
        

บทเรียนโปรแกรมการตูน 

อาณาจักรสโุขทยั 
ตอนที ่4 

สภาพสังคมและวัฒนธรรม ของอาณาจักรสโุขทยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ครยูพุา    ชืน่จติ 

กลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา   ศาสนา และวฒันธรรม 
โรงเรยีนสามรอยยอดวทิยาคม 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร 



        
 
 
 
 

 
บทเรยีนโปรแกรมการตนู 
เรือ่ง  อาณาจกัรสโุขทยั 

ตอนที ่ 4 
สภาพสังคมและวัฒนธรรม ของอาณาจักรสโุขทยั 

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยพุา  ชืน่จติ 
คบ. (สงัคมศกึษา) 

 
 
 
 

กลุมสาระดารเรยีนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โรงเรยีนสามรอยยอดวทิยาคม อาํเภอสามรอยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร 



        
 
 
 

คาํนํา 
 บทเรียนโปรแกรมการตูนเลมนี้ผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษา  ส31101  เรื่องอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง  และตรงกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความ
สมบูรณท้ังดานสติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ท่ีมุงเนนให
ผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 
 ขาพเจาจึงผลิตสื่อบทเรียนโปรแกรมการตูนชุดนี้ซึง่มีท้ังหมด 5 ตอนดังนี ้
 ตอนท่ี 1  -  การสถาปนาและความเสื่อมอาณาจักรสุโขทัย 
 ตอนท่ี 2  -  การเมืองการปกครองและกฎหมายสมยัสุโขทัย 
 ตอนท่ี 3  -  สภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย 
 ตอนท่ี 4  -  สภาพสังคม และวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย 
 ตอนท่ี 5  -  ความสัมพันธระหวางประเทศ สมัยสุโขทัย 
 เมื่อผูเรียนศึกษาบทเรยีนโปรแกรมการตูนเลมนี้แลวผูเรียนจะมีความรูคู
คุณธรรม เพราะไดปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเปนระบบ  ทําใหพัฒนาความรูของ
ตนใหสูงขึ้น และเต็มตามศักยภาพของตน 
 ขาพเจาหวังวาบทเรียนโปรแกรมการตูนเลมนี้ คงเปนประโยชนอยางยิ่ง
แกผูเรียนและผูสอน 
 
        
 
 

นางยุพา    ชื่นจิต 
 

 
 
 
 

ก 



        
 
 

สารบญั 
         หนา 
  คํานํา           ก 
 สารบัญ          ข 
 สภาพสังคมของอาณาจักรสุโขทัย         8 
 ศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย      14 
 ภูมิปญญาของอาณาจักรสุโขทัย      33 
 ทบทวน              47 
  บรรณานุกรม         54 
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คาํแนะนาํการใชบทเรยีนโปรแกรมการตนูสาํหรบัคร ู
            
             เม่ือครูผูสอนนําบทเรียนโปรแกรมการตูนไปใชควรปฏิบัติดังน้ี 
     1.  ทดสอบความรูกอนเรียน  เพื่อวัดระดับพื้นฐานความรูของนักเรียน

แตละคน 
     2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนโปรแกรม

การตูนควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู 
     3.  หลังจากสอนเน้ือหาแลวใหนักเรียน ตอบคําถามเพื่อประเมิน

ความรูแตละเร่ือง 
     4.  ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน  เม่ือเรียนจบเพื่อทบทวน

ความรู 
     5.  ทดสอบความรูหลังเรียน  หลังจากท่ีนักเรียน เรียนจบเลม 
     6.  ใชเปนส่ือการสอนของครู 
     7.  ใชเปนแบบเรียนท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู  และซอมเสริมความรู

ตนเอง  
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               คาํแนะนาํการใชบทเรยีนโปรแกรมการตนูสาํหรบันกัเรยีน 

 
        เม่ือนักเรียนนําบทเรียนโปรแกรมการตูนไปใชควรปฎิบัติดังน้ี 

1.  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู 
2.  ทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวตรวจคําตอบในเฉลยหนาถัดไป 
3.  ศึกษาบทเรียนตามลําดับขั้น และตอบคําถามทุกขอของแตละกรอบ 
     แลวตรวจคําตอบจากคําเฉลยในหนาถัดไป  ถาผิดใหศึกษาทบทวน 
     อีกจนกวาจะเขาใจ 
4.  ขณะท่ีศึกษาบทเรียน และตอบคําถาม หามดูคําเฉลยกอน เม่ือตอบ            

