
ชื่อ..............................................นามสกุล...................................................ชั้น ม.1/.......... เลขที่................... 
	

แบบฝ$กหัดที่ 1    เรื่อง ศักราช 

ด"านที่ 1  คำสั่ง นำคำที่กำหนดให2เติมลงในช"องว"าง 

 

 คริสต<ศักราช   ฮิจเราะห<ศักราช  มหาศักราช 

พุทธศักราช   จุลศักราช  รัตนโกสินทร<ศก

   

1. ....................................... นิยมใช*ในหลักฐานประเภทศิลาจารึกและพงศาวดารสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี  

และรัตนโกสินทรHตอนต*น 

2. ....................................... เริ่มนับศักราชตั้งแตLปMที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟPาจุฬาโลกมหาราช     

 (รัชกาลที่ .......)  ทรงสถาปนากรุงเทพเปUนราชธาน ี

3. ....................................... ศักราชที่นิยมใช*ในหนังสือประวัติศาสตรHของชาติตะวันตก 

4. ....................................... เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ*าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล*ว 1 ปM 

5. ....................................... ศักราชที่ใช*กันมากในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 

6. ....................................... เปUนศักราชที่ไทยรับมาจากประเทศพมLา 

ด"านที่ 2  คำสั่ง เรียงลำดับศักราชก0อน – หลัง ต0อไปนี้ โดยนำอักษรมาเรียงลำดับในช0องว0างที่กำหนด 

 

1.   

        

      คำตอบ 

 2. 

 

    คำตอบ 

 

3.         

     คำตอบ 

พ.ศ. 2510 จ.ศ. 431 ม.ศ. 561 ร.ศ. 102 ค.ศ. 119 ฮ.ศ. 3 

ก ข ค ง จ ฉ 

ค.ศ. 867 พ.ศ. 539 ร.ศ. 113 จ.ศ. 478 ฮ.ศ. 811 ม.ศ. 913 

ก ข ค ง จ ฉ 

ม.ศ. 2356 ร.ศ. 78 ฮ.ศ. 473 ค.ศ. 1850 พ.ศ. 2480 จ.ศ. 115 

ก ข ค ง จ ฉ 



ชื่อ..............................................นามสกุล...................................................ชั้น ม.1/.......... เลขที่................... 
	

แบบฝ$กหัดที่ 2  เรื่อง การแบ7งยุคสมัยทางประวัติศาสตรB 

ด0านที่ 3  คำสั่ง    นำขRอความดRานล0างนี้ใส0ลงในตารางใหRถูกตRอง  โดยบางขRอความอาจ                        

  ตอบไดRมากกว0า   1 คำตอบ  

 

เรLรLอน อาศัยตามถ้ำ    มีการติดตLอค*าขายและรับอารยธรรมจากภายนอก  อาศัยเปUนชุมชนใหญL 
 

รู*จักการถลุงเหล็กมาทำเครื่องมือเครื่องใช*        ใช*สำริดทำเครื่องมือ       ยังคงลLาสัตวHและเก็บของป`า 
 

เครื่องมือหินขัด เครื่องปabนดินเผา    รู*จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวH      เครื่องมือหินกะเทาะและหินกำปabน 

เครื่องมือหินกะเทาะมีความประณีตมากขึ้น    ดำรงชีวิตด*วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวH 

อาศัยรวมกันเปUนเมืองใหญL 

 

      ยุคหิน     ยุคโลหะ 

 หินเก0า หินกลาง หินใหม0 สำริด โลหะ 

 

 

การตั้งถิ่นฐาน 

 

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

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

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

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

…………………….. 

 

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

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

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

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

…………………….. 

 

ตั้งหลักแหลLง 

ถาวรอยูLตาม

ริมน้ำ 

 

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

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

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

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

……………………. 

 

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

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

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

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

…………………… 

 

เครื่องมือ

เครื่องใชR 

 

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

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

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

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

……………………. 

 

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

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

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

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

…………………….. 

 

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

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

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

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

……………………. 

 

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

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

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

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

…………………….. 

 

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

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

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

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

…………………….. 

 
 

วิถีชีวิต 

 

ลLาสัตวH 

เก็บของป`า 

 

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

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

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

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

……………………. 

