บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรม
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รายวิชาประวั ติศาสตร์ไทย รหัสวิชา ส21104
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เรื อง การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทั ย

โดย
นายสาริ กา นาเมืองรักษ์

โรงเรี ยนเทิงวิทยาคม อํ าเภอเทิง จังหวั ดเชียงราย
สํานักงานเขตพื นทีการศึกษามั ธยมศึกษา เขต36
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ

บทเรียนสํ าเร็จรู ป
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรม
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เรื อง การสถาปนาอาณาจั กรสุ โขทั ย

Tho

โดย

นายสาริ กา นาเมืองรักษ์

โรงเรี ยนเทิงวิทยาคม อํ าเภอเทิง จังหวั ดเชียงราย
สํานักงานเขตพื นทีการศึกษามั ธยมศึกษา เขต36
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ
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บทเรี ย นสํา เร็ จ รู ป ชุ ด นี จัด ทํา ขึ นเพื อประกอบการเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
ประวั ติศาสตร์ไทย ระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที1 ชุด ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ประกอบด้วย
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป 6 เล่มได้แก่
เล่มที 1 เรื อง การสถาปนาอาณาจั กรสุโขทัย
เล่มที 2 เรื อง พั ฒนาการด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุ โขทั ย
เล่มที 3 เรื อง พั ฒนาการด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรสุ โขทั ย
เล่มที 4 เรื อง พั ฒนาการด้านสังคมของอาณาจักรสุโขทัย
เล่มที 5 เรื อง พั ฒนาการด้านความสัมพั นธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักรสุโขทัย
เล่มที 6 เรื อง วั ฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทั ย
บทเรี ยนเล่มนี เป็ นเล่มที 1 เรื องการสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย ได้ก ํ าหนดเนื อหา
ตามมาตรฐานสาระการเรี ยนรู ้ ตัวชี วั ดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั นพื นฐาน
พุทธศักราช 2251 ซึ งผู้เรี ยนสามารถศึ กษาเนื อหาได้จากบทเรี ยนโดยการเรี ยนรู ้ ด้วย
ตนเอง เป็ นการฝึ กความรับผิดชอบ และความซือสัตย์ ต่อภาระหน้าทีของตนเอง และเกิด
ความเข้าใจในแต่ละบทเรี ยนจะมีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง ตามขั นตอนที
กํ าหนดไว้ และมีการเฉลยคํ าตอบหลังกิจกรรมในแต่ละกรอบ โดยจัดเนื อหา และวิธีการ
เรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ เรี ยงลําดับเนื อหาจากง่ายไปหาเนื อหายาก ผู้ เรี ยนสามารถค้นพบ
การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง มี การทดสอบก่อ นเรี ยน และทดสอบหลังเรี ยนเพือให้เ กิ ดการ
พั ฒนาการเรี ยนรู้ และเกิดความเข้าใจความรู ้พื นฐานทางประวั ติศาสตร์ทีดีขึ น
ผู ้ จัดทํ าหวั งว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปเล่มนี คงจะเป็ นประโยชน์แก่ผู ้ เรี ยน และผู้สนใจ
นําไปพั ฒนาการเรี ยนรู ้ต่อไป
สาริ กา นาเมืองรักษ์
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คํ านํา
สารบั ญ
คํ าแนะนําในการใช้แบบเรี ยนสําเร็จรู ปสําหรับครู
คํ าแนะนําในการใช้แบบเรี ยนสําเร็จสําหรับนักเรี ยน
ชือเรื อง มาตรฐาน มาตรฐานตัวชี วั ด จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ตามตัวชี วั ด
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
สุ โขทั ยก่อนการสถาปนาเป็ นราชธานี
ร่ องรอยทางประวั ตศิ าสตร์เมืองนครสองอัน
ขอมสบาดโขลญลํ าพงยึดดินแดนสุ โขทั ย
การขับไล่เขมรและการตั งราชวงศ์พระร่ วง
ปัจจัยภายในทีเอื อต่อการสถาปนาอาณาจั กรสุ โขทั ย
ปัจจัยภายนอกทีเอื อต่อการสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย
ลํ าดับพระมหากษั ตริ ย์ แห่งอาณาจักรสุ โขทั ย
พระราชประวั ตพิ ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พระราชประวั ตพิ ่อขุนบานเมือง
พระราชประวั ตพิ ่อขุนรามคํ าแหงมหาราช
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
สรุ ปผลความก้าวหน้า และข้ อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

