
 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

ก เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  

ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย  

        การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 22 

เล่มที่ 

นางสาวเบญจมาศ  บดุศรีนางสาวเบญจมาศ  บดุศรี 

ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานสุรณ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานสุรณ์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31 

รายวิชาประวัติศาสตร์รายวิชาประวัติศาสตร์    รหัสวิชา สรหัสวิชา ส2211110044   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวักลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฒนธรรม  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  11   



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

ข เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 
 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย รายวิชาประวัติศาสตร์  
รหัสวิชา ส21104 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้
จัดท าขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนและครูใช้
เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ มีเนื้อหามุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงศักยภาพของนักเรียน เน้นการเรียนรู้
แบบองค์รวมบนพื้นฐานของการบูรณาการแนวคิดทางการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนาการคิด พัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของผู้เรียน ซึ่งเอกสาร
ประกอบการเรียนชุดนี้จัดท าขึ้นทั้งหมด 7 เล่ม ดังนี้ 

เล่มที่ 1 รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย 

เล่มที่ 2 การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 

เล่มที่ 3 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

เล่มที่ 4 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 

เล่มที่ 5 ศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 

เล่มที่ 6    อาณาจักรสุโขทัยกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

เล่มที่ 7 การเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย 

 ส าหรับเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ ก าหนดรายละเอียดของสาระเล่มที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดตามล าดับขั้นตอนเพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ โดยมีกิจกรรม
เสนอแนะและค าถามที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง โดยนักเรียนจะต้องศึกษาอย่างเป็นระบบและท ากิจกรรมเป็นขั้นตอนด้วยความ
ซื่อสัตย์ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีต่อไป ผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย จะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องอ่ืนๆ ได้
เป็นอย่างดียิ่ง 
 

เบญจมาศ บุดศรี 
 

 

ค าน า 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

ค เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

 

 

 

เร่ือง หน้า 
ค ำน ำ       ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ค 
สำรบัญภำพ ง 
ค ำชี้แจง จ 
ค ำแนะน ำกำรใช้แบบฝึกทักษะส ำหรับครู ฉ 
ค ำแนะน ำกำรใช้แบบฝึกส ำหรับนักเรียน   ช 
ขั้นตอนกำรเรียนรู้โดยใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน  ซ 
สำระส ำคัญ/มำตรฐำน/ตัวชี้วัด  ฌ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้  ญ 
แบบทดสอบก่อนเรียน  1 
ใบควำมรู้ที่ 1 4 
แบบฝึกกิจกรรมที่ 1.1   10 
แบบฝึกกิจกรรมที่ 1.2   11 
แบบทดสอบหลังเรียน 12 
บรรณำนุกรม 15 
ภำคผนวก  16 
      กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 17 
      กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน  18 
      เฉลยแบบฝึกกิจกรรมที่  1.1  19 
      เฉลยแบบฝึกกิจกรรมที่  1.2 20 
      แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 21 
      เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน      22 
      เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน     23 
  
  
  
  
  
 

 

สารบัญ 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

ง เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

 

 

 

เร่ือง หน้า 
ตำรำงที่ 1 ตำรำงรำยพระนำมพระมหำกษัตริย์แห่งรำชวงศ์พระร่วง 7 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญตาราง 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

จ เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

 

 

 

เร่ือง หน้า 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงบริเวณลุ่มน้ ายม-น่าน-ปิง-วัง 4 
ภาพที่ 2  พระบรมราชานสุาวรียพ์่อขุนศรีอินทราทิตย ์ 5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

สารบัญภาพ 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

ฉ เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

 

 

 เอกสารเล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22104 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 มีดังนี้ 
 1.  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย รายวิชาประวัติศาสตร์ 
รหัสวิชา ส22104 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบ่งออกเป็น 6 เล่ม  มีส่วนประกอบดังนี้ 

1.1 ส่วนหน้า  ประกอบด้วย  ปก ค าน า สารบัญ ค าชี้แจง ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับ
ครูและนักเรียน  

1.2  ส่วนเนื้อหา  ประกอบด้วย มาตรฐานและตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้  สาระส าคัญ จุดประสงค์
การเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน   

1.3 ส่วนท้าย  ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก กระดาษค าตอบ เฉลยแบบฝึกทักษะ แบบ
บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้เป็น เล่มท่ี 2 เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย 
3. ค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้ 

3.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้ทราบว่า
นักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง 

3.2 ท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วตรวจค าตอบที่เฉลยไว้ท้ายเอกสารประกอบการเรียนเพ่ือให้รู้ว่า
นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษามากน้อยเพียงใด  