 

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

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

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

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

…………………….. 

 

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

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

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

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

…………………….. 

 

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

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

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

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

…………………….. 



ชื่อ..............................................นามสกุล...................................................ชั้น ม.1/.......... เลขที่................... 
	

 แบบฝ$กหัดที่ 3  เรื่อง การแบ7งยุคสมัยทางประวัติศาสตรBไทย  

ด"านที่ 4  คำสั่ง ระบุว0าแผนผังแสดงยุคทางประวัติศาสตร\ไทยต0อไปนี้  ใชRอะไรเป]นเกณฑ\ในการแบ0ง| 

 

  ฟูนัน       ทวารวด ี   ละโวR      ศรีวิชัย      ตามพรลิงค\     ............................ ……. 

  สุโขทัย  อยุธยา    ธนบุร ี รัตนโกสินทร\   ................................... 

 พระร0วง  อู0ทอง   สุโขทัย   ตากสิน  จักร ี  ................................... 

สมบูรณาญาสิทธิราชย\  ประชาธิปไตย         พ0อปกครองลูก  ................................... 

พ0อขุนรามคำแหง  พ0อขุนบางกลางหาว    ................................... 

 

ด0านที่ 5    พิจารณาแผนภูมิแสดงการแบ0งยุคสมัยทางประวัติศาสตร\ จากนั้น 

1. เลือกหมายเลข  1  –   8   มาใส0ในช0องว0างหนRาขRอความ   ชุด  ก    ใหRสัมพันธ\กัน 

2. นำอักษร   A   -   D   มาใส0ในช0องว0างหนRาขRอความ     ชุด  ข    ใหRสัมพันธ\กัน 

 

สมัยก0อนประวัติศาสตร\        สมัยประวัติศาสตร\ 
         ยุคหิน      โลหะ    6   อยุธยา  7   8 

 

1 2 3 4 5 

 

       A       B          C                    D  

 

ชุด   ก        ชุด   ข 

 

ยุคเหล็ก       รู*จักการเพาะปลูก 

  ยุคหินเกLา      เริ่มประดิษฐHอักษรใช* 

  ยุคหินใหมL      รู*จักการถลุงเหล็ก 

  ยุคสำริด       รู*จักการผสมทองแดงกับดีบุก 

  ยุคสุโขทัย 

  ยุคธนบุร ี



ชื่อ..............................................นามสกุล...................................................ชั้น ม.1/.......... เลขที่................... 
	

แบบฝ$กหัดที่ 4  เรื่อง ความสำคัญของประวัติศาสตรB 
 

ด"านที่ 6   คำสั่ง  ให2นักเรียนอ"านบทสนทนาและตอบคำถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อ..............................................นามสกุล...................................................ชั้น ม.1/.......... เลขที่................... 
	

แบบฝ$กหัดที่ 5  เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตรB 
 

 ด"านที่ 7   คำสั่ง  จากสถานการณ<ที่กำหนดให2 เปOนการใช2วิธีการทางประวัติศาสตร<ในข2อใด 

 

 

   การกำหนดหัวขRอที่จะศึกษา           การรวบรวมหลักฐาน            การประเมินคุณค0าของหลักฐาน 

 

     การวิเคราะห\ สังเคราะห\ และจัดหมวดหมู0ขRอมูล       การเรียบเรียงหรือการนำเสนอ 

 

 

 
เขียวหวาน  ต*องการข*อมูลในการศึกษาประวัติศาสตรHบ*านเชียงจึงรวบรวมผลงาน

การวิจัย  เอกสารรายงาน หนังสือตLางๆ และเดินทางไปหาข*อมูลยังแหลLงขุดเส*นทาง

โบราณคด ี

ตรงกับขั้นที ่.................................................................................................. 

 

นมเย็น  นำข*อมูลที่ได*มาจัดระเบียบและเรียบเรียงให*มีความตLอเนื่องเพื่อเตรียม

นำเสนอออกมาในรูปแบบของบทความ 

ตรงกับขั้นที ่.................................................................................................. 

 

ข+าวหอม  พบเศษถ*วยชามสังคโลกสีเขียวไขLกา จึงทำให*นักโบราณคดีชLวยพิจารณา

วLาเปUนหลักฐานทางโบราณคดีหรือไมL สร*างมานานแคLไหน ใช*วัสดุอะไร 

ตรงกับขั้นที ่.................................................................................................. 