เสร็จแลวจึงดูคําเฉลยเพื่อตรวจคําตอบ 
5.  เม่ือศึกษาจบทุกกรอบของบทเรียนแลว จึงทําแบบทดสอบหลังเรียน 
     แลวตรวจคําตอบในเฉลยหนาถัดไป 
6.  ตอบคําถามในกระดาษคําตอบเทาน้ัน 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

เร่ืองสภาพสังคมและวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย     สาระประวัติศาสตร 
มัธยมศึกษาปท่ี 1                เวลา  10  นาที 

1. ตอไปน้ีขอใดไมจัดเปนชนชั้น ปกครอง 
         ก. ขุนนาง           ข. เจานาย 
         ค. พระสงฆ          ง. ประชาชน 
2. ส่ิงท่ีเปนเคร่ืองยืนยันวาในสมัยพอขุนรามคําแหงไดมีการสงเสริม
การศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมคืออะไร 
         ก. เคร่ืองสังคโลก          ข. ไตรภูมิพระรวง 
         ค. หนังสือพุทธศาสนา         ง. พระแทนมนังคสิลาอาสน 
3. เจดียสุโขทัยแท จะตองมีลักษณะอยางไร 
         ก. ฐานเปนวงกลม      ข. ฐานเปนส่ีเหลี่ยม 3 ชั้น 
         ค. สวนลางจะมีลายกลีบบัว    ง. ตอนบนเจดียเปนทรงเหลี่ยม 
4. “ไตรภูมิพระรวง” เปนวรรณกรรมเก่ียวกับเร่ืองใด 
         ก. ศาสนาพุทธ           ข. ศิลปวัฒนธรรม 
         ค. การเมืองการปกครอง          ง. สักษณะทางเศรษฐกิจ 

5. ขอใดคือวรรณกรรมเลมแรกท่ีแตงขึ้นในสมัยสุโขทัย 
         ก. ศิลาจารึก             ข.ไตรภูมิพระรวง 
         ค. ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ            ง. ถูกทุกขอ 
6. การประดิษฐตัวอักษรไทยของพอขุนรามคําแหง ไดรับอิทธิพลมาจากอักษร
ของชาติใด 
         ก. จีน  ข. เขมร  ค. อินเดีย  ง. มาเลเซีย 
7. พระพุทธรูปสําริดปางมารวิชัย  ในสมัยสุโขทัยไดรับอิทธิพลมาจากท่ีใด 
         ก. จีน  ข. ขอม  ค. มอญ  ง. ลังกา 
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8. ประเพณีท่ีถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ี สําคัญ ของสุโขทัยคือประเพณีใด 
         ก. ประเพณีการแตงงาน   ข. ประเพณีแหเทียนพรรษา 
         ค. ประเพณีการละเลนผีตาโขน ง. ประเพณีสรางวัดในเขต   

พระราชวัง 
9. งานประติมากรรมในสมัยสุโขทัยคือขอใด 

         ก. งานเคร่ืองเขิน   ข. เจดียทรงลังกา 
         ค. งานแกะสลักแทงหิน  ง. พระพุทธโลหะผสมสําริด 

10. ผลงานดานศิลปกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงความ ศรัทธาตอพระพุทธศาสนา
ของชาวสุโขทัย  คืออะไร 
         ก. พระแกวมรกต   ข. พระพุทธชินราช 

  ค. พระรวงโรจนฤทธ์ิ   ง. พระสยามเทวาธิราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
 

   1.  ง. 
   2.  ง. 
   3.  ข. 
   4.  ก. 
   5.  ข. 

   6.  ค. 
   7.  ง. 
   8.  ง. 
   9.  ง. 
  10. ข.  

