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*************************************************************************************** 
 
 1. หลักสูตร  

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล 
      รหัสหลักสูตร : 628181076 

เรียนรู้รวมเป็นเวลาจำนวน 20 ชัว่โมง  เรียนรู้จาก https://www.getupschool.com 

2. ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ หรืออื่นๆ ที่ได้รับในการอบรมนำมาเพือ่พัฒนางานของหน่วยงาน ดังนี้  
❖ เป้าหมายของอบรม 

เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นครูให้คำปรึกษา เป็นครูนักจิตวิทยา สำหรับการจัดการช้ันเรียน และดึง
ศักยภาพพรสวรรค์ของนักเรียนแต่ละประเภทท่ีมีความแตกต่างกันออกแบบกันเรียน การออกแบบแผน
พฤติกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพนักเรียนรายบุคคล มุมมองความคิด สไตล์การสอนท่ีตอบโจทย์กับนักเรียน 
การสร้างสายสัมพันธ์ ศิลปะการให้คำปรึกษา ปรับพฤติกรรมเชิงบวก บูรณาการในระดับช้ันประถมศึกษา และ
ในทุกระดับช้ันเรียนเข้าใจหัวใจหลักสำคัญต่อการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้แบบ Active 
Learning การเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Center)  เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
เครือข่ายครูวิชาสังคมเพื่อนำไปปรับใช้และวิจัยในช้ันเรียน 

❖ เป้าประสงค์ 
1. รู้จักจิตวิทยาคน 6 สี กับแนวทางวิเคราะห์กราฟนิสัย 
2. เข้าใจแบบแผนทางพฤติกรรม และ การสร้างอุปนิสัยของคน 6 สี 
3. ใช้กระบวนการยกระดับศักยภาพและปรับพฤติกรรมเชิงบวก 
4. สร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา 
5. สอนสไตล์โค้ชเพื่อปลดล็อคมุมมองความคิดและก้าวข้ามข้อจำกัด  

❖ ความรู้จักหลักสูตรนี้ไปพัฒนาการสอน 
นำไปประยุกต์และบูรณาการในช่ัวโมงเรียนวิชาหลักและโฮมรูมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช้ันประถมศึกษา

และทุกระดับช้ันเรียน ให้นักเรียนเกิดผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงสร้างอุปนิสัยท่ีดี จนสามารถเกิดพฤติกรรมเชิง
บวกท่ีชัดเจน รวมถึงครูใช้จิตวิทยารายบุคคล ใช้รูปแบบสไตล์การโค้ชปลดล็อคมุมมองความคิดและก้าวข้าม
ข้อจำกัด ยกระดับศักยภาพนักเรียนในช้ันเรียนได้เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



❖ รายละเอียดเนือ้หาหลักสูตร ประกอบด้วย 
Module 1: HABITScan Personality Test 
-HABITScan คืออะไร 

- โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย และขั้นตอนการทำแบบทดสอบออนไลน์ 
- ผลการวิเคราะห์และประเภทบุคลิกภาพ กับการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 
 

Module 2: จิตวิทยาคน 6 สี กับแนวทางวิเคราะห์กราฟนิสัย 
2.1 มิติการวิเคราะห์ สตล์การสอน การออกแบบการสอน และ ID Plan 
2.2 ทักษะการเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คำปรึกษาคนสีเหลือง 
2.3 ทักษะการเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คำปรึกษาคนสีส้ม 
2.4 ทักษะการเคราะห์กราฟนิสัยและ ให้คำปรึกษาคนสีแดง 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คำปรึกษาคนสีม่วง 
2.6 ทักษะการเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คำคำปรึกษาคนสีน้ำเงิน 
2.7 ทักษะการเคราะห์กราฟนิสัย และ ให้คำคำปรึกษาคนสีเขียว 

 
Module 3: ศึกษาแบบแผนทางพฤติกรรม และ การสร้างอุปนิสัยของคน 6 สี 

3.1 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของ คนสีเหลือง 
3.2 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของ คนสีส้ม 
3.3 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของ คนสีแดง 
3.4 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของ คนสีม่วง 
3.5 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของ คนสีน้ำเงิน 
3.6 เข้าใจลักษณะนิสัยย่อยของ คนสีเขียว 

 
Module 4: หลักการจำแนก "นสัิยมนุษย์" เพื่อค้นหาลักษณเฉพาะผ่านการสังเกต และ บทสนทนา 

4.1 หลักการจำแนก "นิสัยมนุษย์" เพื่อกันหลักษณะเฉพาะผ่านการสังเกต และ บทสนทนา 
 
Module 5: กระบวนการยกระดับศักยภาพและปรับพฤติกรรมเชิงบวก 6 ขั้นตอน 

5.1 บันไดช้ันท่ี 1 Environment 
5.2 บันไดช้ันท่ี 2 Action 
5.3 บันไดช้ันท่ี 3 Skill 
5.4 บันไดช้ันท่ี 4 Value 
5.5 บันไดช้ันท่ี 5 Identity 
5.6 บันไดช้ันท่ี 6 Purpose 