3.3 ศึกษาใบความรู้และท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ เพื่อเป็นการทบทวนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น 

3.4 ท าแบบทดสอบหลังเรียนแล้วตรวจค าตอบที่เฉลยไว้ท้ายเอกสารประกอบการเรียนเพ่ือวัด
ความรู้ความเข้าใจอีกครั้ง โดยนักเรียนแต่ละคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและไม่เปิดดูเฉลยก่อน 

4. ถ้านกัเรียนและผู้สนใจต้องการศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากในเอกสารประกอบการเรียน
ทั้งหมด สามารถค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ท่ีแนะน าไว้หรือจากบรรณานุกรมท้ายเล่ม 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียน 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

ช เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

 

 

 การใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย เล่มที่ 2 เรื่อง 
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22104 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้ 

1.  ครศูึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย เล่มที่ 2     

เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22104 โดย

ละเอียดก่อนท่ีจะให้นกัเรียนได้ปฏิบตักิิจกรรม 

2.  ครูชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย เล่มที่ 2 

เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22104 

ให้นักเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบัติ 

3.  ครใูห้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

นี้มากน้อยเพียงใด 

4.  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ในเอกสารประกอบการเรียน แล้วปฏิบัติตามกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียน

ได้ทบทวนและเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้อง 

5.  ตระหนักอยู่เสมอว่าในการท ากิจกรรมควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด เช่น การมีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรรม การตรวจแบบฝึกด้วยตนเอง การเปลี่ยนกันตรวจกับเพ่ือน 

6.  ครใูห้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลังเรียนมากน้อย

เพียงใด 

7.  ครูสังเกตพฤติกรรม สมรรถนะหลักของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วบันทึกผล 

ตลอดจนการบันทึกคะแนนการเปรียบเทียบพัฒนาการของตนเอง 

8.  ครูตรวจผลงานนกัเรียนและแบบทดสอบ บนัทกึผลลงในใบเก็บคะแนน 

.   

ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับครู 

 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

ซ เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

 

 

การใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย เล่มที่ 2 เรื่อง 

พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22104 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนักเรียนจะต้องปฏิบัติตาม ค าแนะน าที่แจ้งไว้อย่าง

เครง่ครัด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการใช้เอกสาร

ประกอบการเรียน ดังต่อไปนี้ 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักร

สุโขทัย เล่มที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา

ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22104  

2. ศึกษาใบความรู้และท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นการทบทวนให้มีความรู้ความเข้าใจใน

สาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น 

3. ท าแบบทดสอบหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักร

สุโขทัย เล่มที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา

ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22104 แล้วตรวจค าตอบที่เฉลยไว้ท้ายเอกสารประกอบการเรียนเพื่อ

วัดความรู้ความเข้าใจอีกครั้ง  

4. นักเรียนแต่ละคนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองโดยไม่เปิดดูเฉลยก่อนตอบ แล้วน าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบ 

กับคะแนนก่อนเรียน 

5. น าชุดการสอนและใบกิจกรรมทุกชิ้นส่งครูหลังเสร็จการศึกษาโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนทุก

ครั้ง และให้นักเรียนใช้เวลาในการศึกษาให้เหมาะสมและตรงต่อเวลา 

6. ถ้านักเรียนและผู้สนใจต้องการศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากในเอกสารประกอบการเรียน

ทั้งหมด สามรถค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ที่แนะน าไว้หรือจากบรรณานุกรม

ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับนักเรียน 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

ฌ เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

 
1 

ขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียน 

2 

3 

4 

5 

อ่านค าแนะน าส าหรับนักเรียน 

ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 

ศึกษาเนื้อหา / ใบความรู ้

ท ากิจกรรม / ตรวจกิจกรรม 

ท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

6 ประเมินผล 

ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เล่ม 3 

ผ่านเกณฑ์  

ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

ไม่ผ่านเกณฑ์  

ต่่ากว่าร้อยละ 80  



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

ญ เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

 

 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 

ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด  ม.1/2  วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ 

 

 

 

 

อาณาจักรสุโขทัยได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ  ท้ังทางด้านการเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลให้อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรือง 

 

 

 

 

พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

 

สาระการเรียนรู้ 

 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

ฎ เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

 

 

1. ด้านความรู้ (K-Knowledge) 

1.1 วิเคราะห์พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยได้ 

1.2 วิเคราะห์พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยได้ 

1.3 วิเคราะห์พัฒนาการทางด้านสังคมในสมัยสุโขทัยได้ 

 