 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ถูก 1 - 4 ขอ   ตองแกไข เรงทําความเขาใจกับบทเรียนใหมากๆ นะคะ 
 ถูก 5 - 7 ขอ   พอใช       ควรศึกษาเพิ่มเติมอีก 
 ถูก 8 - 9 ขอ      ดี          ผานเกณฑยินดีดวยคะ 
  แตทดสอบหลังเรียนตองรักษาระดับหรือใหไดดีกวาน้ีนะคะ 
  ถูก 10 ขอ       ดีมาก     คุณเยี่ยมมากครูขอปรบมือให 
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สาระการเรยีนรู 
 
           1.  สภาพสังคมของอาณาจักรสุโขทัย 
           2.  ศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย 
     3.  ภูมิปญญาของอาณาจักรสุโขทัย 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

6 



        

 
จดุประสงคการเรยีนรู 

 
      1.  วิเคราะหลักษณะสังคมของอาณาจักรสุโขทัยได       

  2.  อธิบายศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของอาณาจักรสุโขทัยได 
      3.  ระบุศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีเปนเอกลักษณของอาณาจักร
สุโขทัยได 
      4.  เสนอแนวทางในการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสมัย
สุโขทัยได 
      5.  มีความซ่ือสัตย มุงม่ัน และรับผิดชอบในการทํางาน 

      
 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค 
 

เกิดความภาคภูมิใจ และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
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11 



        

 
 

แบบฝกหดัที ่ 1  
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนวิเคราะหสภาพสังคมของอาณาจักรสุโขทัย ลงในแผนผัง
ขางลางน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพสงัคม 
ของอาณาจกัรสโุขทยั 

ตรวจคาํตอบในหนาถดัไปคะ 
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เฉลยแบบฝกหดัที ่ 1 
 

เร่ือง  สภาพสังคมของอาณาจักรสุโขทัย 

 

สภาพสังคม 
ของอาณาจักรสุโขทัย 

ศกึษาเนือ้หาในกรอบตอไปคะ 

ประชาชนปฏิบัติตาม 
หลักคําสอน 

ของพระพุทธศาสนา 
มีการแบงชนช้ันเปน 

2 ประเภท 
1.ชนช้ันปกครอง 

2.ชนช้ันถูกปกครอง 

ประชาชนมีความรักใคร 
สามัคคีกัน 

เปนสงัคมแบบ 
พึ่งพาตนเอง 

ประชาชนรักความอิสระ 

เปนสงัคมเกษตรกรรม 
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แบบฝกหัดท่ี 2  

 
  คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําขอความท่ีกําหนดใหไปเติมลงในชองวาง
ขางลางใหสมบูรณ 
 
            ไตรภูมิพระรวง      พุมขาวบิณฑ     รอยแกว      พระพุทธศาสนา 
         

   พระพุทธรูปปางมารวิชัย     ดอกบัวตูม      ภาพลายเสน      เอกรงค     
                                                                   
                    การประดิษฐอักษรไทย              ศิลาจารึกหลักท่ี1  

        ของพอขุนรามคําแหงมหาราช          พอขุนรามคําแหงมหาราช 
             
 
 งานสถาปตยกรรมของสุโขทัยสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของ              

       เจดียสุโขทัยแทจะตองมียอดเปนทรง                    หมายถึงท่ียอดจะตองมี
ลักษณะเปน                  งานประติมากรรมสมัยสุโขทัยท่ีสําคัญคือ            
จิตรกรรมสมัยสุโขทัยจะมีลักษณะเปน                           ใชสีดําและสีแดง เรียกวา 
สี                       วรรณกรรมสมัยสุโขทัยเขียนเปน                       เร่ืองท่ี
สําคัญคือ                           มรดกทางวัฒนธรรมท่ีล้ําคายิ่งของอาณาจักรสุโขทัย 

ท่ีถายทอดใหแกคนไทยจนถึงปจจุบันคือ                               วรรณกรรมท่ี
สอนใหคนอายชั้วกลัวบาปคือ 
 
 
 
 

 

1 

2 

3 
5 

4 

6 7 

8 
9 

10 

ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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เฉลยแบบฝกหัดท่ี 2  
 

  1.พระพุทธศาสนา 
  2.พุมขาวบิณฑ 
  3.ดอกบัวตูม 
  4.พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
  5.ภาพลายเสน 
  
 

  6.เอกรงค 
  7.รอยแกว 
  8.ศิลาจารึกหลักท่ี 1  
    พอขุนรามคําแหงมหาราช 
  9.การประดิษฐอักษรไทย 
    ของพอขุนรามคําแหงมหาราช 
10.ไตรภูมิพระรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเนื้อหาในกรอบตอไปคะ 
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แบบฝกหัดท่ี 3 
 