หน้ า
ก
ข
1
2
3
4
6
7
8
9
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คําชีแจงในการใช้ บทเรียนสําเร็จรูปสําหรับครู
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1. ใช้บทเรี ยนสําเร็จรู ปเล่มที 1 เรื อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ที 1 หน่วยการเรี ยนรู้ที 4
2. ศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปตั งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุ ดท้ายทั งเนื อหา
และกิจกรรมให้เข้ าใจก่อน
3. จัดหาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปให้นักเรี ยนได้ศึกษาอย่างครบถ้วนทุกคน และ
ชี แจงวิธีเรี ยนทีถูกต้องตามขั นตอนหรื อคํ าชี แจงทีระบุไว้ ใคนํ าชี แจงการ
ใช้บทเรี ยนสําเร็จรู ปของนักเรี ยน
4. เปิ ดโอกาสให้ผู ้ เรี ยนได้ใช้เวลาและสถานทีเรี ยนตามความเหมาะสม เช่น
ทีโรงเรี ยน ทีบ้ านเพราะนักเรี ยนอาจจะศึกษาบทเรี ยนจบไม่พร้อมกัน
ขึ นอยู่กับความสามารถ และความขยันเอาใจใส่ของแต่ละบุคคล
5. ครู เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ซักถามข้ อสงสัยเกียวกับบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
6. หลังจากทีนักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปเล่มนี แล้วครู อาจช่วยสรุ ปหรื อ
ซักถามความรู ้เพือเติมเต็มความรู ้ให้แก่นักเรี ยน
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คําชีแจงในการใช้ บทเรียนสําเร็จรูปสําหรับนักเรียน
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1. บทเรี ยนนี เป็ นบทเรี ยนสําเร็จรู ป ชุด ประวั ติศาสตร์สุโขทั ยมีท ั งหมด
6 เล่ม
2. ให้นักเรี ยนศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ก่อนเริ มเรี ยนในแต่ละกรอบ
3. ก่อนจะศึกษาให้ท ํ าแบบทดสอบก่อนเรี ยนลงในสมุดของตนเองและ
ตรวจคํ าตอบจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
4. ในการศึกษาบทเรี ยนให้นักเรี ยนศึกษาไปทีละกรอบ และให้ตอบ
คํ าถามโดยทํ าลงในสมุดของตนเอง และห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ
ลงในบทเรี ยนนี
5. ขณะทีศึกษาบทเรี ยน และปฏิบ ั ติกิจกรรมต้องมีความซื อสัตย์ ต่อตนเอง
ไม่เปิ ดดูเฉลยคํ าตอบก่อน
6. เมือศึกษาจบบทเรี ยนแล้วให้ท ํ าแบบทดสอบหลังเรี ยนโดยเขียนคํ าตอบ
ทีถูกต้ องลงในสมุดของตนเองตรวจคํ าตอบจากเฉลยเพือทราบ
ความก้าวหน้าของนักเรี ยน
7. ตรวจสอบความก้าวหน้าจากการทํ าแบบทดสอบและข้อเสนอแนะโดย
อาศั ยตัวเลขจํ านวนแบบทดสอบหลังเรี ยนทีนักเรี ยนตอบได้ถูกต้ องมา
เป็ นตัวชี วั ดจากแบบประเมินความก้าวหน้าหลัเงฉลยแบบทดสอบ
หลังเรี ยน
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บทเรียนสําเร็จรูปเล่มที 1 เรื อง การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย
สาระที 4 ประวัติศาสตร์

