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คาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
(สาหรับครู)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย ชุดกิจกรรมชุด
นี้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ร่วมมือกัน โดยได้นาเอาเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว์
(jisaw) มาใช้โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง ดังนั้นก่อนการนาชุดกิจกรรมชุดนี้ไปใช้ครูผู้สอนควรปฏิบัติ
ดังนี้
1. ครูควรศึกษาคู่มือการใช้เนื้อหาที่จะสอนและศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2
อย่างละเอียดและรอบคอบ
2. ก่อนสอนครูผู้สอนควรพูดคุยทาความเข้าใจกับนักเรียนถึงขั้นตอนในการปฏิบัติ
กิจกรรมกระบวนการกลุ่มที่ใช้ในการเรียนการสอน
3. ครูผู้สอนต้องจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมนี้ให้ครบ เช่น
ใบความรู้ ใบกิจกรรม ใบเฉลยกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
ใบประเมินผลงาน
4. ครูผู้สอนควรจัดชั้นเรียนให้พร้อมโดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้นักเรียน
จะเรียนรู้วิธีการทางานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบ และภาวะการเป็นผู้นา
5. ครูผู้สอน แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วย
เด็กเก่ง เด็กปานกลาง เด็กอ่อน คละกันไป และหมุนเวียนสลับกันทาหน้าที่
6. ครูผู้สอนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7. ครูผู้สอนดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 ซึ่งขั้นตอน
รายละเอียดจะอยู่ใน ฉบับคู่มือครู

เวลาที่ใช้

120 นาที
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คาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
(สาหรับนักเรียน)

เพื่อให้การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 เรื่อง การเมืองการปกครองสมัย
สุโขทัย เป็นประโยชน์และสามารถพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและใช้กระบวนการกลุ่มได้อย่างแท้จริงจึงขอแนะนาข้อปฏิบัติในการ
ใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้ดังนี้
1. ก่อนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที เพื่อวัดความรู้เดิมก่อนเรียน โดยใช้กระดาษคาตอบที่
เตรียมไว้ให้
2. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้ ในแต่ละเรื่องอย่าง
ตั้งใจ และแล้วทาใบกิจกรรมให้ครบตามลาดับ ซึ่งใบกิจกรรมมีทั้งทาแบบรายบุคคลและ
ทาเป็นกลุ่มตามสถานการณ์ที่ครูเป็นผู้กาหนดให้
3. เมื่อได้ทาและปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนดครบแล้ว ให้ร่วมกันอภิปราย
สรุป แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน แล้วแลกกันตรวจใบกิจกรรมให้ครบทุกเรื่อง
4. เมื่อผู้เรียนตรวจใบกิจกรรมเสร็จแล้วให้ผู้เรียนส่งบทสรุปผลรวมทั้ง
คะแนน และใบกิจกรรม
5. ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนหลัง
ทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้แล้ว
6. ผู้เรียนจะต้องใฝ่เรียนรู้ ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง ในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

เวลาที่ใช้

120 นาที
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
สาระสาคัญ
การปกครองสมัยสุโขทัยเป็นการปกครองที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอานาจสูงสุดใน
การปกครอง การปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นมีลักษณะเป็นระบบครอบครัว ผู้นามีฐานะ
เป็นพ่อขุน มีความใกล้ชิดกับประชาชนเปรียบเสมือนบิดาของประชาชน ต่อมาหลังสิ้น
รัชกาลพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนเริ่ม
ห่างเหินไป เพราะพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์สูงขึ้น ทรงมีฐานะเป็นธรรมราชา
และทรงใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครอง นอกจากนี้ยังมีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับรัฐอื่นเพื่อพัฒนาอาณาจักรสุโขทัยให้รุ่งเรือง

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.3
ตัวชี้วัด
.

ส 4.3 ม.1/2

เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธารงความเป็นไทย
วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นและ
ตอนปลาย ได้
ด้านทักษะกระบวนการ
2. ผู้เรียนสามารถเขียนแผนผังการจัดรูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัยได้
3. ผู้เรียนวิเคราะห์สาเหตุของการเสื่อมอานาจสมัยสุโขทัยได้
4. ผู้เรียนสามารถสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สมัย
สุโขทัยได้
ด้านลักษณะอันพึงประสงค์
5. ผู้เรียนเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น และ
รับผิดชอบงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
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กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1
1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (15 นาที)
1.1 ครูทบทวนความรู้เดิมที่เรียนมา จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปกครองสมัยสุโขทัย ครูตั้งประเด็นคาถามและสุ่มเรียกผู้เรียนให้ตอบคาถาม
1.2 ครูให้ผู้เรียนดูแผนที่แสดงที่ตั้งของสุโขทัยและแผนที่ประเทศไทยใน
ปัจจุบันแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูนาภาพพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และ
พ่อขุนรามคาแหงมหาราชให้ผู้เรียนดู ครูถามผู้เรียนว่าทั้งสองพระองค์มีความสาคัญกับ
อาณาจักรสุโขทัยอย่างไร เพื่อให้ได้บทสรุปที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียน
1.3 ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย

2. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ขั้นเตรียมเนื้อหา
2.1.1 ครูแบ่งเนื้อหาที่จะเรียนเป็นหัวข้อย่อยๆ ให้เท่ากับจานวน
ผู้เรียนของแต่ละกลุ่มที่จัดเอาไว้ ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนต้องจัดทาไว้ล่วงหน้าเช่น แบ่งกลุ่มออกเป็น
กลุ่มๆ ละ 4 คน ก็แบ่งเนื้อหาย่อยออกเป็น 4 หัวข้อย่อย เช่น เรื่อง การเมืองการปกครองสมัย
สุโขทัย จะแบ่งเนื้อหาย่อยออกเป็น 4 เรื่องดังนี้
- เรื่องที่ 1 ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้น
- เรื่องที่ 2 ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย
- เรื่องที่ 3 รูปแบบแผนการปกครองสมัยสุโขทัย
- เรื่องที่ 4 สาเหตุความเสื่อมอานาจของสุโขทัย

5

2.2 ขั้นจัดกลุ่มผู้เรียน (20 นาที)
2.2.1 ครูผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 4 คน โดยให้
สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มคละความสามารถ คือ เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน
1 คน กลุ่มนี้เรียกว่า“กลุ่มบ้าน” (Home Group) ซึ่งกลุ่มบ้านจะมีกี่กลุ่มขึ้นอยู่กับจานวน
ผู้เรียนในแต่ละห้อง เช่น กลุ่ม A , B , C , D , ………….. เป็นต้น
 ในห้องเรียนถ้าผู้เรียนเหลือเศษ เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีจานวนเท่ากันทุก
กลุ่มหมายเลขอาจจะมีซ้า เช่น หมายเลข 1 อาจจะมี 2 คน
2.2.2 ครูชี้แนะให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มต้องมีบทบาทหน้าที่ต้องทา
หน้าที่ใดบ้าง ให้เลือกทาด้วยความสมัครใจในบทบาทหน้าที่นั้น ๆ เช่น
 ประธานกลุ่ม ทาหน้าที่คอยประสานงานภายในกลุ่ม เช่น บันทึก
บทบาท นาเสนอ และดูแลการทางานของกลุ่มให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของกลุ่ม
 รองประธาน ทาหน้าที่จัดหาข้อมูล วัสดุอุปกรณ์การทางานและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 เลขานุการกลุ่ม ทาหน้าที่สรุปผลการเรียนรู้ ช่วยประธาน
ประสานงาน ในกลุ่ม จดบันทึกข้อตกลง และสรุปผลการทางาน
 ผู้สังเกตการณ์ คอยแนะนาเพิ่มเติมในการทางานของกลุ่ม
2.2.3. ครูมอบหมายให้สมาชิกกลุ่มบ้านแต่ละคน อ่าน และศึกษา
หัวข้อย่อยที่ครูได้จัดแบ่งเนื้อหาเอาไว้ให้ศึกษาค้นคว้าคือ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัย
สุโขทัย เช่น ในกลุ่มบ้านมีสมาชิกจานวน 4 คน ซึ่งแต่ละคนจะมีหมายเลขประจาตัวคือ
หมายเลข 1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 และหมายเลข 4 แต่ละหมายเลขจะรับผิดชอบหัวข้อ
ย่อยตามที่ครูมอบหมายศึกษา ค้นคว้าเนื้อสาระที่ครูแบ่งไว้แล้วให้ดังนี้
 หมายเลข 1 อ่าน และศึกษา เรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครอง
สมัยสุโขทัยตอนต้น
 หมายเลข 2 อ่าน และศึกษาเรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครอง
สมัยสุโขทัยตอนปลาย
 หมายเลข 3 อ่าน และศึกษา เรื่อง รูปแบบแผนการปกครอง
สมัยสุโขทัย
 หมายเลข 4 อ่าน และศึกษาใบความรู้ที่ 4 เรื่อง สาเหตุความเสื่อม
อานาจของสุโขทัย
 กลุ่มอื่นๆ ที่เหลือดาเนินการมอบหมายรับผิดชอบในลักษณะ
เดียวกัน
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2.3 ขั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ (25 นาที)
2.3.1 ให้สมาชิกในกลุ่มบ้านแต่ละคน แยกออกไปรวมกับสมาชิกกลุ่ม
อื่นที่มีหมายเลขเดียวกัน ซึ่งก็จะได้เรื่องที่รับผิดชอบเดียวกันรวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกกลุ่มใหม่
นี้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) และร่วมกันวางแผนเพื่อศึกษา ทาความเข้าใจในเนื้อหา
2.3.2 หลังจากนั้นให้กลุ่มเชี่ยวชาญช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ ทากิจกรรมร่วมกันจนเป็นที่เข้าใจในเรื่องนั้นๆ อย่างดี เพื่อเตรียม
นาไปสอนหรือให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มบ้าน หรืกลุ่มเดิมของตนเอง ในขั้นนี้ผู้สอนจะต้องดูแล
เอาใจใส่ เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด หากผู้เรียนมีข้อสงสัย และหา
คาตอบไม่ได้ ครูต้องอธิบาย ชี้แนะให้ผู้เรียนเข้าใจ
2.3.3 เมื่อสมาชิกกลุ่มเชี่ยวชาญทุกคนได้ร่วมมือกันศึกษา หาความรู้
ตามหัวข้อที่แต่ละคนรับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เตรียมตัวกลับสู่กลุ่มเดิมของแต่ละคน
เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กลับสมาชิกกลุ่มบ้านต่อไป