             คําชี้แจง  ใหนักเรียนพิจารณาภาพตอไปน้ีแลวตอบคําถามท่ีกําหนดให 
 
 
 
 
 
 
 
             1.ภูมิปญญาในภาพคืออะไรและจัดอยูในสมัยใด 
               ........................................................................................................ 
               ........................................................................................................ 
             2.วัตถุประสงคในการสรางสรรคภูมิปญญาเพื่ออะไร 
               ........................................................................................................ 
               ........................................................................................................ 
           3.ผูสรางตองอาศัยคุณธรรมใดบางในการสรางสรรคภูมิปญญาน้ีใหสําเร็จ 
               ........................................................................................................ 
               ........................................................................................................ 
            4.ภูมิปญญาในภาพสงผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในอดีต 
               จนถึงปจจุบันอยางไร 
               ........................................................................................................ 
               ........................................................................................................ 
 
 
 

ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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เฉลยแบบฝกหัดท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
        1.ภูมิปญญาในภาพคืออะไรและจัดอยูในสมัยใด 
             - สรีดภงสในสมัยสุโขทัย 
        2.วัตถุประสงคในการสรางสรรคภูมิปญญาเพื่ออะไร 
              - เพื่อเก็บกักนํ้าไวใชในฤดูแลง 
        3.ผูสรางตองอาศัยคุณธรรมใดบางในการสรางสรรคภูมิปญญาน้ีใหสําเร็จ 
              - ผูสรางตองอาศัยคุณธรรมหลายประการ เชน ความอดทน ความเพียร 
                พยายาม ความซ่ือสัตย ความสามัคคี เปนตน 
        4.ภูมิปญญาในภาพสงผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในอดีตจนถึงปจจุบัน
อยางไร 
              - ทําใหผูท่ีประสบกับปญหาการขาดแคลนนํ้าสามารถมีนํ้าไวใชอุปโภคบริโภค 
                และใชสงเสริมในการเพาะปลูก ซ่ึงชวยใหเก็บเก่ียวผลผลิตทาง          

การเกษตรไดมากขึ้น 
 
 

 
 
 
 

ศึกษาเน้ือหาในกรอบตอไปคะ 
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ทบทวน 

สภาพสังคมและวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย 

 

 ในสมัยสุโขทัยวัดเปนศูนยรวม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เปน
ศูนยกลางของชุมชน เปนแหลงรวม
ศิลปวิทยาทุกสาขา และเปนท่ีศึกษา 
สําหรับเด็กชาย 
 
2.ศิลปกรรม 
สุโขทัยมีชางท่ีชํานาญ มีผลงานท่ีงดงาม 
เปนหลักฐานอยูเปนจํานวนมาก ท้ังใน
สาขาสถาปตยกรรม ประติมากรรม และ
จิตรกรรม ซึ่งศิลปกรรมเหลานี้ไดเปน
มรดกตกทอดมาจนถึงปจจุบัน มีคุณคา
ยิ่ง ท่ีเราควรจะชวยกันอนุรักษและ
บํารุงรักษาใหคงอยูตลอดไป 
 

สภาพสังคมของอาณาจักรสุโขทัย 
ปกครองดวยชนชั้นตางๆ  ไดแก 
    1.ชนชั้นปกครอง  ไดแก 
 - พระมหากษัตริย 
 - เจานายและขุนนาง 
 - พระสงฆ 
     2.ชนชัน้ถูกปกครอง  ไดแก 
 - ประชาชน (ไพร) 
 - ทาส 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
อาณาจักรสุโขทัยไดสรางแบบแผนของ
การดํารงชีวิตอยูรวมกันและไดสรางสรรค
ศิลปวัฒนธรรมไวมากมาย เปนมรดกตก
ทอดแกอาณาจักรไทยในยุคหลัง ท้ังใน
ดานศาสนา ศิลปกรรม ตัวอักษร 
วรรณกรรม และดานขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

1.ศาสนา 
จากจารึกหลักท่ี 13 พ.ศ. 2053 และ
หลักอ่ืนๆ สรุปไดวา ศาสนาใน 
สุโขทัยมีพระพุทธศาสนา กับ  

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู และ 
มีความเชื่อทางไสยศาสตร 
และนับถือผีสางเทวดา 
 