Sch
o

มาตรฐานการการเรียนรู้ ส 4.3
เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วั ฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจ และธํารงความเป็ นไทย

akh

om

มาตรฐานตัวชีวัด
1/1 อธิ บายเรื องราวทางประวั ติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย
โดยสังเขป
1/2 วิเคราะห์พ ั ฒนาการของอาณาจั กรสุ โขทั ยในด้านต่าง ๆ
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายการสถาปนาอาณาจั กรสุโขทัยได้
2. บอกปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทีเอื อต่อการสถาปนาอาณาจักร
สุ โขทั ยได้
3. บอกพระนามกษัตริ ยร์ าชวงศ์พระร่ วงแห่ งกรุ งสุ โขทั ยได้
4. วิเคราะห์ปัจจัยทีเอื อต่อการสถาปนาอาณาจั กรสุโขทัยได้
5. มีความซือสัตย์ มีวินัย ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมั นในการทํ างาน
สาระการเรียนรู ้
1. การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทั ย
2. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทีเอื อต่อการสถาปนาอาณาจักรสุ โขทั ย
3. พระมหากษัตริ ย ์ ราชวงศ์พระร่ วงแห่ งอาณาจักรสุ โขทั ย
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื อง การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย
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คําชีแจง ให้นักเรี ยนเลือกคํ าตอบข้ อทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียวแล้วเขียนคํ าตอบ
ลงในสมุดของนักเรี ยน
..................................................
1. ก่ อนการสถาปนากรุงสุ โขทัยเป็ นราชธานีกลุ่มคนไทยตั งหลักแหล่งอยู่ บริเวณใด
ก. เขตเทือกเขา
ข. แถบชายฝั งทะเล
ค. เขตทีราบลุ่มแม่นํ า
ง. ทีราบสูงทางตะวั นตก
2. ขั นตอนแรกทีผู้นําคนไทยทําก่ อนการสถาปนากรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานีคืออะไร
ก. สร้างราชธานีแห่งใหม่
ข. บูรณะและฟื นฟูกรุ งสุ โขทั ย
ค. ส่งคณะทูตไปเจรจากับกษั ตริ ย์ขอม
ง. ร่ วมกันขับไล่ขอมสบาดโขลญลํ าพง
3. การสถาปนากรุงสุ โขทัยเกิดจากวิธีใด
ก. กลุ่มคนไทยอพยพเข้ ามาตั งถิ นฐานบ้ านเมือง
ข. ขอมรบชนะชุมชนทีอยู่มาก่อนแล้วตั งกรุ งสุ โขทั ยขึ น
ค. กลุ่มคนไทยรวมตัวตั งตนเป็ นอิสระไม่ยอมอยู่ใต้อ ํ านาจขอม
ง. อาณาจักรขอมได้ให้อิสรภาพโดยมอบทรัพย์สินมาสร้างบ้านเมือง
4. พ่ อขุนผาเมืองและพ่ อขุนบางกลางหาวมีบทบาทสําคัญต่ อกรุงสุ โขทัยอย่างไร
ก. ฟื นฟูกรุ งสุ โขทัย
ข. รวมกํ าลังคนไทยขั บไล่ขอม
ค. ร่ วมมือกับขอมสถาปนาสุ โขทั ย
ง. รวมกําลังชาวต่างชาติขับไล่ขอม
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5. กษัตริย์ราชวงศ์ พระร่ วงพระองค์ แรกแห่ งกรุงสุ โขทัยทรงพระนามว่าอย่ างไร
ก. พ่อขุนผาเมือง
ข. พ่อขุนบานเมือง
ค. พ่อขุนรามคํ าแหง
ง. พ่อขุนศรี อินทราทิตย์
6. ข้ อใดคือปัจจัยภายในทีทําให้ กรุงสุ โขทัยรอดพ้ นจากการปกครองของขอม
ก. มีทหารมากกว่า
ข. มีผู ้ นําเข้มแข็งกว่า
ค. ประชากรมากกว่า
ง. มีเสบียงอาหารมากกว่า
7. ข้ อใดคือปัจจัยภายนอกทีทําให้ กรุงสุ โขทัยรอดพ้ นจากการปกครองของขอม
ก. ขอมทํ าการค้ ากับสุโขทัย
ข. การเสื อมอํ านาจของอาณาจักรขอม
ค. กษั ตริ ย์ ขอมยอมสวามิภักดิ ต่อสุ โขทั ย
ง. ขอมมีความสัมพั นธ์ทางเครื อญาติกับสุ โขทั ย
8. หลักฐานใดทียืนยันว่าสุ โขทัยมีความเจริญมาก่อนการสถาปนาเป็ นราชธานี
ก. ตํ านาน
ข. พงศาวดาร
ค. จดหมายเหตุ
ง. ศิลาจารึ กหลั กที 2
9. ข้ อใดไม่ ใช่ พระนามของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ พระร่ วงแห่ งอาณาจักรสุ โขทัย
ก. พ่อขุนศรี นาวนําถุม
ข. พ่อขุนศรี อินทราทิตย์
ค. พ่อขุนรามคํ าแหงมหาราช
ง. พระมหาธรรมราชาที 1 ( ลิไทย )
10. ข้ อใดคือหลักฐานทีให้ ความรู ้ เกียวกับเรื องการสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย
ก. จารึ กวั ดศรี ชุม
ข. พงศาวดารหริ ภุญชัย
ค. ตํ านานชินกาลมาลีปกรณ์
ง. จารึ กพ่อขุนรามคํ าแหงมหาราช