3. ขั้นสรุป (10 นาที)
3.1 ครูทบทวนขั้นตอนการทางานกลุ่ม และบทบาทของผู้เรียนแต่ละคนที่ต้อง
รับผิดในกลุ่มของตนเอง นอกจากนี้ครูแนะนาให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันงาน
จึงจะประสบความสาเร็จ ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทุกคน และเตรียมตัวให้พร้อม
เพื่อแยกเข้ากลุ่มใหม่ในชั่วโมงต่อไป
3.2 ครูและผู้เรียนร่วมกันสนทนาพูดคุยถึงเนื้อหาที่ครูกาหนดให้ หากผู้เรียน
คนไหนยังสงสัยหรือยังไม่เข้าใจให้ถามครู

ชั่วโมงที่ 2
1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที )
1.1 ให้ผู้เรียนกลับเข้ากลุ่มที่จัดเอาไว้แล้ว
1.2 ครูให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย หรือปัญหาที่ตนเองยังไม่เข้าใจ ครูอธิบาย
และทบทวน เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยให้อีกครั้ง
1.3 ครูสุ่มเรียกผู้เรียนให้ตอบคาถามครู โดยคาถามจะเชื่อมโยงในการเรียน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มให้ประสบผลสาเร็จ

7

2. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
2.4 ขั้นผู้เชี่ยวชาญเสนอผลความรู้ (20นาที )
2.4.1 สมาชิกกลุ่มเชี่ยวชาญกลับสู่กลุ่มบ้าน แต่ละคนผลัดกัน
อธิบาย ช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้เข้าใจในเนื้อหาที่ตนได้ศึกษามาเริ่มจากหัวข้อย่อยเรื่อง
ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลาดับ คือ
 เรื่องที่ 1 ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้น
 เรื่องที่ 2 ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย
 เรื่องที่ 3 รูปแบบแผนการปกครองสมัยสุโขทัย
 เรื่องที่ 4 สาเหตุความเสื่อมอานาจของสุโขทัย
และเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มซักถามข้อสงสัย ตอบปัญหา ทบทวนให้เกิดความเข้าใจ
อย่างชัดเจน หากไม่สามารถตอบคาถามสมาชิกในกลุ่มได้ให้นักเรียนขอความช่วยเหลือจาก
ครูผู้สอน การทาเช่นนี้สมาชิกทุกคนจะได้รับการเรียนรู้เท่าเทียมกัน
2.4.2 ในกลุ่มบ้านแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่เรียนอ่อนหรือเรียนช้า
สมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มจะต้องช่วยกันชี้แนะ อธิบายให้เพื่อนได้รับความรู้เช่นเดียวกับ
สมาชิกคนด้วย จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเตรียมส่งตัวแทนนาเสนอ
2.4.3 เมื่อทุกกลุ่มนาเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ให้สมาชิกของแต่ละ
กลุ่มทุกคนช่วยกันทาใบงาน หรือให้ทาใบงานเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะใบงานที่ตนเองไม่ได้
รับผิดชอบ จากนั้นรวบรวมส่งครู
 ขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติงานกลุ่มหรือกาลังนาเสนอความรู้ต่อเพื่อนใน
กลุ่มอยู่นั้น ครูสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุก
กลุ่มแล้วบันทึกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบประเมิน พฤติกรรมการทางานกลุ่ม และ
แบบประเมิน อันพึงประสงค์ของผู้เรียน

2.5. ขั้นทดสอบความรู้ (10 นาที )
2.5.1 ให้กลุ่มบ้านแต่ละกลุ่มรวบรวมความรู้ โดยนาเนื้อหาความรู้
ของแต่ละคนในกลุ่มที่ไปศึกษามาจากกลุ่มเชี่ยวชาญนามาเรียบเรียงลาดับต่อกันแล้วให้
ช่วยกันสรุปลงในใบกิจกรรมทบทวน เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย ที่ครูแจกให้ทุก
กลุ่ม
2.5.2 ผู้เรียนทุกคนทาแบบทดสอบ หรือตอบปัญหา หรือนาเสนอ
ผลงาน แล้วรวมคะแนน หรือเฉลี่ยคะแนนเป็นคะแนนของกลุ่ม หรือของผู้เรียนแต่ละคน

8

2.6 ขั้นมอบรางวัล ( 10 นาที )
2.6.1 เมื่อครูตรวจแบบทดสอบ ใบกิจกรรมที่ 1 - 4 และ ใบกิจกรรม
ทบทวน หรือผลงานของผู้เรียนทุกคนในแต่ละกลุ่มแล้ว ให้นับคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
รวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม
2.6.2 เมื่อแต่ละกลุ่มนับคะแนนรวมเสร็จแล้ว ให้นาคะแนนของแต่
ละกลุ่ม เปลี่ยนกันตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้ส่งกลับไปยังกลุ่ม
เดิม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับคาชมเชย หรือรางวัล หรือได้รับการติดประกาศไว้ที่
บอร์ดหน้าห้องเรียน

3. ขั้นสรุป (10 นาที )
3.1 ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลงานและวิธีการทางานกลุ่มแต่ละกลุ่ม
เพื่อหาจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุงซึ่งจะทาให้ผู้เรียนรู้ความก้าวหน้าของตนเองเพื่อให้มี
การพัฒนาต่อไป และแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาเรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
ถ้าผู้เรียนคนใดยังไม่เข้าใจให้ถามครูผู้สอน เพื่อที่จะได้อธิบาเพิ่มเติมในเนื้อหาให้
3.2 ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
เพื่อเปรียบเทียบดู การพัฒนาของผู้เรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนได้มีการเรียนรู้พัฒนาไป
มาก น้อยเพียงใด

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
1. แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย
2. ใบความรู้ และใบกิจกรรม 4 เรื่อง คือ
2.1 ใบความรู้ - ใบกิจกรรม เรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครองสมัย
สุโขทัยตอนต้น
2.2 ใบความรู้ - ใบกิจกรรม เรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
ตอนปลาย
2.3 ใบความรู้ - ใบกิจกรรม เรื่อง รูปแบบแผนการปกครองสมัยสุโขทัย
2.4 ใบความรู้ - ใบกิจกรรม เรื่อง สาเหตุการเสื่อมอานาจของสุโขทัย
3. ใบกิจกรรมทบทวนความรู้ เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
4. แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเมือง
การปกครองสมัยสุโขทัย
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5. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์ ม.1 รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ
และ รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์ บริษัท สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จากัด
6. หนังสือเสริมฝึกประสบการณ์ประวัติศาสตร์ ม. 1 บริษัท สานักพิมพ์
เอมพันธ์ จากัด
7. แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ม. 1 บริษัท สานักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์ จากัด

แหล่งเรียนรู้
1. เว๊ปไซต์ http://www.sukhothai.go.th/history/hist_01.htm
(รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัย)
2. ห้องสมุดประชาชน / สานักหอสมุดแห่งชาติ
3. ห้องสมุดโรงเรียน
4. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สิ่งที่ต้องการวัด
ด้านความรู้
1. อธิบายลักษณะ
การเมืองปกครอง
สมัยสุโขทัยได้

2. อธิบายข้อดี ข้อเสีย
ของการปกครองแบบ
พ่อปกครองลูกได้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล

1. ผู้เรียนทา
แบบทดสอบก่อน
เรียน และหลัง
เรียนเรื่อง การเมือง
การปกครองสมัย
สุโขทัยตอนปลาย

1. แบบทดสอบก่อน
1. ผู้เรียนทา
เรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบหลัง
เรื่องการเมืองการ
เรียนได้ถูกต้อง ผ่าน
ปกครองสมัยสุโขทัย เกณฑ์การประเมิน
80 % และมี
คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
2. ผู้เรียนทา
2. ใบกิจกรรมที่ 1
2. ผู้เรียนสามารถ
ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง ลักษณะการ
ทาใบงานได้ถูกต้อง
เรื่อง ลักษณะการ
ปกครองสมัยสุโขทัย
80 %
ปกครองสมัยสุโขทัย ตอนตัน
ตอนตัน

ด้านทักษะกระบวนการ
1. สรุปสาระสาคัญ
1. สังเกตพฤติกรรม
รูปแบบแผนผังการ
การทางานกลุ่ม
ปกครองลงสุโขทัยได้
2. วิเคราะห์สาเหตุ
2. ใบกิจกรรมที่ 1- 4
ความเสื่อมอานาจ
ของสุโขทัยได้
ด้านคุณลักษณะอันพึง
พึงประสงค์
1. สังเกตพฤติกรรม
1. ผู้เรียนมีความสนใจ
ของผูเ้ รียน
กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ และรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมาย

1. แบบสังเกต
1. ระดับคุณภาพ 3
พฤติกรรมการทางาน ผ่านเกณฑ์
กลุ่ม
2. ตรวจใบกิจกรรม
2. ผู้เรียนทุกกลุ่ม
กลุ่มและรายบุคคล
ทาได้ถูกต้อง 80 %

