ้

ท าใหห้วัเมืองต่าง ๆ พากนัตั้งตนเป็นอิสระ 

   ๒.  คนไทยในแควน้อ่ืนๆ  ท่ีเคยตั้งตวัเป็นอิสระยอมรับอ านาจของแควน้

สุโขทยั 

 

 



 

 

  

 

เร่ือง ปัจจยัท่ีน าไปสู่การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั 
จุดประสงคท่ี์  ๒.  บอกปัจจยัท่ีน าไปสู่การสถาปนาและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการในสมยัสุโขทยัได ้

 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนบอก “ปัจจยัท่ีน าไปสู่การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั” เป็นแผนผงั

ความคิด (ขอ้ละ ๑ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรค าถามที ่๓ 

ปัจจยัท่ีน าไปสู่การ

สถาปนาอาณาจกัร

สุโขทยั 

ปัจจยั

ภายใน 

ปัจจยั

ภายนอก 

* 

* 

* 

* 

* 



 

 

  

 

เร่ือง ปัจจยัท่ีน าไปสู่การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั 
จุดประสงคท่ี์  ๒.  บอกปัจจยัท่ีน าไปสู่การสถาปนาและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการในสมยัสุโขทยัได ้

 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนบอก “ปัจจยัท่ีน าไปสู่การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั” เป็นแผนผงั

ความคิด (ขอ้ละ ๑ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรเฉลยที่ ๓ 

ปัจจยัท่ีน าไปสู่การ

สถาปนาอาณาจกัร

สุโขทยั 

ปัจจยั

ภายใน 

ปัจจยั

ภายนอก 

* 

* 

* 

* 

* 

การมีขวญัและก าลงัใจดีของประชาชน 

การขยายตวัของชุมชนสุโขทยั 

บา้นเมืองอุดมสมบูรณ์  

การเส่ือมอ านาจ

ของขอม  

คนไทยยอมรับ

อ านาจ ของแควน้

สุโขทยั   

เดี๋ยวเราสอนให้ ข้อนีย้ากจงั.. 



 

 

  

บัตรเนือ้หาที่  ๔ 

 

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการในสมยัสุโขทยั 
จุดประสงคท่ี์  ๒.  บอกปัจจยัท่ีน าไปสู่การสถาปนาและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการในสมยัสุโขทยัได ้

 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อพฒันาการในสมยัสุโขทยั  ประกอบด้วย   

 ปัจจัยด้านภูมศิาสตร์และส่ิงแวดล้อม   

   ๑.  สภาพภูมิประเทศ  ท่ีประกอบดว้ยท่ีราบลุ่มแม่น ้ าท่ีมีแม่น ้ าปิง  วงั  ยม  

น่าน  ไหลผ่านจากเหนือลงใตสู่้ลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา  และไหลลงสู่ทะเลจึงเหมาะกบั

การด ารงชีพดา้นเกษตรกรรมและการคา้ขายทั้งภายในและภายนอก   

 ๒.  สภาพภูมิอากาศ  ตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาขนานท าให้อากาศไม่ร้อน

จนเกินไป  ประกอบกบัมีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวนัออกเฉียง

ใตพ้ดัผา่นจึงมีฝนตกชุกในฤดูมรสุม 

 ๓.  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  ป่าไม ้ สัตวป่์า  ของ

ป่า  รวมไปถึงแร่ธาตุต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อการด ารงชีวติของผูค้นในชุมชน 

 ๔.  การคมนาคม   สุโขทยัมีเส้นทางน ้ าท่ีสามารถติดต่อทั้งทางเหนือและ

ทางใตไ้ดส้ะดวก  ท าใหมี้เส้นทางการคา้ท่ีส าคญั 

  ปัจจัยด้านอารยธรรม 

 สุโขทัยเกิดจากการรับวฒันธรรมภายนอกท่ีเผยแพร่เข้ามาในสุโขทัย

ผสมผสานกบัวฒันธรรมเดิมของไทยท่ีส าคัญก็มีทั้ งศาสนา  ภาษา  การปกครอง  

กฎหมาย  และศิลปกรรม  โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหน่ียวจิตใจ  และ

สร้างสรรคศิ์ลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยสืบต่อกนัมาในสมยัหลงั   
 