สุ โขทัยก่อนการสถาปนาเป็ นราชธานี

กรอบที 1
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ได้ ซิ ค ะนั ก เรี ย น ไปศึ ก ษาความรู ้ จ าก
บทเรี ยนสํ าเร็ จ รู ป ในแต่ ละกรอบได้ เ ลย
นะคะ

om

คุณครูครับ อาณาจักรสุ โขทัยมีความเป็ นมาอย่างไร
ครับช่ วยอธิบายให้ ผมเข้ าใจได้ ไหมครับคุณครู
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ข้อ ความในหลัก ฐานศิ ล าจารึ ก หลัก ที 2 ที ค้น พบที วัด ศรี ชุ ม ได้พบ
ข้อความทีบันทึกไว้ราวพุทธศตวรรษที17 มีคนไทยกลุ่มหนึ งภายใต้การนําของ
พ่อขุนศรี นาวนําถุม ได้สร้างศูนย์กลางอํ านาจของชุมชนขึ นทีเมืองเชลียงซึ งตั งอยู่
ทางฝั งตะวั นตกของแม่นํ ายมบริ เวณทีลํ านํ าไหลโค้ งเป็ นรู ปตัวยูขนาบสองด้าน
ต่อมาพ่อขุนศรี นาวนําถุมผู ้ นําเมืองเชลียงได้ขยายอํ านาจจากเมืองเชลียง
เข้าไปในเมืองสุ โขทั ยทีตั งอยู่บริ เวณห้วยแม่โจนแล้วปกครองเมืองทั งสองเมือง
ในเวลานั นปรากฏชือในศิลาจารึ กหลักที2 ว่า “ นครสองอัน ” ซึ งหมายถึงเมือง
สุ โขทั ยและเมืองเชลียงอั นเป็ นนครหรื อเมืองสําคั ญขนาดใหญ่ทตัี งอยู่บริ เวณลุ่ม
แม่นํ ายม

หลักศิลาจารึกวัดศรีชุม ( ศิลาจารึกหลักที 2 ) ทีมา http://www.sujitwongthes.com

คําถามกรอบที 1 ใครเป็ นผู้ ปกครองนครสองอันก่อนการสถาปนาอาณาจักร
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กรอบที 2

คําถามกรอบที 2 เมืองทีมีพัฒนาการมาจากเมืองเชลียงคือเมืองใด
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กรอบที 7

คําถามกรอบที 7 กษัตริย์ทีทรงเป็ นต้นราชวงศ์ พระร่ วงมีพระนามว่ าอย่างไร
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กรอบที 8
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กรอบที 9
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พระราชประวัตพิ ่อขุนบานเมือง
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พ่อขุนบานเมือง เป็ นพระโอรสของพ่อขุนศรี อินทราทิตย์ บางแห่งระบุชือ
ขุนบางกลางเมือง ขึ นครองราชย์ปีใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดสันนิ ษฐานว่าครอง
เมื อ งสุ โ ขทัยสื บ ต่ อ จากพ่ อ ขุน ศรี อิ น ทราทิ ต ย์ที สวรรคตประมาณปี พ.ศ. 1822
ครองราชย์ เพียง 1 ปี ก็สวรรคต
ในสมัยของพระองค์ทรงเป็ นกําลังสําคัญในการช่วยพ่อขุนศรี อินทราทิตย์
และพ่อขุนรามคํ าแหงขยายอํ านาจและป้องกันอาณาจักรสุโขทัย

ภาพวาดพ่อขุนบานเมือง ทีมา http://th.wikipedia.org

คําถามกรอบที 9 พ่อขุนบานเมืองเป็ นพระโอรสของใคร
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กรอบที 10