1. แบบสังเกต
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

1. ผู้เรียนส่วน
ใหญ่มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่
ในระดับดีขึ้นไป
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ในสมัยสุโขทัยตอนต้น พระมหากษัตริย์ทรงปกครองประชาชนแบบใด
ก. อัตตาธิปไตย
ข. พ่อปกครองลูก
ค. ประชาธิปไตย
ง. สมบูรณาญาสิทธิราชย์
2. การใช้หลักธรรมบริหารบ้านเมืองสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงชักชวนให้ประชาชน
กระ
ทาสิ่งใดจึงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ก. แบ่งปันกัน
ข. แข่งขันกัน
ค. ปฏิบัติธรรม
ง. ช่วยเหลือกัน
3. การปกครองแบบ “ธรรมราชา” เป็นการปกครองที่พระมหากษัตริย์จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม
ข. ปกครองประเทศด้วยความเข้มแข็ง
ค. ดูแลทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิด
ง. พระมหากษัตริย์ทรงบริหารประเทศร่วมกับประชาชน
4. เมืองใดต่อไปนี้ไม่ได้จัดอยู่ในอาณาเขตการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย
สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ก. เมืองแพร่
ข. เมืองสุโขทัย
ค. เมืองเชลียง
ง. เมืองสระหลวง
5. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัย
ก. เมืองสองแคว
ข. เมืองนครชุม
ค. เมืองศรีสัชนาลัย
ง. เมืองนครศรีธรรมราช
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6. ธรรมะในข้อใดที่กษัตริย์สมัยสุโขทัยนามาใช้ปกครองประชาชนจนเป็นแบบอย่างมาจ นถึง
ปัจจุบัน
ก. สัตบุรุษ
ข. พรหมวิหาร 4
ค. ทศพิธราชธรรม
ง. กุศลกรรมบท 10
7. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด ในสมัยสุโขทัยที่นาเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
การปกครอง
ก. พระยาลิไทย
ข. พญาไสลือไทย
ค. พ่อขุนรามคาแหง
ง. พระมหาธรรมราชาที่ 4
8. พระราชกรณียกิจ ใด ของพ่อขุนรามคาแหง มหาราช ที่นับได้ว่าเป็นการวางรากฐาน
สาคัญที่สุดทางด้านวัฒนธรรมไทย
ก. การประดิษฐ์อักษรไทย
ข
. การทานุบารุงพระพุทธศาสนา
ค
. การปกครองแบบบิดาปกครองบุต ร
ง. การสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
9. เมืองประเภทใดที่พระมหากษัตริย์สุโขทัยจะ ไม่ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการปกครองภายใน
ก. เมืองลูกหลวง
ข. หัวเมืองชั้นใน
ค. หัวเมืองชั้นนอก
ง. เมืองประเทศราช
10. ลักษณะที่สาคัญที่สุดของการปกครองสมัยสุโขทัย คือข้อใด
ก. พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัว
ข. พระมหากษัตริย์มีอานาจสูงสุดในการปกครองบ้านเมือง
ค. พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์กับราษฎรเสมือนบิดากับบุตร
ง. พระมหากษัตริย์ทรงยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการปกครอง
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย

ข้อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คาตอบ

ข
ค
ก
ง
ง
ค
ก
ก
ง
ข
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ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้น

*******************************************
ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
 ลักษณะการปกครองแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
1. การปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้น เริ่มจากสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ไปถึง
สิ้นสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
2. การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย เริ่มจากสมัยพระยาเลอไทยไปจนกระทั่ง
อาณาจักรสุโขทัยหมดอานาจลง ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

การปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้น
 เริ่มจาก (พ.ศ.1792-1841) สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนบานเมือง และ
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
การที่อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองและสามารถดารงเป็นราชธานีอยู่
นานเกือบ 200 ปี สาเหตุหนึ่งสืบเนื่องมาจากการมีระบบการเมืองการปกครองที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักสาคัญ
ในการปกครองอาณาจักร
การปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นนี้จะมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือ
แบบปิตุลาธิปไตย กล่าวคือ พระมหากษัตริย์กับราษฎรจะมีความใกล้ชิดกันเหมือนพ่อกับ
ลูก ราษฎรจะให้ความเคารพนับถือพระมหากษัตริย์ประดุจบุตรเคารพบิดา จึงเรียกขาน
พระมหากษัตริย์ว่า พ่อขุน ส่วนพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลราษฎรอย่างใกล้ชิดเหมือน
พ่อดูแลลูกและปกครองด้วยเมตตาธรรม ดังจะเห็นได้จากพ่อขุนรามคาแหงมหาราชโปรด
เกล้าฯ ให้แขวนกระดิ่งไว้ที่หน้าประตูเมือง เพื่อให้ราษฎรที่มีเรื่องทุกข์ร้อนมาสั่นกระดิ่ง
ร้องทุกข์ต่อพระองค์ได้ทุกเมื่อ ดังข้อความในศิลาจารึกว่า
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“ ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่น ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้านกลาง
เมือง มีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกระดิ่งอันท่าน
แขวนไว้ พ่อขุนรามคาแหง เจ้าเมืองได้ยินเรียก เมื่อถามสวนความแก่มันด้วยซื่อ ”
ลักษณะสาคัญของการปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือบิดาปกครองบุตร
ซึ่งมีลักษณะสาคัญดังนี้
1.
รูปแบบการปกครอง พระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นผู้ปกครองสูงสุด
ทรงเป็นผู้ใช้อานาจอธิปไตย (รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย)
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง พระกษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดเสมือน
บิดากับบุต ร พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยตอนต้นมักใช้พระนามว่า
พ่อขุน เช่น
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เมื่อประชาชนเดือดร้อนมีปัญหาก็ไปสั่นกระดิ่งเพื่อขอเข้าเฝ้า
พระมหากษัตริย์ได้โดยง่าย
3. การใช้หลักธรรมในการปกครองพระมหากษัตริย์ทรงใช้หลักธรรมท าง
พระพุทธศาสนา ในการบริหารบ้านเมืองและทรงชักชวนให้ประชาชนปฏิบัติธรรม เช่น
การฟังเทศน์ ฟังธรรม ทุกๆ วันพระ กลางดงตาล
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ใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครองสุโขทัยตอนต้น
ชื่อ ....................................นามสกุล .............................. ชั้น ม.1/.....เลขที่ในกลุ่ม/ในชั้น………….

คาชี้แจง

ให้นักเรียนตอบคาถามด้วยคาหรือข้อความสั้น ๆ

1. การปกครองแบบราชาธิปไตยมีลักษณะสาคัญอย่างไร ..........................................................
................................................................................................................................................
2. สุโขทัยมีลักษณะการปกครอง 2 รูปแบบ คือ . ......................................................................
..............................................................................................................................................
3. การปกครองแบบบิดาปกครองบุตร คือ การปกครองที่มีลักษณะเช่นไร
................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ลักษณะเด่นของการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้นคืออะไร..................................................
................................................................................................................................................
5. พระมหากษัตริย์สุโขทัยพระองค์ใดบ้างที่ปกครองแบบพ่อปกครองลูก .................................
..............................................................................................................................................
6. การปลูกฝังธรรมะให้แก่ประชาชนของพ่อขุนรามคาแหง ทาให้เกิดประโยชน์ คือ ................
................................................................................................................................................
7. สมัยที่ขอมยังมีอานาจปกครองสุโขทัย การปกครองของขอมมีลักษณะอย่างไร ...................
.............................................................................................................................................
8. ในระยะเริ่มแรกของอาณาจักรสุโขทัยผู้นาของอาณาจักรสุโขทัยมีฐานะเป็นอะไร ...............
9. คาว่า พ่อขุน ในสมัยสุโขทัย หมายถึง .................................................................................
................................................................................................................................................
10. พระมหากษัตริย์สุโขทัยในระยะแรกปฏิบัติพระองค์เช่นไรต่อประชาชน...............................
...............................................................................................................................................
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้น

1. การปกครองแบบราชาธิปไตยมีลักษณะสาคัญอย่างไร ......พระมหากษัตริย์ทรงเป็น......
ผูป้ กครองสูงสุด ทรงเป็นผู้ใช้อานาจอธิปไตย ...............................
2. สุโขทัยมีลักษณะการปกครอง 2 แบบ คือ
1.
การปกครองสุโขทัยตอนต้น…………. 2. การปกครองสุโขทัยตอนปลาย …………………..
3. การปกครองแบบบิดาปกครองบุตร คือ การปกครองที่มีลักษณะสาคัญเช่นไร .
......... พระมหากษัตริย์ทรงใกล้ชิดกับประชาชน เสมือนพ่อปกครองลูก ……..
4. ลักษณะเด่นของการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้น คืออะไร.........พระมหากษัตริย์มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชน …………………
5. พระมหากษัตริย์สุโขทัยพระองค์ใดบ้างที่ปกครองแบบพ่อปกครองลูก
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พ่อขุนบานเมือง พ่อขุนรามคาแหงมหาราช………………………….
6. การปลูกฝังธรรมะให้แก่ประชาชนของพ่อขุนรามคาแหง ทาให้เกิดประโยชน์ คือ
....................... ประชาชนเกิดความสามัคคีง่ายต่อการปกครอง ………………..
7. สมัยที่ขอมยังมีอานาจปกครองสุโขทัย การปกครองของขอมมีลักษณะอย่างไร
............................ นายปกครองบ่าว .............................
8. ในระยะเริ่มแรกของอาณาจักรสุโขทัยผู้นาของอาณาจักรสุโขทัยมีฐานะเป็นอะไร. พ่อขุน
9. คาว่า พ่อขุน ในสมัยสุโขทัย หมายถึง ....พระมหากษัตริย์ผู้มีอานาจสูงสุด ใช้อานาจโดย
ยึดหลักรักเมตตาประชาชนเหมือนบุตร
………………………………..
10. พระมหากษัตริย์สุโขทัยในระยะแรกปฏิบัติพระองค์เช่นไรต่อประชาชน
.................................. ให้ความใกล้ชิดกับประชาชน ………………………….
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ใบกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครองสุโขทัยตอนต้น
ชื่อกลุม่ ........................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/.............
สมาชิกกลุม่ คนที่ 1. ........................................................ 2. .............................................. .....
คนที่ 3. ........................................................ 4. ...................................................