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P-Process) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา  
  2) ทักษะการวิเคราะห์  
  3) ทักษะการสังเคราะห์ 
 

 
1) มีวินัย    

2) ใฝ่เรียนรู้  

3) มุ่งมั่นในการท างาน 
 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A-Attitude) 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

1 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

 

 

1. แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน 

2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด แล้วกากบาท (x) ทับลงในกระดาษค าตอบ 

 

1. อาณาจักรสุโขทัยถือก าเนิดขึ้นมาได้อย่างไร  

ก. กลุ่มคนไทยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยเลือกท าเลที่มีความอุดมสมบูรณ์  

ข. ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางทางการค้าจึงมีการรวมตัวกันตั้งเป็นเมืองขึ้นมา  

ค. กลุ่มคนไทยตั้งตนเป็นอิสระ เพื่อให้หลุดพ้นจากการยึดครองของอาณาจักรขอม  

ง. อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สถาปนาขึ้นมาเป็นรัฐไทย แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวาย  

 

2. ยุทธศาสตร์แรกที่ผู้น าคนไทยปฏิบัติก่อนจะสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีคืออะไร 

ก. ขอก าลังสนับหนุนจากกลุ่มคนไทย 

ข.  ส่งทูตไปติดต่อขอซื้ออาวุธจากจีน 

ค.  ย้ายที่ตั้งเมืองไปอยู่ในบริเวณท่ีราบ 

ง. ขับไล่กองก าลังของพวกขอมออกไป 

 

3. ข้อใดมิใช่ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลอย่างมากต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 

ก. กลุ่มผู้น าคนไทยมีความเข้มแข็ง 

ข. อิทธิพลของขอมที่เสื่อมอ านาจลง 

ค. จีนส่งอาวุธและเสบียงมาช่วยเหลือ 

ง. ความมุ่งม่ันของคนไทยที่อยากเป็นอิสระ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 

ค าชี้แจง 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

2 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

4. ขอมสบาดโขลญล าพง คือใคร  

ก. นายทหารขอมที่กดข่ีข่มเหงประชาชนชาวไทย  

ข. ข้าหลวงขอมที่ได้รับค าสั่งให้มาปกครองดูแลสุโขทัย  

ค. ขุนนางชาวเขมรที่มีความจงรักภักดีต่ออาณาจักสุโขทัย  

ง. ข้าราชการชาวเขมรที่ให้การสนับสนุนประชาชนคนไทย 

 

5. ผู้ที่ร่วมกันขับไล่ขอมแล้วตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นคือใคร  

ก. พ่อขุนมงัราย และพ่อขุนผาเมือง  

ข. พ่อขุนรามค าแหง และพ่อขุนผาเมือง  

ค. พ่อขุนผาเมือง และพ่อขุนบางกลางหาว  

ง. พ่อขุนบางกลางหาว และพ่อขุนรามค าแหง 

 

6. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย  

ก. มีผู้น าที่เข้มแข็ง  

ข. ขอมเสื่อมอ านาจ  

ค. มีชาวต่างชาติคอยช่วยเหลือ  

ง. บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์  

 

7. เหตุผลอะไรที่ท าให้ขอมเสื่อมอ านาจลงจนเป็นเหตุให้ไทยสามารถตั้งอาณาจักรสุโขทัยได้  

ก. กษัตริย์อ่อนแอ  

ข. กองทัพอ่อนแอ  

ค. การเกิดโรคระบาด  

ง. ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ  



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

3 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

8. อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว เพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนอยู่หลายประการ  

ยกเว้น ข้อใด  

ก. ผู้น ามีความสามารถ  

ข. ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางทางการค้า  

ค. อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ คือ จีน และขอมให้การสนับสนุน  

ง. การเพาะปลูกได้ผลดี เพราะมีระบบชลประทานที่ดี  

 

9. ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยคือข้อใด  

ก. มีผู้น าที่เข้มแข็ง  

ข. รักความเป็นอิสระ  

ค. อยู่ในท าเลที่เหมาะสม  

ง. การสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  

 

10. ข้อใดเรียงล าดับเหตุการณ์ของการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยได้ถูกต้อง  

1. พ่อขุนผาเมืองสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองสุโขทัย  

2. พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนม์  

3. พ่อขนุผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวรวมก าลังไพร่พลขับไล่ขอม  