 

 

  

 

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการในสมยัสุโขทยั 
จุดประสงคท่ี์  ๒.  บอกปัจจยัท่ีน าไปสู่การสถาปนาและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการในสมยัสุโขทยัได ้

 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนบอกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการในสมยัสุโขทยั (ขอ้ละ ๑ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บัตรค าถามที ่๔ 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพล 

ต่อพฒันาการในสมัยสุโขทัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ปัจจยัด้านอารยธรรม  อารยธรรมตา่งๆ มีอิทธิพลตอ่พฒันาการของชมุชนสโุขทยัทัง้ในด้านศาสนา  ภาษา  การ

ปกครอง  กฎหมาย  และศิลปกรรม  อารยธรรมเหลา่นีส้ง่ผลท าให้อาณาจกัรสโุขทยัรวมตวักนัเป็นปึกแผน่  มี

พระพทุธศาสนาเป็นหลกัยดึเหน่ียว  และสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยสบืตอ่มา   

 

 

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการในสมยัสุโขทยั 
จุดประสงคท่ี์  ๒.  บอกปัจจยัท่ีน าไปสู่การสถาปนาและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการในสมยัสุโขทยัได ้

 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนบอกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการในสมยัสุโขทยั (ขอ้ละ ๑ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรเฉลยที่ ๔ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพล 

ต่อพฒันาการในสมัยสุโขทัย 

ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม  มีลกัษณะ  ดงัน้ี     

1.  สภาพภูมิประเทศตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีราบลุ่ม ท่ีมีแม่น ้าปิง วงั ยม น่าน   เหมาะกบัการ 

      ด ารงชีพดา้นเกษตรกรรมและการคา้ขายทั้งกบัภายในและภายนอก                          

2.  สภาพภูมิอากาศ  สุโขทยัมีลกัษณะอากาศท่ีไม่ร้อนจนเกินไป  มีฝนตกชุกในฤดูมรสุม 

3.  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ           

4.  การคมนาคม  การเดินทางติดต่อคา้ขายสะดวกทั้งทางบกและทางน ้า  

    

  

       ปัจจยัดา้นอารยธรรม  อารยธรรมต่างๆ มีอิทธิพลต่อพฒันาการของชุมชนสุโขทยัทั้งในดา้น

ศาสนา  ภาษา  การปกครอง  กฎหมาย  และศิลปกรรม  อารยธรรมเหล่าน้ีส่งผลท าใหอ้าณาจกัร

สุโขทยัรวมตวักนัเป็นปึกแผน่  มีพระพุทธศาสนาเป็นหลกัยดึเหน่ียว  และสร้างสรรค์

ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยสืบต่อมา   



 

 

  

บัตรเนือ้หาที่ ๕    

เร่ือง พระมหากษตัริยส์มยัสุโขทยั 
จุดประสงคท่ี์  ๓.   บอกพระนามและล าดบัพระมหากษตัริยส์มยัสุโขทยัได ้

 

พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทยั 

ล าดับ พระนาม ปีครองราชย ์

๑. พอ่ขนุศรีอินทราทิตย ์ ราว พ.ศ. ๑๗๙๒ – ปีใดไม่ปรากฏ 

๒. พอ่ขนุบานเมือง ปีใดไม่ปรากฏ – พ.ศ. ๑๘๒๒ 

๓. พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช พ.ศ. ๑๘๒๒ – พ.ศ. ๑๘๔๑ 

๔. พระยาเลอไทย พ.ศ. ๑๘๔๑ – ปีใดไม่ปรากฏ 

๕. พระยางัว่น าถม ปีใดไม่ปรากฏ – พ.ศ. ๑๘๙๐ 

๖. พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไทย) พ.ศ. ๑๘๙๐ – พ.ศ. ๑๙๑๑ – ๑๙๑๗ 

๗. พระมหาธรรมราชาท่ี ๒ ระหวา่ง พ.ศ. ๑๙๑๑ – ๑๙๑๗ ถึง พ.ศ. ๑๙๔๒ 

๘. พระมหาธรรมราชาท่ี ๓ (ไสลือไทย) พ.ศ. ๑๙๔๒ – พ.ศ. ๑๙๖๒ 

๙. พระมหาธรรมราชาท่ี ๔ (บรมปาล) พ.ศ. ๑๙๖๒ – พ.ศ. ๑๙๘๑ 

 