****************************************************************
คาชี้แจง
ให้สมบูรณ์

ให้นักเรียนวิเคราะห์การปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นลงในตารางข้างล่างนี้

การปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้น
รูปแบบการปกครอง ลักษณะการปกครอง

ข้อดี

ข้อเสีย
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครองสุโขทัยตอนต้น

การปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้น
รูปแบบการปกครอง

ลักษณะการปกตรอง
ข้อดี
1. พระมหากษัตริย์
1. พระมหากษัตริย์
กับประชาชนมี
พ่อปกครองลูก หรือ
ทรงมีฐานะเป็น
ความใกล้ชิดกัน
แบบบิดาปกครองบุตร ผู้ปกครอง
สูงสุด ทรงเป็นผู้ใช้
อานาจอธิปไตย
2. ความสัมพันธ์
ระหว่างกษัตริย์กับ
ประชาชนมี
ความสัมพันธ์
ใกล้ชิดเสมือนบิดา
กับบุตร

2. ประชาชนเดือนร้อน
สามารถร้องทุกข์ต่อ
พระมหากษัตริย์ได้
โดยตรง วิธีการร้อง
ทุกข์ คือไปสั่นกระดิ่ง
หน้าประตูพระราชวัง

3. พระมหากษัตริย์
สมัยสุโขทัยตอนต้น
มักใช้พระนามว่า
“พ่อขุน” นาหน้า
พระนาม เช่น พ่อ
ขุนศรีอินทราทิตย์

3. ประชาชนได้รับ
ความยุติธรรมทุกคน

4. พระมหากษัตริย์
ทรงใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
ในการบริหาร
บ้านเมือง

ข้อเสีย
1. การปกครอง
แบบนี้ใช้ได้เฉพาะ
อาณาจักรที่มี
อาณาเขตไม่กว้าง
มากนัก และ
ประชาชนมี
จานวนน้อย
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ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย

การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย พ.ศ. 1841 – 1981
 หลังจากพ่อขุนรามคาแหงมหาราชเสด็จสวรรคต ใน พ.ศ. 1841 อาณาจักรสุโขทัย
เริ่มระส่าระสายพระมหากษัตริย์องค์ต่อมาคือ พระยาเลอไท ย และพระเจ้างั่วนาถุมไม่อาจ
รักษาความมั่นคงของอาณาจักรไว้ได้ เมืองหลายเมืองแยกตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อ อาณาจักร
สุโขทัย สภาพการเมืองภายในเกิดปัญหาการสืบราชสมบัติรูปแบบการปกครองแบบบิดากับ
บุตรหรื อ แบบพ่อปกครองลูก เริ่มเสื่อมคลายลง ทั้งนี้เนื่องมาจากการรับเอาแนวคิดเรื่อง
เทวราชาของขอมมาใช้ ทาให้พระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นสมมติเทพไม่เป็นบิดาของราษฎร
เหมือนดังเดิมสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มีขั้นตอนและธรรมเนียมที่สลับซับซ้อนทั้งนี้
เพื่อแสดงให้เห็นความสาคัญของพระมหากษัตริย์
 ความระส่าระสายในอาณาจักรสุโขทัย มีขึ้นตลอดระยะเวลาประมาณ
50 ปี
หลังจากพ่อขุนรามคาแหงมหาราช เสด็จ สวรรคตทาให้การขึ้นครองราชย์ของพระ ยาลิไทย
ต้องใช้กาลังปราบปราม
 เมื่อพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ขึ้นครองราชย์ในพ.ศ.1890 นั้นทรงตระหนักถึง
ความไม่มั่นคงภายในประกอบกับเวลานั้นอาณาจักรอยุธยาที่ตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งกาลังมีอิทธิพล
มากเกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่อาณาจักรสุโขทัย พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ทรงเห็นว่า
การแก้ปัญหาการเมืองด้วยการใช้อานาจทางทหารอย่างเดียวไม่อาจทาได้ เพราะอานาจทาง
ทหารของอาณาจักรสุ โขทัย ในของพระองค์ไม่เข้มแข็งพอจึงทรงดาเนิน พระราชกุศโลบาย
โดยทรงทานุบารุงส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา ทรงเป็นผู้ปฏิบัติธรรม เป็นตัวอย่างแก่พสก
นิกร และได้ทรงสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาไว้ เพื่อเป็นที่เคารพบูชาของประชา
ราษฎร ทาให้ เกิด ความเลื่อมใสศรัทธายึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการ
ดาเนินชีวิต สร้างความสามัคคีกลมเกลียวมั่นคงขึ้นในแผ่นดิน
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 การปกครองที่อาศัยพระพุทธศาสนานี้ เรียกว่า การปกครองแบบธรรมราชา
พระมหากษัตริย์แบบธรรมราชาต้องทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม แนวความคิดเรื่องธรรม
ราชานี้มีแทรกอยู่ทั่วไปในนโยบายการปกคอรงของอาณาจักรต่างๆ ที่นับถือพุทธศาสนาทั้ง
ก่อนรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) สมัยของพระองค์ ทรงเป็นผู้นาแนวความคิด
เรื่องธรรมราชามาปฏิบัติให้เป็นระบบ พระมหากษัตริย์รัชกาลต่อมา จึง ทรงพระนามว่า
พระมหาธรรมราชา และทรงปกครองราษฎรในแบบธรรมราชาเหมือนกันทุกพระองค์
จนถึงรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) ซึ่งเป็นรัชกาลที่ 9 และเป็นรัชกาล
สุดท้ายของอาณาจักรสุโขทัย
ตารางแสดงระบอบการปกครองสมัยสุโขทัย

รูปแบบการปกครอง

สมัยที่ปกครอง

ลักษณะของการปกครอง

1.การปกครองแบบ
- สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นการปกครองแบบ
ครอบครัว
พ่อปกครองลูกหรือแบบ - สมัยพ่อขุนบานเมือง
ปิตุลาธิปไตย
- สมัยพ่อขุนรามคาแหง
2. การปกครองแบบธรรม - พระมหาธรรมราชาที่ 1 - 4 - ใช้หลักศาสนาคือ
ราชา
พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์
ในการปกครอง โดยยึด
หลักธรรมที่เรียกว่า
ทศพิธราชธรรม
- เปลี่ยนคานาหน้า
พระนามของกษัตริย์เป็น
พระมหาธรรมราชา
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ใบกิจกรรมที่ 2.1
เรื่อง การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย
ชื่อกลุ่ม .........................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/.............เลขที่ในกลุ่ม/ในห้องเรียน..........

คาชี้แจง

ให้นักเรียนตอบคาถามด้วยคาหรือข้อความสั้น ๆ

1. การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย เริ่มจากรัชสมัยของ..................................................
ไปสิ้นสุดรัชสมัยของ ........................................................................................................
2. การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากพ่อปกครองลูกมาเป็นแบบธรรมราชา เห็นได้ชัดเจน
ในรัชสมัยของ ……………………………………………………………………………………………………..
3. ความระส่าระสายที่เกิดขึ้นในสุโขทัย หลังจากที่พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จสวรรคต
……………………………………………………………………………………………………………………………..
4. พระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทในการปกครองมากที่สุดในสมัยสุโขทัยตอนปลายตรงกับ
รัชสมัย ..................................................................................................................................
5. ลักษณะเด่นของการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนปลาย คือ .................................................
..............................................................................................................................................
6. สาเหตุที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 ต้องใช้ธรรมะเข้าช่วยในการปกครอง เพราะ ...................
...........................................................................................................................................
....
7. การปกครองที่อาศัยพระพุทธศาสนานี้ เรียกว่า ................................................................
...
8. อะไรคือสาเหตุที่ทาให้ฐานะของพระมหากษัตริย์สุโขทัยตอนปลายเปลี่ยนไปเป็นแบบ
สมมติเทพ .............................................................................................................................
9. อาณาจักรที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของอาณาจักรสุโขทัยมากที่สุดช่วงการปกครอง
สุโขทัยตอนปลาย คือ ..........................................................................................................
10. พระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรงใช้กุศโลบายในการแก้ปัญหาการเมืองการปกครอง ด้วย
วิธีการใด ..............................................................................................................................
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 2.1
เรื่อง การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย

1. การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย เริ่มจากรัชสมัยของ ....... พระยาเลอไทย ………. ไป
สิน้ สุดรัชสมัยของ .........พระมหาธรรมราชาที่ 4 …………
2. การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากพ่อปกครองลูกมาเป็นแบบธรรมราชา เห็นได้ชัดเจนใน
รัชสมัยของ ......... พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ……………
3. ความระส่าระสายที่เกิดขึ้นในสุโขทัย หลังจากที่พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จสวรรคต
.....................
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ……………….
4. พระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทในการปกครองมากที่สุดในสมัยสุโขทัยตอนปลายตรงกับ
รัชสมัย ............ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ……………………
5. ลักษณะเด่นของการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนปลาย คือ
การปกครองที่พระมหากษัตริย์
ทรงยึดหลักธรรมในการปกครองและแนะนาให้ประชาชนใช้หลักธรรม ในการดาเนินชีวิต….
6. สาเหตุที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 ต้องใช้ธรรมะเข้าช่วยในการปกครอง เพราะ บ้านเมือง
ระส่าระสาย เกิดปัญหาการสืบราชสมบัติ และเมืองขึ้นพยายามแยกตัวเป็นอิสระ……
7. การปกครองที่อาศัยพระพุทธศาสนานี้ เรียกว่า ........การปกครองแบบธรรมราชา.............
8. อะไรคือสาเหตุที่ทาให้ฐานะของพระมหากษัตริย์สุโขทัยตอนปลายเปลี่ยนไปเป็น สมมติเทพ
.............. การรับแนวคิดแบบเทวราชามาใช้ ………
9. อาณาจักรที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของอาณาจักรสุโขทัยมากที่สุดช่วงการปกครองสุโขทัย
ตอนปลาย คือ .................. อยุธยา………………..
10. พระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรงใช้กุศโลบายในการแก้ปัญหาการเมืองการปกครองด้วย
วิธีการใด ....
.ทรงทานุบารุงส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา ทรงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่าง
แก่พสกนิกร และได้ทรงสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาไว้ทั่วไป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา
ของประชาราษฎร …………………..
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ใบกิจกรรมที่ 2.2
เรื่อง การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย
ชื่อกลุ่ม ..............................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/.............
สมาชิกกลุม่ คนที่ 1. ................................................ 2. ...................................................
คนที่ 3. .................................................4. ...................................................
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คาชี้แจง
นี้ให้สมบูรณ์