- สรุปกิจกรรม ส่ิงท่ีได้เรียนรู้และแนวทางนำไปปรับช้ ผ่านห้องแชทออนไลน์ระหว่าง วิทยากร – นักเรียน 



Module 6: การสร้างสายสัมพันธ์ ความไว้วางใจและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา 
6.1 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา 
6.2 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา คนสีเหลือง 
6.23 การสร้างสายสัมพันธ์ความไว้วางใจ และ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา คนสีส้ม 

 
Module 7: การสอนสไตล์โค้ชเพื่อปลดล็อคมุมมองความคิดและก้าวข้ามข้อจำกัด 

7.1 การโค้ชคืออะไร และ ทำไมต้องโค้ช? 
7.2 เทคนิคการสวมมทบาทสไตล์โค้ช 
7.3 ฟังอย่างไรให้ได้ใจคนพูด 
7.4 เคล็ดลับทักษะการโค้ชแบบมืออาชีพ 
7.5 ขั้นตอนกระบวนการโค้ชสู่การลงมือทำทันที 

 
Module 8: บูรณาการในช้ันเรียนกับบทบาทหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาประจำช้ันกับเครื่องมือออนไลน์ 

8.1 ส่ือการสอน การ์ดโค้ชช่ิง 
8.2 กระบวนการได้ชซึ่ง 
8.3 การใช้การคเพื่อโค้ชคน 6 สี 
8.4 7 เทคนิคการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

 
Module 9: การบ้าน 

9.1 การบ้านและวิธีการส่งงาน 
9.2 การได้รับคะแนน 

 
Module 10 :  กระบวนการกิจกรรมกลุ่มสะท้อนคิดและห้องเรียนออนไลน ์

: หัวข้อแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
- วัดผลทักษะ ทำกิจกรรมโดยสรุปคะแนนการเรียนรู้ท้ังหมดรายบุคคล 
- ส่งข้อความแลกเปล่ียน ถาม-ตอบ กับวิทยากร มอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์และ 
  ไปรษณีย์ 
- เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 80% 
- ประเมินความรู้และทักษะมากกว่า 60/100 คะแนน 
- สอบซ่อมกรณีครูผู้ไม่ผ่านการประเมิน หรือช่ัวโมงอบรมไม่ครบตามกำหนด 

 
 
 
 



3. การเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และอื่นๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ  
3.1) ถ่ายทอดความรู้ต่อเพื่อนครู และตลอดจนถึงผู้ปกครองและนักเรียนให้มีความเข้าใจคนแต่ละโปรไฟล์ 

สามารถเข้าใจผู้อื่นและเรียนรู้พัฒนาตนเอง ตามเส้นทางของคนแต่ละโปรไฟล์         
 

 
4. ปัญหา / อุปสรรค ในการเข้าร่วมประชุม / อบรม /สัมมนา 
 ไม่ปรากฏปัญหาและอุปสรรคขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
 
5. เอกสารประกอบการอบรม (ภาคผนวก) 
     5.1 รายละเอียดโครงการหลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล 
     5.2 การรับรองหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
     5.3 ขัน้ตอนการใช้งานหลักสูตรออนไลน ์
     5.4 รายละเอียดหลักสูตรออนไลน์ 
 
ความเห็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน  

 เพื่อโปรดทราบ 
 อื่น ๆ ............................................................................................................................. 

  
 

  (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตธัญโชค)  
                รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ทราบ 
 อื่น ๆ ............................................................................................................................. 

 
 
                         (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

              ………../…………………./………….….  
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“หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล” 
Habitscan - Types of Learners 

หลักการและท่ีมาของหลักสูตร 
 บริบทการศึกษา/สภาพปัจจุบัน ท่ีเกี่ยวข้องกับสาระและช่างช้ันท่ีพัฒนาครูในปัจจุบันจัดรูปแบบการสอนแบบ
เหมารวม คือยึตส่ิงท่ีนักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตรสาระวิชามากกว่าการส่งสริมตามความสนใจ ซึ่งนักเรียนแต่ละบุคคล
มีความแตกต่างกัน แต่ระบบการสอนของครูในสภาพปัจจุบันยังขาดความรู้ ทักษะต้านการวิเคราะห์พฤติกรรมและจัด
กลุ่มตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีถนัด และความสนใจท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังขาดความสามารถในการออกแบบการสอนห้ตรง
จริตได้ โดยเฉพาะปริมาณครูเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียน 1 : 40 ขึ้นไปบริบทการศึกษาท่ีครูขาดเครื่องมือและ
ประสบการณ์ด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพนี้ ทำให้นักเรียนท่ีแตกต่างกันในห้องเรียน ถูกถ่ายทอดและจัตกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เหมือนกัน ใช้มาตรวัตผลท่ีเหมือนกัน ทำให้ผู้เรียนไม่สนใจเรียนเท่าท่ีควร มีความเช่ือว่าตนเองเรียนไม่เก่งเพราะถกูตัดสิน
ด้วยผลคะแนน เพราะครูขาดทักษะการกระตุ้นอย่างถูกต้องท่ีตรงตามจริตนิสัย และการออกแบบการสอนด้วยเทคนิค
สมัยใหม ่
 