พระราชประวัตพิ ่อขุนรามคําแหงมหาราช
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พ่อ ขุนรามคําแหงมหาราช เป็ นพระราชโอรสของพ่อขุนศรี อินทราทิตย์
และเป็ นพระอนุ ชาของพ่อขุนบานเมือง มีพระนามเดิมว่า “ พระราม ”ทรงแสดง
ความสามารถในการรบตั งแต่ทรงพระเยาว์ ได้ช่วยพระราชบิดารบกับขุนสามชน
เจ้าเมือ งฉอด ชนะจึงได้รับพระราชทานนาม พระรามคําแหง สมัยของพระองค์
เป็ นสมัยทีอาณาจักรมีความเป็ นปึ กแผ่นและเจริ ญรุ่ งเรื องมากพระราชกรณี ยกิจที
สําคัญของพระองค์
. การขยายอาณาเขต ทรงขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้ างขวาง เช่น
เมืองเวียงจั นทน์ นครศรี ธรรมราช เมืองหงสาวดี เมืองชวา (หลวงพระบาง)
. การประดิษฐ์ ตัวอักษรไทย ใน พ.ศ.
ทรงประดิษฐ์ลายสื อไทยทํา
ให้ไทยมีต ัวหนังสื อเป็ นของตนเอง
. การส่ งเสริมการค้ า ทรงให้ยกเว้ นภาษีผ่านด่านทํ าให้การค้ าเป็ นไป
โดยสะดวก และทรงส่ งเสริ มการค้ ากับดินแดนใกล้ เคียงอีกด้วย