ให้นักเรียนวิเคราะห์การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลายลงในตารางข้างล่าง

การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย
รูปแบบการปกครอง

ลักษณะการปกครอง

ข้อดี

ข้อเสีย
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 2.2
เรื่อง การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย

การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย
รูปแบบการ
ปกครอง
ธรรมราชา

ลักษณะการปกตรอง

ข้อดี

ข้อเสีย

1. ประชาชนกับ
1. พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์กับ
พระมหากษัตริย์มีความ
ทรงนาหลัก
ประชาชนไม่มี
ห่างเหินกัน ฐานะของ
ทศพิธราชธรรมมา ความใกล้ชิดกัน
พระมหากษัตริย์
ใช้ในการบริหาร
เปลี่ยนไปเป็นสมมติเทพ บ้านเมือง เพื่อเป็น
2. คานาหน้าพระนาม
หลักในการดาเนิน
พระมหากษัตริย์ใช้คา
ชีวิต และสร้าง
ว่า พญา (พระยา)
ความสามัคคีกลม
3. ทรงนาหลัก
เกลียว มั่นคงขึ้นใน
ทศพิธราชธรรมทาง
แผ่นดิน
พระพุทธศาสนามาใช้ใน
การปกครอง จึงเรียก
การปกครองแบบนี้ว่า
การปกครองแบบธรรม
ราชาดังนั้น พระนาม
ของพระมหากษัตริย์จึง
เปลี่ยนไปเป็น พระมหา
ธรรมราชา
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ใบความรู้ที่ 3
เรื่อง รูปแบบแผนการปกครองสมัยสุโขทัย
รูปแบบแผนการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย
การปกครองในสมัยสุโขทัย สมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราชทรงใช้รูปแบบการ
ปกครองแบบกระจายอานาจการบริหารจากราชธานีออกสู่หัวเมืองต่างๆ และแต่งตั้งให้
เจ้าเมืองไปดูแลโดยมีกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นศูนย์กลางอานาจและการบริหารรวมทั้งเป็น
ที่ประทับของพระมหากษัตริย์
น่าน
แพร่

เซ่า(หลวงพระบาง)
เวียงจันทน์

ศรีสัชชนาลัย
(สวรรคโลก)
หงสาวดี
เมาะตะมะ
ทวาย

บางพาน
เชียงทอง

นครชุม

สุโขทัย

สองแคว
(พิษณุโลก)

สระหลวง
( พิจิตรเก่า )
คณฑี (กาแพงเพชร)
พระบาง(นครสวรรค์ )
นครศรีธรรมราช
มะละกา ยะโฮว์

แผนภูมิแสดงอาณาเขตการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย
 เมืองลูกหลวง ( หัวเมืองชั้นใน )
 เมืองพระยามหานคร ( หัวเมืองชั้นนอก
 เมืองประเทศราช ( เมืองออก )
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1. เมืองหลวง หรือราชธานี
 เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์ กลาง การปกครอง ศาสนา
วัฒนธรรม ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณี เมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรสุโขทัย
คือ กรุงสุโขทั ย ต่อมาพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ย้ายมาประทับที่เมืองพิษณุโลก จึง
ถือว่า เมืองพิษณุโลก เป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของอาณาจักรสุโขทัยจนกระทั่ งอาณาจักร
สุโขทัยสิ้นสุดลง
2. เมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่าน
 ตั้งอยู่รอบราชธานี ได้แก่ ศรีสัชนา ลัย (สวรรคโลก ) สองแคว (พิษณุโลก)
สระหลวง (พิจิตรเก่า) นครชุม หรือชากังราว
ทิศเหนือ
คือ ศรีสัชชนาลัย (สวรรคโลก)
ทิศใต้
คือ เมืองสระหลวง (พิจิตรเก่า)
ทิศตะวันตก คือ เมืองสองแคว (พิษณุโลก)
ทิศตะวันตก คือ เมืองนครชุม หรือชากังราว (อยู่หน้าเมืองกาแพงเพชร ใน
ปัจจุบัน)
 เมืองลูกหลวงมีหน้าที่ป้องกันอาณาจักรผู้ปกครองเมือง เป็นพระราชโอรส
ของพระมหากษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง ซึ่งพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้แต่งตั้งมาปกครอง
เมืองเพื่อรักษาความมั่นคงให้แก่เมืองหน้าด่านทั้ง 4 ด้าน โดยใช้เป็นที่สะสมเสบียงอาหาร
และกาลังคนไว้สาหรับป้องกันเมืองหลวง เมืองลูกหลวงอยู่ห่างจากราชธานีเป็นระยะ
ทางการเดินทางประมาณ 2 วัน
 เมืองศรีสัชชนาลัย เป็นเมืองลูกหลวงที่มีฐานะเป็นเมืองอุปราชหรือเมือง
รัชทายาทคือ เป็นเมืองที่มหาอุปราชหรือรัชทายาทจะต้องไปปกครองก่อนที่จะสืบราช ย์
สมบัติต่อไป

เมืองศรีสัชนาลัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงทางภาคเหนือของสุโขทัยเป็นเมืองสาคัญ
ที่รองมาจากเมืองสุโขทัย
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3. เมืองพระยามหานคร
 อยู่ถัดจากเมืองหลวงออกไปมีผู้ปกครอง คือเชื้อสายของเจ้าเมืองเดิม หรือ
เป็นเจ้านาย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมีอานาจเด็ดขาดในการปกครองตนเองแต่ต้องส่ง
เสบียงและกาลังคนมาช่วยราชธานีในยามสงคราม เมื่อใดทีพ่ ระมหากษัตริ ย์สุโขทั ยอ่อนแอ
เมืองเหล่านี้จะแยกตัวออกเป็นอิสระ ได้แก่ เมือง พระบาง ( นครสวรรค์ ) เมืองเชียงทอง
เมืองบางพาน เมืองชัยนาท เมืองกาญจนบุรี เมืองคณฑี (กาแพงเพชร)
4. เมืองประเทศราช หรือเมืองออก หรือเมืองขึ้น
 เป็นเมืองที่อยู่นอกเขตอาณาจักรสุโขทัย พระมหากษัตริย์สุโขทัยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการปกครอง หัวเมืองเหล่านี้ต้องแสดงความจงรักภักดีโดยส่งบรรณาการ
ให้กับสุโขทัย ถ้าเมืองสุโขทัยเกิดศึกสงครามจะต้องส่งกาลังมาช่วยรบ และส่งเสบียงอาหาร
มาช่วยเหลือเมืองประเทศราช ไ ด้แก่ เมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองหลวง พระบาง
เมืองเวียงจันท น์ เมืองหงสาว ดี เมืองเมาะตะมะ เมืองสุพรรณภูมิ เมืองนครศรีธรรมราช
มะละกา ยะโฮว์
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ใบกิจกรรมที่ 3.1
เรื่อง รูปแบบแผนการปกครองสมัยสุโขทัย
ชื่อ ....................................... นามสกุล ...................................... ชั้น ม.1 /.......เลขที่ .........
************************************************
คาชี้แจง









ให้นักเรียนนาชื่อเมืองที่กาหนดให้ไปเติมลงในตารางให้ถูกต้อง

เมืองศรีสัชนาลัย
เมืองทวาย
เมืองเชียงทอง
เมืองยะโฮว์
เมืองบางพาน
เมืองเวียงจันทน์
เมืองพระบาง









เมืองคณฑี
เมืองมะละกา
เมืองสองแคว
เมืองหลวงพระบาง
เมืองนครชุม
เมืองกาญจนบรี
เมืองสระหลวง

หัวเมืองชั้นใน
หรือเมืองลูกหลวง

หัวเมืองชั้นนอก
หรือเมืองพระยามหานคร

หัวเมืองประเทศราช

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

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

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 3.1
เรื่อง รูปแบบแผนการปกครองสมัยสุโขทัย









เมืองศรีสัชนาลัย
เมืองทวาย
เมืองเชียงทอง
เมืองยะโฮว์
เมืองบางพาน
เมืองเวียงจันทน์
เมืองพระบาง









เมืองคณฑี
เมืองมะละกา
เมืองสองแคว
เมืองหลวงพระบาง
เมืองนครชุม
เมืองกาญจนบรี
เมืองสระหลวง

หัวเมืองชั้นใน
หรือเมืองลูกหลวง

หัวเมืองชั้นนอก
หรือเมืองพระยามหานคร

หัวเมืองประเทศราช

............................................
....... .เมืองศรีสัชนาลัย………
...........เมืองสองแคว…………
..........เมืองนครชุม…………..
..........เมืองสระหลวง……….
.............................................

..................................................
............เมืองเชียงทอง ..............
............เมืองบางพาน…………….
............เมืองพระบาง…………….
.............เมืองกาญจนบุรี………..
...............เมืองคณฑี.................