 

พริกแกง  อLานตำราประวัติศาสตรHสุโขทัย จึงสนใจศึกษาในประเด็นที่วLา             

พLอขุนรามคำแหงมหาราชครองราชยHในชLวงเวลาใด 

ตรงกับขั้นที ่.................................................................................................. 

 

ไข4ตุ7น  นำข*อมูลที่ได*มาแยกประเภท โดยเรียงเหตุการณHตามลำดับเวลากLอนหลัง 

สัมพันธHกันไว*ดด*วยกัน 

ตรงกับขั้นที ่.................................................................................................. 

 

เขียวหวาน 

นมเย็น 

นมเย็น 

พริกแกง 

ไขGตุIน 



ชื่อ..............................................นามสกุล...................................................ชั้น ม.1/.......... เลขที่................... 
	

แบบฝ$กหัดที่ 6  เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตรB 
 

ด"านที่ 8   คำสั่ง  พิจารณาภาพ แล2วเติมชื่อประเภทของหลักฐานลงในช"องว"าง พร2อมทั้งบอก

ข2อดีและข2อด2อยของหลักฐานนั้น 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขJอด.ี.......................................... 

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

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

ขJอดJอย...................................... 

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

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

ขJอด.ี.......................................... 

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

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

ขJอดJอย...................................... 

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

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

ขJอด.ี.......................................... 

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

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

ขJอดJอย...................................... 

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

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

ขJอด.ี.......................................... 

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

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

ขJอดJอย...................................... 

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

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

ขJอด.ี.......................................... 

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

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

ขJอดJอย...................................... 

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

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



ชื่อ..............................................นามสกุล...................................................ชั้น ม.1/.......... เลขที่................... 
	

แบบฝ$กหัดที่ 7  เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตรB 2 

 

ด"านที่ 9   คำสั่ง  ศึกษาสถานการณ<ที่กำหนดให2และทำเครื่องหมาย           ใน                               

    ให2สัมพันธ<กับสถานการณ< พร2อมระบุเหตุผล 

 
1. มะเฟ%อง ตRองการศึกษาประวัติศาสตร\อยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ\มหาราช ควรใชRหลักฐานใด 

 
      จดหมายเหตุลาลูแบร:           ไตรภูมิพระร@วง 

 

 

2. มะปราง ตRองการศึกษาพุทธศิลปiสมัยสุโขทัย ควรศึกษาจากหลักฐานใด 

          หลวงพ@อโต พระพุทธชินราช 

     วัดพนัญเชิง  จ.พิษณุโลก 

 

 

3. มะนาว ตRองการศึกษาการดำรงชีวิตของมนุษย\ในยุคหินใหม0 ควรศึกษาจากหลักฐานใด 
  

     หมNอสามขา                      กลองมโหระทึก 

                 สำริด 

 

 

4. มะพร/าว ตRองการศึกษาประวัติศาสตร\สังคมและเศรษฐกิจของสุโขทัย ควรศึกษาจากหลักฐานใด 
   

เครื่องปWXนดินเผา           ศิลาจารึก 

 

 

 

5. มะม0วง ตRองการศึกษาประวัติศาสตร\ศิลปะสุโขทัย ควรศึกษาจากหลักฐานใด 

 
  เจดีย:ย@อมุม         เจดีย:ทรงพุ@ม 

  ไมNสิบสอง          ขNาวบิณฑ: 

 

 

จดหมายเหตุลาลูแบร: 

 

ไตรภูมิพระรLวง 

เหตุผล 

เหตุผล 

เหตุผล 

เหตุผล 

เหตุผล 



ชื่อ..............................................นามสกุล...................................................ชั้น ม.1/.......... เลขที่................... 
	