4. อาณาจักรต่าง ๆ เริ่มแยกตัวเป็นอิสระ  

ก. 1 , 2 , 3 , 4  

ข. 2 , 4 , 3 , 1  

ค. 3 , 2 , 1 , 4  

ง. 2 , 3 , 4 , 1 

 
 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

4 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความเป็นมาก่อนการสถาปนาเมืองสุโขทัยเป็นราช

ธาน ี

 

อาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนบน ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนล่างของล าน้ ายม น่าน ปิง และ

วัง สามารถสั่งสมความเจริญรุ่งเรือง และความเข้มแข็งจนก่อตั้งเป็นรัฐอิสระในราวพุทธศตวรรษที่ 18  

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงบริเวณลุ่มน้ ายม-น่าน-ปิง-วัง 

ที่มา: www.allknowledges.tripod.com  

จารึกวัดศรีชุมได้กล่าวถึงกษัตริย์ที่ปกครองสุโขทัยก่อนการสถาปนาเป็นรัฐอิสระ คือ พ่อขุนศรีนาวน าถุม 

ในยุคนี้สุโขทัยมีความเข้มแข็งมากสามารถขยายเขตการปกครองออกไปอย่างกว้างขวาง โดยมีพ่อขุนผาเมือง พระ

ราชโอรสองค์ใหญ่ปกครองที่เมืองราด ส่วนพระราชโอรสองค์รองครองที่สรลวงสองแคว(พิษณุโลก) ในช่วงเวลานั้น

เขมรเสื่อมอิทธิพล กษัตริย์เขมรจึงเปลี่ยนมาใช้นโยบายกระชับไมตรีกับสุโขทัยด้วยวิธีพระราชทานพระธิดา คือ พระ

นางสุขรมหาเทวีให้เป็นมเหสีของพ่อขุนผาเมือง 

หลังจากพ่อขุนศรีนาวน าถุมสิ้นพระชนม์ สุโขทัยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพราะขอมสะบาด

โขลญล าพงเข้ายึดอ านาจการปกครองพ่อขุนผาเมืองจึงได้ร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาว ยึดสุโขทัยและเมืองส าคัญ

อ่ืนๆ กลับคืนและประกาศให้สุโขทัยเป็นรัฐอิสระจากอาณาจักรเขมร พ่อขุนผาเมืองมิได้สืบต่ออ านาจต่อจากพระ

ราชบิดาในสุโขทัย หากแต่ได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ครองสุโขทัย  แล้วถวายพระนามว่า         

“ศรีอินทรบดินทราทิตย์” แต่พ่อขุนบางกลางหาวทรงใช้เพียงพระนามว่า “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” 

 

ความเป็นมาก่อนการสถาปนาเมืองสุโขทัยเป็นราชธานี 

 

http://www.allknowledges.tripod.com/


 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

5 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

ศรีอินทรบดินทราทิตย์ เดิมเป็นพระนามที่กษัตริย์ขอมพระราชทานให้แก่พ่อขุนผา

เมือง พร้อมกับพระราชทานพระขรรค์ชัยศรีในคราวที่พ่อขุนผาเมืองทรงอภิเษกกับ

นางสุขรมหาเทวีพระราชธิดา ต่อมาเมื่อพ่อขุนผาเมืองตีได้เมืองสุโขทัยแล้ว จึง

สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองเมืองสุโขทัย และถวายพระนามศรี

อินทรบดินทราทิตย์ให้แก่พ่อขุนบางกลางหาว 

 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง ในช่วงแรกสุโขทัยมีการปกครองแบบ

พ่อปกครองลูก ต่อมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบธรรมราชา พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยมีบทบาทส าคัญต่อความ

เจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมสลายของอาณาจักร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  พระบรมราชานสุาวรียพ์่อขุนศรีอินทราทิตย ์

ที่มา: http://www.puthainews.com/19904 
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6 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

ปัจจัยที่น าไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยมีดังนี้ 

  

1. การขยายตัวของชุมชนสุโขทัย ตั้งแต่เดิมคงมีชุมชนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณเมืองสุโขทัย มีทั้งชาวมอญ 

ขอม ละว้าหรือลั้ว ลาว รวมทั้งไตหรือคนไทยที่อพยพมาจากตอนใต้ของจีนจนเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม 

และมีการอพยพของคนไทยมาตั้งถ่ินฐานมากข้ึนเรื่อยๆ ในที่สุดได้มีการขยายตัวของชุมชนออกไปเพ่ือรองรับ

การเคลื่อนย้ายของคนไทยที่เข้ามาพ านักในชุมชนมากขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นเมือง แคว้น และมีผู้น าเป็นคน