.............................................
......เมืองหลวงพระบาง…….
...........เมืองทวาย……………..
..........เมืองเวียงจันทน์………
...........เมืองยะโฮว์……………
............เมืองมะละกา………..
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ใบกิจกรรมที่ 3.2
เรื่อง รูปแบบแผนการปกครองสมัยสุโขทัย
ชื่อกลุ่ม ..............................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/.............
สมาชิกกลุม่ คนที่ 1. ............................................... 2. ...................................................
คนที่ 3. .................................................4. ...................................................
************************************************
ให้นักเรียนเขียนชื่อเมืองลูกหลวง และเมืองประเทศราชลงในช่องว่าง
คาชี้แจง
ของแผนผังให้ถูกต้อง แล้วเขียนสรุปขอบเขตการปกครองของอาณาจักร
สุโขทัยลงในพืน้ ทีท่ ีเ่ ว้นไว้ให้
………………………………

……………………………….

………………
……

…………
…………

สุโขทัย

…………
….

………………
…..

…………………………
..

………………………
.
อาณาจักรสุโขทัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ............. เขต คือ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
............................................................................................................................................. ...
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 3.2
เรื่อง รูปแบบแผนการปกครองสมัยสุโขทัย

น่าน แพร่
ศรีสัชนาลัย(สวรรคโลก)

หงสาวดี เมาตะมะ
ทวาย
ตะมทะ

นครชุม

สุโขทัย

สองแคว
(พิษณุโลก)

เซ่า(หลวงพระบาง)
เวียงจันทน์

สระหลวง(พิจิตรเก่า)
นครศรีธรรมราช
มะละกา ยะโฮว์
อาณาจักรสุโขทัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น .......4...... เขต คือ
1. เมืองราชธานี เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์มีกรุงสุโขทัยเป็นศูนย์กลางการปกครอง
ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณี
2. เมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่าน เป็นเมืองที่มีความสาคัญรองจากราธานี มีพระราชโอรส
ของพระมหากษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ปกครอง เมืองลูกหลวงจะตั้งอยู่ทั้ง 4 ทิศ เพื่อรักษาความ
มั่นคงให้ ราชธานี ธานี ได้แก่ ศรีสัชนา ลัย (สวรรคโลก) สองแคว (พิษณุโลก) สระหลวง (พิจิตร
เก่า) นครชุม หรือ ชากังราว (กาแพงเพชร)
3. เมืองพระยามหานคร ถัดจากเมืองลูกหลวง ผู้ปกครองคือเชื้อสายของ เจ้าเมืองเดิม หรือ
เป็นเจ้านายหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่พระมหากษัตริย์ส่งไปปกครอง มีอานาจเด็ดขาดในการ
ปกครองตนเอง
4. เมืองประเทศราช เป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากราชธานีมาก ผู้ที่ปกครองจะเป็นเจ้าเมืองเดิม
เมื่อยามสงบต้องส่งบรรณาการมาให้ราชธานี และยามศึกสงครามต้องส่งกาลังและเสบียงมาช่วย
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ใบความรู้ ที่ 4
เรื่อง สาเหตุความเสื่อมอานาจของสุโขทัย

สาเหตุความเสื่อมอานาจของสุโขทัย
 อาณาจักรสุโขทัยมีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองมาโดยตลอด
โดยเฉพา ะสมัยกรุงสุโขทัยตอนต้น ในสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ทรงวางรากฐานการ
ปกครองพ่อปกครองลูก หรือบิดาปกครองบุตร และในสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลายได้นา
หลักธรรมมาใช้ใน การปกครองเป็นการปกครองแบบธรรมราชาทาให้อาณาจักรสุโขทัยมี
กาลังทหารเข้มแข็ง จนกระทั่งสิ้นสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัยเริ่มเสื่อม
อานาจและสูญเสียอานาจโดยถูกผนว กเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในที่สุด
เนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1. การแตกแยกทางการเมืองภายในราชธานี เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากการแย่งชิง
อานาจ ระหว่างเจ้านายในราชวงศ์ของอาณาจักรสุโขทัย จนถึงมีการรบกันเองทาให้เกิดความ
อ่อนแอทางการเมืองภายในราชธานีเป็นเหตุให้อาณาจักรอยุธยาเข้าแทรกแซงอานาจได้
2. สุโขทัยมีการปกครองแบบกระจายอานาจที่หละหลวม พระมหากษัตริย์ขอ
ง
อาณาจักรสุโขทัยได้ให้อานาจกับเจ้าเมืองต่างๆ ในการบริหารและควบคุมกาลังคนภา ยใน
เมืองของตน อย่า งเต็มที่เป็นเหตุให้หัวเมืองเหล่านั้นแยกตัวเป็นอิสระได้โดยง่าย
3. สุโขทัยมีข้อเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสุโขทัยมีสภาพที่ตั้งลึกเข้าไปใ
น
แผ่นดิน ซึ่งอยู่ห่างจากทะเลมาก ทาให้ไม่มีเมืองท่าเป็นของตนเอง เมื่อมีการแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสินค้ากับต่างชาติต้องอาศัยผ่านเมืองเมาะตะมะหรือผ่านเมืองต่าง ๆ ตามแม่น้าเจ้าพระยา
ไปสู่ทะเลอ่าวไทย
4. อาณาจักรอยุธยาก่อตั้งขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา อาณาจักรอยุธยาที่ก่อตั้งขึ้น
บริเวณลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง มีกาลังทหารและเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกว่าสุโขทัย ต่อมา
อาณาจักรอยุธยาได้ยกทัพมาตีอาณาจักรสุโขทัย และ ได้ ตกเป็นประเทศราช ของอยุธยา
อาณาจักสุโขทัยถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในที่สุด
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ใบกิจกรรม ที่ 4.1
เรื่อง สาเหตุความเสื่อมอานาจของสุโขทัย
ชื่อกลุ่ม .................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/.............
สมาชิกกลุม่ คนที่ 1. ..................................................... 2. .................................................
คนที่ 3. .....................................................4. ..............................................
...
************************************************
คาชี้แจง
ทีก่ าหนดให้

ให้นักเรียนร่วมกันสรุปสาเหตุของการเสื่อมอานาจของสุโขทัยลงในกรอบ
โดยค้นคว้าได้จากใบความรู้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
.... โขทัย
สาเหตุความเสื่อมอานาจของสุ

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

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

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
..................................
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เฉลยใบกิจกรรม ที่ 4.1
เรื่อง สาเหตุความเสื่อมอานาจของสุโขทัย

การแตกแยกภายใน
เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
อาณาจักรสุโขทัยเริ่มเสื่อมอานาจ
การแตกแยกทางการเมืองภายใน
ราชธานีเป็นปัญหามาจากการแย่งชิง
อานาจ ระหว่างเจ้านายในราชวงศ์ของ
อาณาจักรสุโขทัยจึงเป็นเหตุให้
อาณาจักรอยุธยาเข้ามาแทรกแซง
อานาจ

การแยกตัวเป็นอิสระของหัวเมือง
การปกครองแบบกระจายอานาจที่
หละหลว มพระมหากษัตริย์ขอ ง
สุโขทัยได้ให้อานาจกับเจ้าเมืองต่างๆ
ในการบริหารและควบคุมกาลังคน
ภา ย เมืองของตนอย่างเต็มที่
เป็นเหตุให้หัวเมืองเหล่านั้นแยก
ตัวเป็นอิสระได้โดยง่าย

สาเหตุความเสื่อมอานาจของสุโขทัย
เส้นทางเศรษฐกิจ

การก่อตั้งของอาณาจักรอยุธยา

สุโขทัยมีข้อเสียเปรียบท างเศรษฐกิจ
เนื่องจากสุโขทัยมีสภาพที่ตั้งลึกเข้า
ไปในแผ่น ดินซึ่งอยู่ห่างจากทะเลมาก
ทาให้ไม่มีเมืองท่าเป็นของตนเอง
เมื่อ มีการ แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า
กับ ต่างชาติต้องอาศัยผ่านเมือ งเมาะ
ตะมะหรือผ่านเมืองต่าง ๆ ตามแม่น้า
เจ้าพระยาไปสูทะเลอ่าวไทย

อาณาจักรอยุธยาก่อตั้งขึ้นบริเ วณ
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ตอนล่าง ซึง่ มี
กาลังทหารและเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
กว่าสุโขทัย ต่อมาอาณาจักรอยุธยา
ได้ยกทัพมาตีสุโขทัย ทาให้สุโขทัย
ตก เป็นประเทศราช ของอยุธยา
อาณาจัก รสุโขทัยถูกผนวกเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา ใน
ที่สุด
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ใบกิจกรรม ที่ 4.2
เรื่อง สาเหตุความเสื่อมอานาจของสุโขทัย
ชื่อ ....................................... นามสกุล ...................................... ชั้น ม.1 /...........เลขที่ ...............