 

 

  

เร่ือง พระมหากษตัริยส์มยัสุโขทยั 

จุดประสงคท่ี์  ๓.   บอกพระนามและล าดบัพระมหากษตัริยส์มยัสุโขทยัได ้
 

 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนน าอกัษรหนา้ขอ้ความดา้นขวามือใส่ลงใน (..........) หนา้ขอ้ความดา้น

ซา้ยมือใหส้ัมพนัธ์กนั(ขอ้ละ ๑ คะแนน) 

(..........) ๑.  จ านวนพระมหากษตัริยส์มยัสุโขทยั ก.  ลิไทย 

(..........) ๒. พระมหากษตัริยพ์ระองคแ์รก ข.  พ่อขนุรามค าแหง 

(..........) ๓. พระมหากษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย ค.  พระมหาธรรมราชาท่ี ๔ 

(..........) ๔. พระมหากษตัริยท่ี์มีพระนามลงทา้ยมหาราช ง.  พ่อขนุศรีอินทราทิตย ์

(..........) ๕. พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ จ.  ๙ พระองค ์

  ฉ.  พระยาเลอไทย 

  ช.  ๑๐ พระองค ์

 

 

 

 

 

 

บัตรค าถามที ่๕ 

ท าเสร็จแล้ว ไปอา่นหนงัสือบ้านเรา

ได้ซิ  อิอ ิ



 

 

  

เร่ือง พระมหากษตัริยส์มยัสุโขทยั 

จุดประสงคท่ี์  ๓.   บอกพระนามและล าดบัพระมหากษตัริยส์มยัสุโขทยัได ้
 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนน าอกัษรหนา้ขอ้ความดา้นขวามือใส่ลงใน (..........) หนา้ขอ้ความดา้น

ซา้ยมือใหส้ัมพนัธ์กนั(ขอ้ละ ๑ คะแนน) 

(..........) ๑.  จ านวนพระมหากษตัริยส์มยัสุโขทยั ก.  ลิไทย 

(..........) ๒. พระมหากษตัริยพ์ระองคแ์รก ข.  พ่อขนุรามค าแหง 

(..........) ๓. พระมหากษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย ค.  พระมหาธรรมราชาท่ี ๔ 

(..........) ๔. พระมหากษตัริยท่ี์มีพระนามลงทา้ยมหาราช ง.  พ่อขนุศรีอินทราทิตย ์

(..........) ๕. พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ จ.  ๙ พระองค ์

  ฉ.  พระยาเลอไทย 

  ช.  ๑๐ พระองค ์

 

 

 

 

บัตรเฉลยที่ ๕ 

จ 

ง 

ค 

ข 

ก 

เสร็จแล้วกลบับ้านกนัเถอะ 



 

 

 

  

๑.  ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศสุ์โขทยัคือใคร 
  ก.  พ่อขนุผาเมือง 
  ข.  พ่อขนุบานเมือง 
  ค.  พ่อขนุศรีนาวน าถม  
  ง.  พ่อขนุศรีอินทราทิตย ์

๒.  ปัจจยัภายนอกท่ีท าใหก้ารสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัท าไดส้ าเร็จคือ 
  ก.  ขอมเส่ือมอ านาจ 
  ข.  คนไทยมีความสามคัคี 
  ค.  คนไทยรักความเป็นอิสระ  
  ง.  คนไทยมีผูน้  าท่ีมีความสามารถ 

๓.  ผูน้  าคนไทยท่ีร่วมขบัไล่ขอมออกจากสุโขทยัไดส้ าเร็จคือ 
  ก.  พ่อขนุมงัรายกบัพ่อขนุผาเมือง 
  ข.  พ่อขนุผาเมืองกบัพ่อขนุบานเมือง 
  ค.  พ่อขนุบางกลางหาวกบัพ่อขนุมงัราย  
  ง.  พ่อขนุบางกลางหาวกบัพ่อขนุผาเมือง 
 
 
 