แบบฝ$กหัดที่ 8  เรื่อง วิเคราะหBหลักฐานทางประวัติศาสตรB 
 

ด"านที่ 10   คำสั่ง  อ"านการวิเคราะห<หลักฐานจากภาพ แล2วทำเครื่องหมาย        ถ2าเห็นด2วย 

       และทำเครื่องหมาย          ถ2าไม"เห็นด2วย  พร2อมให2เหตุผล 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   เป]นลักษณะวิถีชีวิตของมนุษย\ยุคโลหะ  มนุษย\ทำมาหากินดRวยการล0าสัตว\ 

ค 

 

 

 

 

 

           มีลักษณะพิธีกรรมอย0างง0าย 

 

 

 

 

        มนุษย\รูRจักเพาะปลูกขRาวและทอผRา       ใชRถ้ำและเพิงผาเป]นที่หลบภัยและอยู0อาศัย 

 

 

 

เพราะ 

นักประวัติศาสตรNรุJงน้ำ 

เพราะ 

นักประวัติศาสตรNอัคน ี

เพราะ 

นักประวัติศาสตรNลำธาร 

เพราะ 

นักประวัติศาสตรNภูผา นักประวัติศาสตรNไฟปTา 

เพราะ 



ชื่อ..............................................นามสกุล...................................................ชั้น ม.1/.......... เลขที่................... 
	

แบบฝ$กหัดที่ 9  เรื่อง สมัยก7อนประวัติศาสตรBในดินแดนไทย 

 

ด"านที่ 11   คำสั่ง  ตอบคำถามที่กำหนดให2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อ..............................................นามสกุล...................................................ชั้น ม.1/.......... เลขที่................... 
	

แบบฝ$กหัดที่ 10  เรื่อง ชุมชนสมัยก7อนประวัติศาสตรBในไทย 

ด"านที่ 12   คำสั่ง  นำตัวเลขหน2าข2อความที่กำหนดให2 ใส"ลงใน      ให2สัมพันธ<กัน 
 

ชุมชนหินเก0า   ชุมชนหินกลาง   ชุมชนหินใหม0 

  ชุมชนยุคสำริด             ชุมชนยุคเหล็ก    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อ..............................................นามสกุล...................................................ชั้น ม.1/.......... เลขที่................... 
	

แบบฝ$กหัดที่ 11  เรื่อง รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย 

ด"านที่ 13   คำสั่ง  นำหมายเลขที่ปรากฏบนแผนที่เติมลงในช"องว"างให2สัมพันธ<กับชื่อเมือง 

     ศูนย<กลาง พร2อมทั้งบอกชื่ออาณาจักรให2ถูกต2อง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข เมืองศูนย\กลาง อาณาจักร 

................. ปaตตาน ี ................................... 

................. เชียงใหมL ................................... 

................. ไชยา ................................... 

................. ลพบุร ี ................................... 

................. นครศรีธรรมราช ................................... 

................. นครปฐม ................................... 

................. สุพรรณบุร ี ................................... 

................. นครพนม ................................... 

................. ลำพูน ................................... 

................. เชียงราย ................................... 

 



ชื่อ..............................................นามสกุล...................................................ชั้น ม.1/.......... เลขที่................... 
	

        แบบฝ$กหัดที่ 12  เรื่อง รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย 2 

ด"านที่ 14   คำสั่ง  เติมตัวอักษรลงในช"องว"างให2ได2คำตอบที่สมบูรณ< 

 

1.  มีความสำคัญในฐานะศูนย4กลาง 

    ทางการค:าระหว<างจีนและอินเดีย 

2.  ปรากฏเรื่องราวในตำนานจามเทวีวงศ4 

 

3.  ปรากฏอยู<ในตำนานสิงหนวัติกุมาร 

 

4.  รับอิทธิพลจากทวารวดีและขอม 

    

5.  ศูนย4กลางอยู<ที่นครพนม มีอาณาเขต  

    ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6.  อาณาจักรที่มีหลักฐานแน<นอนแห<งแรก 

    บนผืนแผ<นดินไทย 

7. ศูนย4กลางอยู<ที่นครศรีธรรมราชในปYจจุบัน 

 

8. พระยามังรายมหาราชเปZนผู:ก<อตั้ง  

อาณาจักร 

9. รุ<งเรืองในสมัยพระเจ:าอิศานวรมันต<อมา 

    แตกแยกออกเปZนเจนละบกและเจนละน้ำ 

10.เปZนศูนย4กลางพระพุทธศาสนานิกาย   

     มหายานดังปรากฏหลักฐานจาก   

     จดหมายเหตุของหลวงจีนอี้จิง 

 