คาชี้แจง
สมบูรณ์

ให้นักเรียนเติมคาหรือข้อความสั้นๆ ลงในช่องว่างให้ได้ใจความ

เมื่อสิ้นสมัย.........................................แล้ว อาณาจักรสุโขทัยเริ่มเสื่อมลงการ
แตกแยกทางการเมืองภายในราชธานี เป็นปัญหามาจาก..............................ระหว่าง
......................ของอาณาจักรสุโขทัย
อาณาจักรสุโขทัยมีข้อเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ นั่นคือ........................ของ
ราชธานีอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน ห่างจากทะเลมาก ไม่มีเมืองท่าในการติดต่อค้าขาย ต้อง
อาศัย ผ่านเมือง ..................................... หรือผ่านเมืองต่างๆ ตามเส้นทางแม่น้า
..............................ไปสู่ทะเลที่อ่าวไทย
การปกครองแบบ ............................... ที่มีโครงสร้างค่อนข้างหละหลวม
คือ เจ้าเมืองต่างๆ ที่มี...................................................ภายในเมืองของตนเกือบจะเต็มที่
ราชธานีไม่สามารถควบคุม ................................... ได้อย่างรัดกุม เปิดโอกาสให้หัวเมือง
เหล่านี้สามารถแยกตัวเป็นอิสระ และเป็นจุดอ่อนให้อาณาจักร ..............................เข้า
แทรกแซงในที่สุด
อาณาจักร ................................. ก่อตั้งขึ้นบริเวณ......
............................. ซึง่
มี ...........................และ .............................. ที่เข้มแข็งกว่าอาณาจักรสุโขทัย และได้ส่งผล
กระทบต่อ .........................ทางการเมือง ต่อมาอยุธยาได้ยกทัพมาตีอาณาจักรสุโขทัยทา
ให้สุโขทัยตกเป็น ................................. ของอยุธยา ในที่สุดอาณาจักรสุโขทัยก็ถูกผนวก
เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาในที่สุด
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เฉลยใบกิจกรรม ที่ 4.2
เรื่อง สาเหตุความเสื่อมอานาจของสุโขทัย

เมื่อสิ้นสมัย...พ่อขุนรามคาแหงมหาราช...แล้ว อาณาจักรสุโขทัยเริ่มเสื่อม
ลงการแตกแยกทางการเมืองภายในราชธานี เป็นปัญหามาจาก....การแย่งชิงอานาจ ........
ระหว่าง ....เจ้านายในราชวงศ์ ...ของอาณาจักรสุโขทัย
อาณาจักรสุโขทัยมีข้อเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ นั่นคือ ....
ทาเลที่ตั้ง ....ของ
ราชธานีอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน ห่างจากทะเลมาก ไม่มีเมืองท่าในการติดต่อค้าขาย ต้อง
อาศัย ผ่านเมือง .... เมาะตะมะ หรือผ่านเมืองต่างๆ ตามเส้นทางแม่น้า .... เจ้าพระยา
....... ไปสู่ทะเลที่อ่าวไทย
การปกครองแบบ .......
นกระจายอาาจ ....... ที่มีโครงสร้างค่อนข้าง
หละหลวม คือ เจ้าเมืองต่างๆ ที่มี...... อานาจในการบริหารและควบคุมกาลังคน ......
ภายในเมืองของตนเกือบจะเต็มที่ ราชธานีไม่สามารถควบคุม .... หัวเมือง ..... ได้อย่าง
รัดกุม เปิดโอกาสให้หัวเมืองเหล่านี้สามารถแยกตัวเป็นอิสระ และเป็นจุดอ่อนให้
อาณาจักร ...อยุธยา........เข้าแทรกแซงในที่สุด
อาณาจักร ....
อยุธยา.... ก่อตั้งขึ้นบริเวณ....ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง....
ซึ่งมี....กาลังทหาร...... และ... เศรษฐกิจ ....ที่เข้มแข็งกว่าอาณาจักรสุโขทัย และได้ส่งผล
กระทบต่อ ..... ความมั่นคง ..... ทางการเมือง ต่อมาอยุธยาได้ยกทัพมาตีและทาให้
อาณาจักรสุโขทัยทาให้ตกเป็น .. ประเทศราช ... ของอยุธยา อาณาจักรสุโขทัยถูกผนวก
เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาในที่สุด
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ใบความรู้ทบทวน
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย

การปกครองสมัยสุโขทัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
 การปกครองสุโขทัยตอนต้น ( 1792 – 1841 )
 การปกครองสุโขทัยตอนปลาย ( 1841 – 1981
1. การปกครองสมัยสุโขทัย เป็นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่
อานาจสูงสุดอยู่กับพระมหากษัตริย์
แต่เนื่องจากอาณาเขตของสุโขทัยไม่กว้างขวางนัก
ประชากรก็ยังมีไม่มาก อีก ทั้งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นธรรมราชาปกครองอาณาจักรเสมือน
เป็นผู้นาชุมชน การปกครองในระยะแรกของสมัยสุโขทัยจึงมีลักษณะเป็นการปกครองแบบ
พ่อปกครองลูก ซึ่งเป็นการปกครองของสุโขทัยตอนต้น
2. การปกครองภายหลังสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
อิทธิพลของขอม คือ ยกย่องฐานะของ พระมหา กษัตริย์ให้สูงขึ้น พระนามของกษัตริย์จึง
เปลี่ยนแปลงจาก "พ่อขุน" เป็น "พระยา หรือ พญา " ซึ่งเป็นลักษณะการปกครองสุโขทัย
ตอนปลาย

แผนผังระบอบการปกครองสมัยสุโขทัย
การปกครองแบบปิตุลาธิปไตย

ระบอบ
การปกครอง
สมัยสุโขทัย

สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
สมัยพ่อขุนบานเมือง
สมัยพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช

การปกครองแบบพ่อปกครองลูก
หรือบิดาปกครองบุตร

การปกครองแบบสมมติเทพ
พระยา (พญา) เลอไทย
พระยา (พญา) งั่วนาถุม

การปกครองแบบธรรมราชา

พระมหาธรรมราชาที่ 1 – 4 ใช้หลักทศพิธราชธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการปกครอง
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การปกครองที่มีแนวโน้มเข้าได้กับหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่เห็นได้ชัด คือ
1. ราษฎรมีเสรีภาพในการเรียกร้องความยุติธรรม
2. ราษฎรมีสิทธิเสรีภาพมาก
3. พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ทรงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัย
 แบบแผนการปกครองสมัยสุโขทัยมีลักษณะเป็นการกระจายอานาจจากราช
ธานีสู่หัวเมืองโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเขตๆ ดังนี้
1. ราชธานี
 คือ เมืองหลวง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์
 เมืองหลวงแห่งแรกของสุโขทัย คือ กรุงสุโขทัย สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1
ย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองพิษณุโลกจนสิ้นอาณาจักรสุโขทัย
2. เมืองลูกหลวง ( หัวเมืองชั้นใน )
 เป็นเมืองหน้าด่าน ตั้งอยู่รอบราชธานีทั้ง 4 ทิศ ได้แก่
ทิศเหนือ ได้แก่ เมืองศรีสัชนาลัย (สวรรคโลก)
ทิศตะวันออก ได้แก่ เมืองสองแคว (พิษณุโลก)
ทิศใต้ ได้แก่ เมืองสระหลวง (พิจิตร)
ทิศตะวันตก ได้แก่ เมืองนครชุม (กาแพงเพชร)
 เมืองลูกหลวงเป็นเมืองที่เจ้านายเชื้อพระวงศ์ได้รับการแต่งตั้งจาก
พระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครอง เมืองศรีสัชนาลัยเป็นเมืองลูกหลวงที่มีฐานะเป็นเมืองอุปราช
(ผู้ปกครองเมืองนี้จะได้สืบราชย์สมบัติต่อไป) ตลอดสมัยสุโขทัย
3. เมืองพระยามหานคร (หัวเมืองชั้นนอก)
 เมืองนี้พระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งขุนนางไปปกครองและขึ้นตรงต่อ
พระมหากษัตริย์ ถ้าหากพระมหากษัตริย์ไม่เข็มแข็ง เมืองนี้จะแข็งข้อตั้งตัวเป็นอิสระได้
 เมืองพระยามหานครสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ได้แก่ เมืองพระบาง
(นครสวรรค์) เมืองเชียงทอง (อยู่ในเขต จ. ตาก) เมืองบางพาน (อยู่ในเขต จ.กาแพงเพชร)
เมืองบางฉลัง (อยู่ในเขต จ. กาแพงเพชร)
4. เมืองประเทศราช (เมืองออก)
 เมืองที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรสุโขทัย เป็นเมืองขึ้นของสุโขทัยชาวเมืองเป็น
คนต่างชาติ พระมหากษัตริย์จะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับการปกครองภายในแต่จะให้ชาวพื้นเมืองหรือ
เจ้าเมืองเดิมปกครองกันเอง
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 เมืองประเทศราชจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายต่อพระมหากษัตริย์
สุโขทัย ยามสงครามต้องส่งกองทัพและเสบียงอาหารไปช่วยเมืองหลวง เมืองเหล่านี้คือ
ทิศเหนือ ได้แก่ เมืองแพร่ เมืองน่าน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เมืองเซ่า (หลวงพระบาง) เมืองเวียงจันทน์
ทิศตะวันตก ได้แก่ เมืองทวาย เมืองเมาะตะมะ เมืองหงสาวดี
ทิศใต้ ได้แก่ เมืองนครศรีธรรมราช เมืองมะละกา
เมืองยะโฮว์

สาเหตุการเสือ่ มอานาจของสุโขทัย
1.
การแตกแยกทางการเมืองภายในราชธานี ปัญหาสืบเนื่องมาจากการแย่ง
ชิงอานาจระหว่างเจ้านายในราชวงศ์ของอาณาจักรสุโขทัยกันเองทาให้เกิดความอ่อนแอ ทาง
การเมือง
2
. สุโขทัยมีการปกครองแบบกระจายอานาจที่หละหลวม พระมหากษัตริย์
ของอาณาจักรสุโขทัยได้ให้อานาจกับเจ้าเมืองต่างๆ ในการบริหารและควบคุมกาลังคนภา ยใน
เมืองของตนอย่างเต็มที่ เป็นเหตุให้หัวเมืองเหล่านั้นแยกตัวเป็นอิสระได้โดยง่าย
3. ด้านเศรษฐกิจ สภาพทางภูมิศาสตร์ของอาณาจักรสุโขทัยไม่เหมาะที่จะทา
การค้าทางทะเลจึงทาให้เสียเปรียบเมืองอื่น ๆ
4. การขยายอานาจของอาณาจักรอยุธยาในขณะนั้นได้มีความเข้มแข็งด้าน
การทหารมากกว่าอาณาจักรสุโขทัย ในที่สุดอาณาจักรสุโขทัยก็ถูกรวมเข้ากับ อาณาจักร
อยุธยา