ไทยปกครองดูแลสืบต่อกันมา 

2. ท าเลที่ตั้งแคว้นสุโขทัย แคว้นสุโขทัยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร เพราะตั้งอยู่ใกล้กับริมแม่น้ าท่ี

ไหลมาจากทางตอนเหนือลงสู่ตอนใต้ออกสู่ทะเล ได้แก่ แม่น้ าปิง วัง ยม และน่าน มารวมตัวกันเป็นแม่น้ า

เจ้าพระยาไหลลงสู่อ่าวไทย ท าให้ชาวสุโขทัยสามารถค้าขายกับแคว้นต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงและค้าขายกับ

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาทางทะเลได้ทั้งทางบกและทางน้ า ซึ่งกลายเป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้กับแคว้น

สุโขทัยได้เป็นอย่างดี และส่งผลให้ชุมชนสุโขทัยขยายตัวออกไปมากยิ่งขึ้น 

3. มีผู้น าที่เข้มแข็ง ชุมชนสุโขทัยเป็นแหล่งพ านักท่ียั่งยืนและปลอดภัยของผู้คนเพราะมีผู้น าที่มี

ความสามารถและเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุน

ผาเมือง ที่ช่วยกันขับไล่ขอมให้พ้นจากการเข้าครอบครองสุโขทัยได้ส าเร็จ จนสามารถสถาปนาอาณาจักร

สุโขทัยได้ในที่สุด 

   

1.ขอมเริ่มเสื่อมอ านาจลงเนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันที่7 ซึ่งเป็นกษัตริย์ขอม(เขมรโบราณ) สิ้นพระชนม์

ประมาณ พ.ศ.1761 ท าให้สุโขทัยทีความปลอดภัยมากข้ึน 

2.คนไทยในแคว้นอื่น ที่เคยตั้งตัวเป็นอิสระยอมรับอ านาจของแคว้นสุโขทัย 

จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกท าให้การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ได้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีใน พ.ศ.1792 เพ่ือเป็นศูนย์กลางปกครองอาณาจักร

สุโขทัยต่อมา เพราะคนไทยมีการรวมตัวกันเข้มแข็งมากขึ้น ขณะที่อ านาจขอมที่เคยมีอิทธิพลครอบง าดินแดน

แถบนี้ได้เสื่อมอ านาจลงไปตามล าดับ 

ปัจจัยที่น าไปสู่การสถาปนาอาณาจักร

สุโขทัย 

 
1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 

2) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
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7 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

ภายหลังจากการสถาปนาเมืองสุโขทัยเป็นราชธานีแล้ว อ านาจสุโขทัยได้ครอบง าไปทั่ว เหนือดินแดน

ต่างๆ ที่เป็นของชุมชนไทยมาก่อน จนกลายเป็นอาณาจักรสุโขทัยและด ารงอยู่ได้ติดต่อกันถึง 200 ปีเศษ และ

มีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงปกครองสุโขทัยสืบต่อกันมาถึง 9 พระองค์ 

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย 

 รายพระนามพระมหากษัตริย์ ปีท่ีเริ่มครองราชย์  ปีท่ีสวรรคต 

1) พ่อขนุศรีอินทราทิตย์ พ.ศ. 1792    - ไม่ปรากฏ 

2) พ่อขุนบานเมือง ไม่ปรากฏ - พ.ศ. 1822 

3) พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พ.ศ.  1822  - พ.ศ. 1841 

4) พระยา (พญา) เลอไท พ.ศ.  1841 - ประมาณ พ.ศ. 1866* 

5) พระยา (พญา) งั่วน าถม ประมาณ พ.ศ.  1866* - พ.ศ. 1890 

6) พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) พ.ศ.  1890 - พ.ศ. 1911 

7) พระมหาธรรมราชาที่ 2  พ.ศ.  1911   - ประมาณ พ.ศ. 1942* 

8) พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท) พ.ศ.  1943 - พ.ศ. 1962 

9) พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) พ.ศ.  1962 - ประมาณ พ.ศ. 1981* 
 

 

*เป็นข้อสันนิษฐานของ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร 

  

ตารางที่ 1 ตารางรายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง 
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8 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

1) พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง หลังการสถาปนา

สุโขทัยเป็นรัฐอิสระ พระองค์ทรงพยายามปราบปรามและรวบรวมเมืองต่างๆ ให้อยู่

ในอ านาจเพ่ือรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของอาณาจักร นอกจากนี้พระองค์ยัง

ทรงริเริ่มการประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในอาณาจักร 

 

 

 

 

 

 

2) พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระราชโอรสองค์ที่สองของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระราชกรณียกิจ

ของพระองค์นับว่ามีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ชาวสุโขทัยและสืบทอดเป็นมรดกมาถึงชาติไทยปัจจุบัน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง 

 

พระปรีชาสามารถ

ทางการเมือง 

ทรงเป็นนักรบที่มีพระปรีชาสามารถ ทรงท าสงครามยุทธหัตถีกับขุนสาม

ชนเจ้าเมืองฉอดจนได้รับชัยชนะ 

ทรงเป็นนักปกครองที่ดี ทรงปกครองประชาชนอย่างใกล้ชิด ยุติธรรม ให้

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

ทรงเป็นนักการทูตท่ีฉลาดหลักแหลม ทรงกระชับมิตรกับล้านนา พะเยา 

และนครศรีธรรมราช รวมทั้งการค้าขายและเจริญไมตรีกีบจีน 

การวางรากฐาน

ความเจริญรุ่งเรือง 

ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงสนับสนุน ท านุบ ารงพระพุทธศาสนา 

ทรงเผยแพร่หลักธรรมและสร้างศาสนวัตถุและศาสนสถาน เพ่ือให้

ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรม 

ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยและจารึกเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ 
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9 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

3) พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) พระราชกรณียกิจที่ส าคัญ คือ การท าให้                       

สุโขทัยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ พระองค์ยังเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก                                    

ที่ส าคัญ คือ โปรดเกล้าฯให้สร้างพระอาราม ประกอบด้วยสถูปเจดีย์จ านวนมากทั้งที่สุโขทัย                                  

ศรีสัชนาลัย และพิษณุโลก รวมทั้งสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่งดงาม เช่น พระพุทธชิน

ราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศากยมุนี 

นอกจากนี้พระองค์ได้ส่งพระเถระส าคัญไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังล้านนา แพร่ 

น่าน เวียงจันทร์ และทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมทางศาสนาหลายเล่ม เล่มที่ส าคัญคือ 

ไตรภูมิพระร่วง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย) พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เข้มแข็ง ทั้งยังได้รับการ

สนับสนุนจากพันธมิตร คือ เจ้าผู้ครองนครน่าน พระองค์ทรงขยายอาณาเขต โดยการรวบรวมความเป็น

ปึกแผ่นในลุ่มน้ ายม-น่าน-ป่าสัก และได้มีไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา ซึ่งขณะนั้นมีการขัดแย้ง แข่งขันช่วงชิงอ านาจ

ระหว่างราชวงศ์อู่ทองและราชวงศ์สุพรรณภูมิ อยุธยาจึงต้องพักศึกกับสุโขทัย 

 

 

 

 

  

พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง 

 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

1
0 

เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนการสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี บริเวณท่ีราบลุ่มภาคเหนือตอนล่างแถบลุ่มแม่น้ ายม มีเมือง

สุโขทัยและศรีสัชนาลัยเป็นเมืองของคนไทย ปกครองโดย.................................. และเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ลง 

..........................ซึ่งน่าจะเป็นขุนนางขอมเข้ามายึดอ านาจครอบครองเมืองสุโขทัยไว้ได้ แต่............................เจ้า

เมืองราดและ......................................เจ้าเมืองบางยาง ได้ร่วมมือกันยกกองทัพมาชิงเมืองสุโขทัยกลับคืนมา 

ต่อมาพ่อขุนผาเมืองได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงใช้พระนามว่า................................... ซึ่ง

เป็นต้นราชวงศ์พระร่วงปกครองอาณาจักรสุโขทัยสืบมา 

พ่อขุนบางกลางหาว 

แบบฝึกกิจกรรมที ่1.1 

พ่อขุนศรีนาวน าถุม 

ขอมสบาดโขลญล าพง 

พ่อขุนผาเมือง 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

ค าชี้แจง น าค าที่ก าหนดให้เติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้เรื่องราวท่ีสมบูรณ์ 

(มีทั้งหมด 5 ข้อ  รวม  5  คะแนน)   
 

คะแนนเต็ม 5 ได้ .........คะแนน 
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แบบฝึกกิจกรรมที่ 1.2 

ค าชี้แจง 
ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่น าไปสู่การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทัย  มา 1 ปัจจัย

และสรุปลงในแผนภาพ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ปัจจัยท่ีน าไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย คือ 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

คะแนนเต็ม 5 ได้ .........คะแนน 

ผลที่เกิดขึ้นต่ออาณาจักร คือ ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10คะแนน 

2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด แล้วกากบาท (x) ทับลงในกระดาษค าตอบ 

 