- สถาปตยกรรม 
สิ่งกอสรางในสมัยสุโขทัยมีความ
งดงาม และเปนแบบอยาง 
ของสุโขทัยโดยเฉพาะ ไดแก 
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เจดียทรงตางๆ 
 1.เจดียแบบสุโขทัยแท 
           (ทรงพุมขาวบณิฑ) 
 2.เจดียกลมแบบลังกา 
 3.เจดียแบบศรีวิชยั 
 

- ประติมากรรม 
สมัยสุโขทยันิยมหลอพระพทุธรูปโลหะผสม
สําริด เชนพระพทุธรูป 
ปางมารวิชัยประทบัขดัสมาธ ิและพระพทุธรูป
ปางลีลา 
 

3.ตัวอักษร 
มรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยที่สําคัญยิ่งคือ
ตัวอักษรไทย 

-ไตรภูมพิระรวง หรือเตภมูิกถา 
  เปนพระราชนิพนธใน 
  พระมหาธรรมราชาที ่1  

4.วรรณกรรม 
วรรณกรรมสุโขทยัเขยีนเปน 
รอยแกว เร่ืองทีส่ําคัญคือ 
- จารึกหลักที่ 1 ศิลาจารึก 
  พอขุนรามคําแหงมหาราช 
 

5.ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสุโขทยัทีเ่ปน
มรดกจนถึงปจจุบัน 
สวนใหญเก่ียวของกับพระพทุธศาสนา เชน 
ประเพณีการบวช ประเพณีทอดกฐินเปนตน 
นอกจากน้ียังมพีระราชพธิีเก่ียวกับศาสนา
พราหมณ - ฮินดู เชน พิธีราชาภิเษก พิธี
จรดพระนังคัล 
แรกนาขวัญ 

ภูมิปญญา 
1.การประดิษฐอักษรไทย 
2.การนําระบบชลประทานมาใชใน 
   การเกษตร 
3.การทําเคร่ืองสังคโลก 
 

             เม่ืออานทบทวนจบแลว 
ทําแบบฝกหัดทบทวนหนาถัดไปนะคะ 
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แบบฝกหัดทบทวน 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตางกันของ
วัฒนธรรมความเปนอยูสมัยสุโขทัยกับวัฒนธรรมความเปนอยูใน
ปจจุบันในดานตอไปน้ี 

   - ดานศาสนา 
   - ดานขนบธรรมเนียมประเพณี 
   - ดานศิลปกรรม 
   - ดานภาษาและวัฒนธรรม 

 
 

วัฒนธรรม 
ความเปนอยูสมัยสุโขทัย 

วัฒนธรรม 
ความเปนอยูสมัยปจจุบัน 

ส่ิงท่ี 
เหมือนกัน 

ดูเฉลยหนาถัดไปคะ 
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เฉลยแบบฝกหัดทบทวน 
 

วัฒนธรรมความเปนอยูสมัยสุโขทัยและสมัยปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรม 
ความเปนอยูสมัยสุโขทัย 

วัฒนธรรม 
ความเปนอยูสมัยปจจุบัน 

สิ่งท่ี 
เหมือนกัน 

การดําเนินชีวิตของประชาชนใน
สมัยสุโขทัยปฏิบัติตามหลักของ
พระพุทธศาสนา และมี
ขนบธรรมเนยีมประเพณีท่ี 
เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาและ
พราหมณ – ฮินดู เปนแบบแผนใน
การดําเนินชีวิตงานศิลปกรรม 
สวนใหญเก่ียวของกับ    
  พระพุทธศาสนา ภาษาและ 
       วรรณกรรมเขียนเปน 
                รอยแกว 

1.นับถือศาสนาพุทธ 
2.ยึดมั่นในประเพณี 
   ด้ังเดิม 
3.ศิลปกรรม มีรากฐาน 
   มาจากสมัยสุโขทัย 
     4.ใชภาษาไทยและ 
        มีวรรณกรรม 
            รอยแกว 

การดําเนินชีวิตของประชาชน 
ในปจจุบัน ปฏิบัติตามหลัก 
  ของพระพุทธศาสนา มีวิถีการ 
  ดํารงชีวิตท่ีเปล่ียนไป จากสังคม 
 เล็กกลายเปนสังคมใหญแตยัง  
  คงยึดมั่นในประเพณีด้ังเดิม 
งานศิลปกรรมสวนใหญ ยังคง 
เก่ียวของกับพระพุทธศาสนา 
ภาษาและวรรณกรรมมีท้ัง 
รอยแกวและรอยกรอง 