41

ใบกิจกรรมทบทวนที่ 1
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
ชื่อกลุ่ม ............................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ ...................
สมาชิกกลุม่ คนที่ 1. .......................................... 2. ............................................................
คนที่ 3. …………………………………….. 4 ……………………………………………………

คาชี้แจง
ถูกต้องและสมบูรณ์

ให้นักเรียนเติมคาหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่

1. การปกครองแบบปิตุราชาธิปไตยสมัยสุโขทัยเริ่มมีขึ้นในรัชกาลของพระมหากษัตริย์
พระองค์ใด .........................................................................................................................
2. อานาจสิทธิขาดในแผ่นดินสมัยสุโขทัยเป็นของใคร...............................................................
3. การปกครองแบบธรรมราชาเป็นการปกครองที่อาศัยอะไร...................................................
4. รูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไร ..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
5. การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลายได้รับอิทธิพลมาจากชาติใด............................................
และทาให้ฐานะของพระมหากษัตริย์เปลี่ยนไปเป็น .............................................................
6. เมืองประเภทใดที่ทาหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันเมืองหลวง .........................................
ได้แก่ ....................................................................................................................................
7. เมืองที่พระมหากษัตริย์ของสุโขทัยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวภายในแต่จะให้ปกครองกันเอง คือ
เมือง ....................................................................................................................................
8. เมืองที่รัชทายาทจะไปปกครองก่อนที่จะขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ในสมัย
อาณาจักรสุโขทัย คือเมือง ...................................................................................................
9. สาเหตุสาคัญที่ทาให้อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอานาจ คือ ................................................ .......
……………………………………………………………………………………………………………………………
10. การขยายอานาจของอาณาจักร ..................................... ทาให้อาณาจักรสุโขทัย ……………
........................................................................ และถูกรวมเข้ากับอยุธยาในที่สุด.
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เฉลยใบกิจกรรมทบทวนที่ 1
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย

1. การปกครองแบบปิตุราชาธิปไตยสมัยสุโขทัยเริ่มมีขึ้นในรัชกาลของพระมหากษัตริย์พระองค์
ใด พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
2. อานาจสิทธิขาดในแผ่นดินสมัยสุโขทัยเป็นของใคร พระมหากษัตริย์
3. การปกครองแบบธรรมราชาเป็นการปกครองที่อาศัยอะไร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
4. รูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไร เป็นการกระจายอานาจ จากเมืองหลวง
สู่หัวเมือง โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเขต ๆ
5. การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลายได้รับอิทธิพลมาจากชาติใด ขอม
และทาให้
ฐานะของพระมหากษัตริย์เปลี่ยนไปเป็น สมมติเทพ
6. เมืองประเภทใดที่ทาหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันเมืองหลวง เมืองลูกหลวง
ได้แก่ เมืองศรีสัชนาลัย เมืองนครชุม เมืองสองแคว เมืองสระหลวง
7. เมืองที่พระมหากษัตริย์ของสุโขทัยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวภายในแต่จะให้ปกครองกันเอง คือ
เมือง
ประเทศราช
8. เมืองที่รัชทายาทจะไปปกครองก่อนที่จะขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัย
คือ
เมืองศรีสัชนาลัย
9. สาเหตุสาคัญที่ทาให้อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอานาจ คือ
1. การแตกความสามัคคี
2. ความอ่อนแอด้านการทหาร
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. การขยายอานาจของอาณาจักรอยุธยา
…..
10. การขยายอานาจของอาณาจักร อยุธยา ทาให้อาณาจักรสุโขทัย ตกเป็นประเทศราช
และถูกรวมเข้ากับอยุธยาในที่สุด
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ใบกิจกรรมทบทวนที่ 2
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย

ชื่อกลุม่ .......................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ ..............
สมาชิกกลุม่ คนที่ 1. ............................................... 2. ....................................................
คนที่ 3. ………………………………………… 4……………………………………………….
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยสุโขทัย แล้ววิเคราะห์ในประเด็น
คาถามที่กาหนดให้

1. จากภาพแสดงให้เห็นว่าลักษณะการปกครองของสุโขทัยในระยะแรกเป็นแบบใด
.........................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
2.
ภาพนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรในลักษณะใด
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อลักษณะการปกครองของสุโขทัยที่ปรากฏในภาพ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
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เฉลยใบกิจกรรมทบทวนที่ 2
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย

1. จากภาพแสดงให้เห็นว่าลักษณะการปกครองของสุโขทัยในระยะแรกเป็นแบบใด
การปกครองแบบพ่อปกครองลูก โดยมีพ่อขุนทาหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของราษฎร
2.
ภาพนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรในลักษณะใด
พระมหากษัตริย์ที่มีคานาหน้าพระนามว่า “พ่อขุน ” ทรงทาหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของ
ราษฎร ทรงให้ความใกล้ชิดโดยยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทรงให้ความ
เป็นธรรมแก่ราษฎรโดยโปรดให้ราษฎรที่เดือดร้อนสามารถไปสั่นกระดิ่งร้องทุกข์ได้
พระมหากษัตริย์ก็จะเสด็จออกมารับฟังและช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว
3. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อลักษณะการปกครองของสุโขทัยที่ปรากฏในภาพ
การปกครองแบบพ่อปกครองลูกมีความเหมาะสมกับการปกครองอาณาจักรสุโขทัยใน
ระยะแรกตั้งราชธานี เพราะราษฎรยังมีจานวนน้อยและอาณาเขตของกรุงสุโขทัยยัง
ไม่กว้างขวางมากนัก พระมหากษัตริย์จึงทรงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราษฎร
เพื่อจะได้ปกครองดูแลอาณาจักรอย่างทั่วถึง แต่มาในสมัยหลังพระมหากษัตริย์ทรง
มีฐานะเป็นธรรมราชาโดยปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและทรงเป็น
สมมติเทพด้วย
(พิจารณาคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว

1. เมืองใดต่อไปนี้ไม่ได้จัดอยู่ในอาณาเขตการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยสมัย
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ก. เมืองแพร่
ข. เมืองสุโขทัย
ค. เมืองเชลียง
ง. เมืองสระหลวง
2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัย
ก. เมืองสองแคว
ข. เมืองนครชุม
ค. เมืองศรีสัชนาลัย
ง. เมืองนครศรีธรรมราช
3. ธรรมะในข้อใดที่พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยนามาใช้ปกครองประชาชนจนเป็น
แบบอย่างมาจนถึงปัจจุบนั
ก. สัตบุรุษ
ข. พรหมวิหาร 4
ค. ทศพิธราชธรรม
ง. กุศลกรรมบถ 10
4. ลักษณะที่สาคัญที่สุดของการปกครองสมัยสุโขทัย คือข้อใด
ก. พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัว
ข. พระมหากษัตริย์มีอานาจสูงสุดในการปกครองบ้านเมือง
ค. พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์กับราษฎรเสมือนบิดากับบุตร
ง. พระมหากษัตริย์ทรงยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการปกครอง
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5
กั

. พระมห ากษัตริย์พระองค์ใด ในสมัยสุโขทัยที่นาเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง
บการปกครอง
ก. พระยาลิไทย
ข. พญาไสลือไทย
ค. พ่อขุนรามคาแหง
ง. พระมหาธรรมราชาที่ 4
6. การใช้หลักธรรมบริหารบ้านเมืองสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงชักชวนให้ประชาชน
กระทาอะไรจึงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ก. แบ่งปันกัน
ข. แข่งขันกัน
ค. ช่วยเหลือกัน
ง. ปฏิบัติธรรม
7. พระราชกรณียกิจใดของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชที่นับได้ว่าเป็นการวางรากฐานสาคัญ
ที่สุดทางด้านวัฒนธรรมไทย
ก. การประดิษฐ์อักษรไทย
ข
. การทานุบารุงพระพุทธศาสนา
ค
. การปกครองแบบบิดาปกครองบุตร
ง. การสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
8. การปกครองแบบ “ธรรมราชา” เป็นการปกครองที่พระมหากษัตริย์จะต้องปฏิบั ติอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม
ข. ปกครองประเทศด้วยความเข้มแข็ง
ค. ดูแลทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิด
ง. พระมหากษัตริย์ทรงบริหารประเทศร่วมกับประชาชน
9. เมืองประเภทใดที่พระมหากษัตริย์สุโขทัยจะ ไม่ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการปกครองภายใน
ก. เมืองลูกหลวง
ข. หัวเมืองชั้นใน
ค. หัวเมืองชั้นนอก
ง. เมืองประเทศราช
10. ในสมัยสุโขทัยตอนต้นพระมหากษัตริย์ทรงปกครองประชาชนแบบใด
ก. อัตตาธิปไตย
ข. พ่อปกครองลูก
ค. ประชาธิปไตย
ง. สมบูรณาญาสิทธิราชย์
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย

ข้อ

คาตอบ

1.

ง

2.

ง

3.

ค

4.

ข

5.

ก

6.

ง

7.

ก

8.

ก

9.

ง

10.

ข
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กระดาษคาตอบ
แบบทดสอบชุดกิจจรรมที่ .............. ชื่อเรื่อง ...........................................................................
ชื่อ...................................................นามสกุล............................................ชั้น ม./..............เลขที.่ .................

ข้อที่

การทดสอบก่อนเรียน
คาตอบ
ก
ข
ค

ง

ข้อที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การทดสอบหลังเรียน
คาตอบ
ก
ข
ค

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลการตรวจคาตอบ
การทดสอบก่อนเรียน ตอบถูก ...........ข้อ ตอบผิด .......... ข้อ ได้ ............... คะแนน
การทดสอบหลังเรียน ตอบถูก ...........ข้อ ตอบผิด .......... ข้อ ได้ ............... คะแนน
สรุปผลการทดสอบ
ก้าวหน้าขึน้
ต้องปรับปรุง
ลงชื่อ ........................................... ผู้สรุป
( .......................................... )

ง
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