ค ำสั่ ง    จงท าเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง  ตรงกบัตวัอกัษร ก ข ค ง ข้อท่ีถกูเพียงข้อเดียว 

สาระการเรียนรู้ท่ี  ๔   ประวติัศาสตร์      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑       ภาคเรียนท่ี  ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔   พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั    

เร่ือง   ๑   การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั 

แบบทดสอบหลงัเรียน  



 

 

  
๔. อาณาจกัรสุโขทยัก่อตั้งข้ึนในช่วงเวลาใด 
  ก. ตน้พุทธศตวรรษท่ี ๑๖  
  ข. ตน้พุทธศตวรรษท่ี ๑๗ 
  ค. ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๘  
  ง. ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ 

๕.  ปัจจยัภายในท่ีท าใหก้ารสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัท าไดส้ าเร็จคือ 
  ก.  ขอมเส่ือมอ านาจ 
  ข.  คนไทยในแควน้ต่างๆ ยอมรับอ านาจของแควน้สุโขทยั 

  ค.  บา้นเมืองอุดมสมบูรณ์ ท าเลท่ีตั้งมีความเหมาะสม  
 ง.  กษตัริยสุ์โขทยัอ่อนนอ้มต่ออาณาจกัรขอมท าใหป้ลอดภยัจากขอม 
๖.   ก่อนการสถาปนากรุงสุโขทยั เดิมมีผูน้  าคนไทยปกครองอยูก่่อนมีช่ือวา่อยา่งไร 
  ก.  พ่อขนุผาเมือง  
  ข.  พ่อขนุบานเมือง 
  ค.  พ่อขนุศรีนาวน าถม  
  ง.  พ่อขนุบางกลางหาว 

๗.  ราชวงศสุ์โขทยัท่ีปกครองกรุงสุโขทยั คือราชวงศใ์ด 

  ก.  ราชวงศจ์กัรี 
  ข.  ราชวงศอู่์ทอง  
  ค.  ราชวงศพ์ระร่วง 
  ง.  ราชวงศบ์า้นพลูหลวง 

๘.  ก่อนการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั ดินแดนในบริเวณน้ีเคยตกอยูใ่ตอ้  านาจของ

ชาติใด 

  ก.  มอญ  

  ข.  ขอม 

  ค.  ญวน  

  ง.  พม่า 
 
 

 



 

 

๙.   กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยแห่งราชวงศพ์ระร่วงคือใคร 
  ก.   พระมหาธรรมราชาท่ี ๒ 
  ข.  พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไทย) 
  ค.  พระมหาธรรมราชาท่ี ๔ (บรมปาล) 
  ง.  พระมหาธรรมราชาท่ี ๓ (ไสลือไทย) 

๑๐.  ขอมสบาดโขลญล าพงคือใคร 
  ก. ขนุนางขอม  
  ข.  กษตัริยข์อม 
  ค.  ราษฎรขอม  
  ง.  พระสงฆข์อม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค ำสั่ ง    จงท าเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง  ตรงกบัตวัอกัษร ก ข ค ง ข้อท่ีถกูเพียงข้อเดียว 

สาระการเรียนรู้ท่ี  ๔   ประวติัศาสตร์      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑       ภาคเรียนท่ี  ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๔  พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั 

ชุดท่ี  ๑ เร่ือง  การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั 

ขอ้  ๑.      ง. พ่อขนุศรีอินทราทิตย ์

 ขอ้  ๒.  ก.  ขอมเส่ือมอ านาจ 

 ขอ้  ๓.  ง.  พ่อขนุบางกลางหาวกบัพ่อขนุผาเมือง 

 ขอ้  ๔.  ค. ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ 

ขอ้  ๕.  ค.  บา้นเมืองอุดมสมบูรณ์ ท าเลท่ีตั้งมีความเหมาะสม 

 ขอ้  ๖.  ค.  พ่อขนุศรีนาวน าถม 

ขอ้  ๗.  ค.  ราชวงศพ์ระร่วง 

ขอ้  ๘.  ข.  ขอม 

 ขอ้  ๙.  ค.  พระมหาธรรมราชาท่ี ๔ (บรมปาล) 

 ขอ้  ๑๐.   ก. ขนุนางขอม 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน  