ศึกษาเนื้อหาจบแลว 
ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนาตอไปคะ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ืองสภาพสังคมและวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย    สาระประวัติศาสตร 
มัธยมศึกษาปท่ี 1                เวลา  10  นาที

     
1. เจดียสุโขทัยแท จะตองมีลักษณะอยางไร 
         ก. ฐานเปนวงกลม           ข. ฐานเปนส่ีเหลี่ยม 3 ชั้น 
         ค. สวนลางจะมีลายกลีบบัว  ง. ตอนบนเจดียเปนทรงเหลี่ยม 
2. พระพทุธรูปสําริดปางมารวิชัย  ในสมัยสุโขทัยไดรับอิทธิพลมาจากท่ีใด 
        ก. จีน  ข. ขอม  ค. มอญ  ง. ลังกา 
3. งานประติมากรรมในสมัยสุโขทัยคือขอใด 
     ก. งานเคร่ืองเขิน   ข. เจดียทรงลังกา 
   ค. งานแกะสลักแทงหิน  ง. พระพุทธโลหะผสมสําริด 
4. การประดิษฐตัวอักษรไทยของพอขุนรามคําแหงไดรับอิทธิพลมาจากอักษร
ของชาติใด 
     ก. จีน  ข. เขมร  ค. อินเดีย  ง. มาเลเซีย 

5. ประเพณีท่ีถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของสุโขทัยคือประเพณีใด 
      ก. ประเพณีการแตงงาน   ข. ประเพณีแหเทียนพรรษา 
      ค. ประเพณีการละเลนผีตาโขน  ง. ประเพณีสรางวัดในเขตพระราชวัง 
6. ส่ิงท่ีเปนเคร่ืองยืนยันวาในสมัยพอขุนรามคําแหงไดมีการสงเสริมการศึกษา
ธรรมและการปฏิบัติธรรมคืออะไร 
     ก. เคร่ืองสังคโลก    ข. ไตรภูมิพระรวง 
     ค. หนังสือพุทธศาสนา   ง. พระแทนมนังคสิลาอาสน 
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 7.  ผลงานดานศิลปกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาของ
ชาวสุโขทัย คืออะไร 
      ก. พระแกวมรกต    ข. พระพุทธชินราช 
      ค. พระรวงโรจนฤทธ์ิ   ง. พระสยามเทวาธิราช 
 8. ตอไปน้ีขอใดไมจัดเปนชนชั้นปกครอง 
      ก. ขุนนาง  ข. เจานาย  ค. พระสงฆ  ง. ประชาชน 

9. “ไตรภูมิพระรวง” เปนวรรณกรรมเก่ียวกับ  เร่ืองใด 
    ก. ศาสนาพุทธ    ข. ศิลปวัฒนธรรม 
    ค. การเมืองการปกครอง   ง. สักษณะทางเศรษฐกิจ 

10. ขอใดคือวรรณกรรมเลมแรกท่ีแตงขึ้นในสมัยสุโขทัย 
     ก. ศิลาจารึก    ข.ไตรภูมิพระรวง 
     ค. ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ  ง. ถูกทุกขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

   1.  ข. 
   2.  ง. 
   3.  ง. 
   4.  ค. 
   5.  ค. 

   6.  ง. 
   7.  ข. 
   8.  ง. 
   9.  ก. 
  10. ข.  

 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ถูก 1-4 ขอ  ตองแกไข  กลับไปศึกษาใหมนะคะ 

ถูก 5-7 ขอ  พอใช  ควรศึกษาเพิ่มเติมอีก 
ถูก 8-10 ขอ  ดี   ผานเกณฑยินดีดวยคะ 

ถูก 10 ขอ  ดีมาก  คุณเยี่ยมมากครูขอปรบมือให 
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         พยายามทํานะคะ ถาไมผานเกณฑการประเมิน 
                     กลับไปอานอีกคร้ังแลวทําใหมนะคะ 
                    “ความพยายามอยูท่ีไหน  ความสําเร็จอยูท่ีน่ัน” 
                    ครูขอเปนกําลังใจใหคะ 

 
 

                                                                                 
 
                         
                            ศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางประเทศ สมัยสุโขทัย 

          ในตอนท่ี 5 ตอไปนะคะ 
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