1. ข้อใดมิใช่ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลอย่างมากต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 

ก. กลุ่มผู้น าคนไทยมีความเข้มแข็ง 

ข. อิทธิพลของขอมที่เสื่อมอ านาจลง 

ค. จีนส่งอาวุธและเสบียงมาช่วยเหลือ 

ง. ความมุ่งม่ันของคนไทยที่อยากเป็นอิสระ 

2. ผู้ที่ร่วมกันขับไล่ขอมแล้วตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นคือใคร  

ก. พ่อขุนมงัราย และพ่อขุนผาเมือง  

ข. พ่อขุนรามค าแหง และพ่อขุนผาเมือง  

ค. พ่อขุนผาเมือง และพ่อขุนบางกลางหาว  

ง. พ่อขุนบางกลางหาว และพ่อขุนรามค าแหง 

3. ยุทธศาสตร์แรกที่ผู้น าคนไทยปฏิบัติก่อนจะสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีคืออะไร 

ก. ขอก าลังสนับหนุนจากกลุ่มคนไทย 

ข.  ส่งทูตไปติดต่อขอซื้ออาวุธจากจีน 

ค.  ย้ายที่ตั้งเมืองไปอยู่ในบริเวณท่ีราบ 

ง. ขับไล่กองก าลังของพวกขอมออกไป 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ค าชี้แจง 
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4. อาณาจักรสุโขทัยถือก าเนิดขึ้นมาได้อย่างไร  

ก. กลุ่มคนไทยอพยพเขา้มาตั้งถิ่นฐานโดยเลือกท าเลที่มีความอุดมสมบูรณ์  

ข. ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางทางการค้าจึงมีการรวมตัวกันตั้งเป็นเมืองขึ้นมา  

ค. กลุ่มคนไทยตั้งตนเป็นอิสระ เพื่อให้หลุดพ้นจากการยึดครองของอาณาจักรขอม  

ง. อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สถาปนาขึ้นมาเป็นรัฐไทย แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวาย  

5. ขอมสบาดโขลญล าพง คือใคร  

ก. นายทหารขอมที่กดข่ีข่มเหงประชาชนชาวไทย  

ข. ข้าหลวงขอมที่ได้รับคาสั่งให้มาปกครองดูแลสุโขทัย  

ค. ขุนนางชาวเขมรที่มีความจงรักภักดีต่ออาณาจักสุโขทัย  

ง. ข้าราชการชาวเขมรที่ให้การสนับสนุนประชาชนคนไทย 

6. ข้อใดเรียงล าดับเหตุการณ์ของการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยได้ถูกต้อง  

1. พ่อขุนผาเมืองสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองสุโขทัย  

2. พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนม์  

3. พ่อขนุผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวรวมก าลังไพร่พลขับไล่ขอม  

4. อาณาจักรต่าง ๆ เริ่มแยกตัวเป็นอิสระ  

ก. 1 , 2 , 3 , 4  

ข. 2 , 4 , 3 , 1  

ค. 3 , 2 , 1 , 4  

ง. 2 , 3 , 4 , 1 
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7. เหตุผลอะไรที่ท าให้ขอมเสื่อมอ านาจลงจนเป็นเหตุให้ไทยสามารถตั้งอาณาจักรสุโขทัยได้  

ก. กษัตริย์อ่อนแอ  

ข. กองทัพอ่อนแอ  

ค. การเกิดโรคระบาด  

ง. ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ  

8. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย  

ก. มีผู้น าที่เข้มแข็ง  

ข. ขอมเสื่อมอ านาจ  

ค. มีชาวต่างชาติคอยช่วยเหลือ  

ง. บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์  

9. ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยคือข้อใด  

ก. มีผู้น าที่เข้มแข็ง  

ข. รักความเป็นอิสระ  

ค. อยู่ในท าเลที่เหมาะสม  

ง. การสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  

10. อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว เพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนอยู่หลายประการ  

ยกเว้น ข้อใด  

ก. ผู้น ามีความสามารถ  

ข. ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางทางการค้า  

ค. อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ คือ จีน และขอมให้การสนับสนุน  

ง. การเพาะปลูกได้ผลดี เพราะมีระบบชลประทานที่ดี  
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ภาคผนวก 
 
 
 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

1
7 

เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

 

 

ชื่อ......................................................นามสกุล.................................................เลขท่ี........ชั้น.......... 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

คะแนนเต็ม 

10 

คะแนนที่ได ้

 

 

 

  ตั้งใจท าข้อสอบ

นะครับ 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  

เร่ือง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
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ชื่อ......................................................นามสกุล.................................................เลขท่ี........ชั้น.......... 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