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช ทีมา campus.sanook.com
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คําถามกรอบที 10 พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคําแหงมีอะไรบ้ าง
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรือง การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย
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คําชีแจง ให้นักเรี ยนเลือกคํ าตอบข้ อทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียวแล้วเขียนคํ าตอบ
ลงในสมุดของนักเรี ยน
………………………………………..
1. ข้ อใดคือปัจจัยภายนอกทีทําให้ กรุงสุ โขทัยรอดพ้ นจากการปกครองของขอม
ก. ขอมทํ าการค้ ากับสุ โขทัย
ข. การเสื อมอํ านาจของอาณาจักรขอม
ค. กษั ตริ ย ์ ขอมยอมสวามิภักดิ ต่อสุโขทัย
ง. ขอมมีความสัมพั นธ์ทางเครื อญาติกับสุโขทั ย
2. ข้ อใดคือปัจจัยภายในทีทําให้ กรุงสุ โขทัยรอดพ้ นจากการปกครองของขอม
ก. มีทหารมากกว่า
ข. มีผู ้ นําเข้ มแข็งกว่า
ค. ประชากรมากกว่า
ง. มีเสบียงอาหารมากกว่า
3. ข้ อใดคือหลักฐานทีให้ ความรู้ เกียวกับเรื องการสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย
ก. จารึ กวั ดศรี ชุม
ข. พงศาวดารหริ ภุญชัย
ค. ตํ านานชินกาลมาลีปกรณ์
ง. จารึ กพ่อขุนรามคํ าแหงมหาราช
4. หลักฐานใดทียืนยันว่ าสุ โขทัยมีความเจริญมาก่อนการสถาปนาเป็ นราชธานี
ก. ตํ านาน
ข. พงศาวดาร
ค. จดหมายเหตุ
ง. ศิลาจารึ กหลั กที 2
5. ข้ อใดไม่ ใช่ พระนามของกษัตริย์ราชวงศ์ พระร่ วงแห่ งอาณาจักรสุ โขทัย
ก. พ่อขุนศรี นาวนําถุม
ข. พ่อขุนศรี อินทราทิตย์
ค. พ่อขุนรามคํ าแหงมหาราช
ง. พระมหาธรรมราชาที 1 ( ลิไทย )
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6. ก่ อนการสถาปนากรุงสุ โขทัยเป็ นราชธานี กลุ่มคนไทยตั งหลักแหล่งอยู่บริเวณใด
ก. ทีราบสู งทางตะวั นตก
ข. เขตทีราบลุ่มแม่นํ า
ค. แถบชายฝั งทะเล
ง. เขตเทือกเขา
7. ขั นตอนแรกทีผู้นําคนไทยได้ กระทําก่ อนการสถาปนากรุงสุ โขทัยเป็ นราชธานี
คืออะไร
ก. สร้างราชธานีแห่งใหม่
ข. บูรณะและฟื นฟูกรุ งสุโขทัย
ค. ส่ งคณะทูตไปเจรจากับกษัตริ ย ์ ขอม
ง. ร่ วมกันขั บไล่ขอมสบาดโขลญลํ าพง
8. การสถาปนากรุงสุ โขทัยเกิดจากวิธีใด
ก. กลุ่มคนไทยอพยพเข้ามาตั งถิ นฐานบ้านเมือง
ข. ขอมรบชนะชุมชนทีอยู่มาก่อนแล้วตั งกรุ งสุ โขทั ยขึ น
ค. กลุ่มคนไทยรวมตัวตั งตนเป็ นอิสระไม่ยอมอยู่ใต้อ ํ านาจขอม
ง. อาณาจักรขอมได้ให้อิสรภาพโดยมอบทรัพย์ สินมาสร้างบ้ านเมือง
9. พ่ อขุนผาเมืองและพ่ อขุนบางกลางหาวมีบทบาทสํ าคัญต่ อกรุงสุ โขทัยอย่างไร
ก. ฟื นฟูกรุ งสุ โขทั ย
ข. รวมกํ าลังคนไทยขับไล่ขอม
ค. ร่ วมมือกับขอมสถาปนาสุ โขทั ย
ง. รวมกํ าลังชาวต่างชาติขั บไล่ขอม
10. กษัตริย์ราชวงศ์ พระร่ วงพระองค์ แรกแห่ งกรุงสุ โขทัยทรงพระนามว่าอย่ างไร
ก. พ่อขุนผาเมือง
ข. พ่อขุนบานเมือง
ค. พ่อขุนรามคํ าแหง
ง. พ่อขุนศรี อินทราทิตย์
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สรุปผลความก้าวหน้ าและข้ อเสนอแนะสําหรับนักเรียน
หลัง จากที ศึ ก ษาบทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป เล่ ม นี จบแล้ว และทราบผลว่ า
นั ก เรี ยนตอบแบบทดสอบหลั ง เรี ยนถู ก กี ข้ อ ต่ อ ไปนี จะเป็ นสรุ ปผล
ความก้ า วหน้ า ในการเรี ยนของนั ก เรี ยนโดยอาศั ย ตั ว เลขจากจํา นวน
แบบทดสอบหลัง เรี ย นที นัก เรี ยนตอบได้ถู ก ต้อ งมาเป็ นตัว ชี วัด และเป็ น
ข้ อเสนอแนะสําหรับนักเรี ยนดังนี
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ตอบถูก 0-4 ข้ อ แสดงว่ าความรู้ ในบทเรียนนี ของนักเรียนยังมีน้อยมากสมควร
จะเริมเรียนใหม่ อีกครั งเพือจะให้ มีความรู้ มากกว่ าในขณะนี
ตอบถูก 5-6 ข้ อ แสดงว่าความรู้ ในบทเรียนนีของนักเรียนยังอยู่ในขั นพอใช้ ได้ถ้า
จะให้ ดีนักเรียนควรศึกษาบทเรียนใหม่อีกรอบนะครับ

Tho

ตอบถูก 7-8 ข้ อ แสดงว่าความรู้ ในบทเรียนนีของนักเรียนอยู่ในขั นดีแล้วแต่ถ้า
นักเรียนยังไม่พอใจกับผลการทดสอบของนักเรียนหรือยังรู้ สึกว่ าผลยังไม่เป็ นที
พึงพอใจนักเรียนอาจเรียนใหม่ อีกรอบหนึงก็ได้ นะครับ
ตอบถูก 9-10 ข้ อ แสดงว่ านักเรียนเข้ าใจบทเรียนดีแล้วเก่งมากครับแล้วเตรียมตัว
ศึกษาเรืองต่ อไปนะครับ

บรรณานุกรม
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กนกวรรณ โสภณวั ฒนวิจิตร. ชุดถาม-ตอบเสริมความรู ้ สาระประวัติศาสตร์:
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์สารคดี, 2554.
กระทรวงศึกษาธิ การ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน.
การเรียนรู ้ ประวัติศาสตร์ สุโขทัย. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556.
ชัยวั ฒน์ สุ ทธิรัตน์. 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทีเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ.
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