คะแนนเต็ม 

10 

คะแนนที่ได ้

 

 

 

  

 

ตั้งใจท าข้อสอบ

นะเพื่อนๆ 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน  

เร่ือง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
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ก่อนการสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี บริเวณท่ีราบลุ่มภาคเหนือตอนล่างแถบลุ่มแม่น้ ายม มีเมือง

สุโขทัยและศรีสัชนาลัยเป็นเมืองของคนไทย ปกครองโดย พ่อขุนศรีนาวน าถุม และเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ลง 

ขอมสบาดโขลญล าพง ซึ่งน่าจะเป็นขุนนางขอมเข้ามายึดอ านาจครอบครองเมืองสุโขทัยไว้ได้ แต่พ่อขุนผาเมือง

เจ้าเมืองราดและ พ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยาง ได้ร่วมมือกันยกกองทัพมาชิงเมืองสุโขทัยกลับคืนมา 

ต่อมาพ่อขุนผาเมืองได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงใช้พระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ซ่ึง

เป็นต้นราชวงศ์พระร่วงปกครองอาณาจักรสุโขทัยสืบมา 

พ่อขุนบางกลางหาว 

เฉลยแบบฝึกกิจกรรมที่ 1.1 

พ่อขุนศรีนาวน าถุม 

ขอมสบาดโขลญล าพง 

พ่อขุนผาเมือง 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

ค าชี้แจง น าค าที่ก าหนดให้เติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้เรื่องราวท่ีสมบูรณ์ 

(มีทั้งหมด 5 ข้อ  รวม  5  คะแนน)   
 

คะแนนเต็ม 5 ได้ .........คะแนน 
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เฉลยแบบฝึกกิจกรรมที่ 1.2 

ค าชี้แจง 
ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่น าไปสู่การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทัย  มา 1 ปัจจัย

และสรุปลงในแผนภาพ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) (ตัวอย่างค าตอบ)(อยู่ในดุลยพินิจ

ของผู้สอน 

ปัจจัยท่ีน าไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย คือ 

………………………….ท าเลที่ตั้งของแคว้นสุโขทัย……………………………… 

คะแนนเต็ม 5 ได้ .........คะแนน 

ผลที่เกิดขึ้นต่ออาณาจักร คือ เพราะตั้งอยู่ใกล้กับริมแม่น้ าปิง วัง ยม และน่าน ท าให้ชาวสุโขทัยสามารถ

ค้าขายกับแคว้นต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงและค้าขายกับชาวต่างชาติที่เดินทางมาทางทะเลได้ทั้งทางบกและทาง

น้ า ซึ่งกลายเป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้กับแคว้นสุโขทัยได้เป็นอย่างดี 

 

 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

2
1 

เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

 

 

 

  

 

 

 

 

ชื่อ............................................................................................ ชั้น ม. 1/........  เลขท่ี......... 
 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ท าได ้ หมายเหตุ 

แบบฝึกกิจกรรมที่ 1.1 5   

แบบฝึกกิจกรรมที่ 1.2 5   

รวม 10   

ร้อยละ 100   

 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ท าได ้ หมายเหตุ 

แบบทดสอบหลังเรียน 10   

แบบทดสอบก่อนเรียน 10   

 

 

สรุปผลการเรียนรู้ 

  ผ่าน  ไม่ผ่าน  

 ลงชื่อ ผู้บันทึก 

              (            ) 

แบบบันทึกผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

 

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

เล่มท่ี 1   เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 

 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

2
2 

เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

ข้อ 1 ตอบ  ค   ข้อ 6 ตอบ  ค 

ข้อ 2 ตอบ  ง   ข้อ 7 ตอบ  ก 

ข้อ 3 ตอบ  ค   ข้อ 8 ตอบ  ค 

ข้อ 4 ตอบ  ข   ข้อ 9 ตอบ  ง 

ข้อ 5 ตอบ  ค    ข้อ 10 ตอบ  ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน 



 

                       เล่มที ่2 เร่ือง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย 

2
3 

เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ตามรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย 

ข้อ 1 ตอบ  ค   ข้อ 6 ตอบ  ง 

ข้อ 2 ตอบ  ค   ข้อ 7 ตอบ  ก 

ข้อ 3 ตอบ  ง   ข้อ 8 ตอบ  ค 

ข้อ 4 ตอบ  ค   ข้อ 9 ตอบ  ง 

ข้อ 5 ตอบ  ข    ข้อ 10 ตอบ  ค 

 

 

 

 

เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน 

 