ปัญหาและร่องรอยการศึกษาความต้องการจำเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับสาระท่ีพัฒนา 

ความต้องการจำเป็นของหลักสูตรคือ การเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมพัฒนาในช้ันเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(Child Center) มีความจำเป็นต่อโลกแห่งการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีครูจำนวนน้อยท่ีมีความรู้ความเข้าใจหรือ
ทักษะในการจัดกระบวนการได้ เนื่องจากระบบการศึกษาท่ีนักเรียนในช้ันเรียนมีปริมาณมากกว่ าครูผู้สอน และเนื้อหา
รายวิชาท่ีมีหัวข้อบทเรียนท่ีมากเกินความจำเป็น การพัฒนาในหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนรายบุคคลจึงจำเป็นต่อการพัฒนาครู
ไทย 
 

เป้าประสงค ์
 
 ด้านความรู้ : อันดับท่ี 1 ข้อ (1.2) วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป้าหมายการเรียนรู้
ความรู้พื้นฐาน การปรับพื้นฐานและอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ คือการสอนให้ผู้เรียนน้นความเข้าใจ
ในความแตกต่างของบุคคลและสามารถอยู่ร่วมกันไต้อย่างสันติ หากครูผู้สอนสามารถบูรณากรองค์ความรู้ต้านจิตวิทยา
บุคสิกภาพผนวกเข้ากับเนื้อหาสาระวิชาหน้าท่ีพลเมือง จะทำให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ด้านทักษะ : อันดับท่ี 1 ข้อ (2.21) การจัดการเรียนรู้ การออกแบบและจัดทำแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย
พัฒนานาการ และความแตกต่างของผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้านต่งๆแก่ผู้เรียน โดยเน้นกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติ และสร้างวินัยในตนเอง 

ด้านความเป็นครู : เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรูความชำนาญใน
วิชาชีพเพิ่มขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนท้ังกาย 
วาจา และจิตใจ ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธา และนำาเช่ือถือท้ังในและนอกสถานศึกษา 

การสะท้อนภาพหากครด้รับการพัฒนาเรื่องนี้โดยระบทักษะหรือคณลักษณะครท่ีจะเกิดขึ้นให้ชัดเจน 
ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาโดยหลักสูตรนี้ จะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลได้ 



ด้วยโปรแกรม ศาสตร์ ศิลป์ เทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อรับรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างในการเรียนรู้พัฒนา ตลอดจนถึง
ความสนใจช่ืนชอบการส่ือภาษาหรือกระบวนการสอนท่ีแตกต่างกัน เพื่อออกแบบโมเตลการสอนท่ีลงตัว เหมาะกับคนทุก
แบบทุกประเภทและก่อให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะตัวท่ีสร้างความเข้าใจในบทเรียน ส่งเสริมความรู้ สร้างเสริมทักษะให้
นักเรียนได้อย่างลงตัวด้วยการออกแบบการสอนนักเรียนรายกลุ่ม รายบุคคล 

จากความต้องการของครู ในต้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก Child Center ใน 
หลักสูตรนี้นำศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรม ท่ีสามารถช่วยให้ครูสังกตและจัดกระบวนการเพื่อรู้รูปแบบการเรียนรู้ประจำตัว
ของนักเรียน ท้ัง 6 แบบ ภาพสำเร็จคือครูสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ในสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดของผู้เรียน มี
ทักษะการปรับบุคลิกภาพและนำเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมมาให้อย่างตรงจริตกับนักเรียนมีทักษะเสริมสร้างศักยภาพให้
นักเรียน 1 คน ไต้อย่างเต็มกำลังท่ีสุด ช่วยให้ห้องเรียนมีความน่าเรียน บทเรียนในรายวิชาน่ารู้ คุณครูมีความสุขในการ
สอน ครูจะมีคุณลักษณะเป็นโค้ชท่ีส่ือสารระบบประสาท ใช้ภาษาสมองช่วยให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การพัฒนาท่ีเป็นเสิศ โดย
เริ่มตันด้วยจิตวิทยาการวิเคราะห์พฤติกรรม จากนั้นออกแบบการเรียนรู้เน้นกิจกรรมเพื่อความเข้าใจตน (Workshop) 
บูรณาการสู่สาระวิชา ให้เกิดประสิทธิผลการเรียนรู้สูงสุดตามความสนใจ ให้ผู้เรียนรู้นิสัยต้ังเดิมท้ังดีและควรปรับปรุง 
ต้ังเป้าหมายปรับพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลและสร้างรูปแบบการเรียนรู้รายกลุ่มหรือบุคคลเป็นระบบหมู่ ด้วยแรงจูงใจ
ของคน 6 แบบ 
 
การแก้ไขโดยหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสอนรายบุคคลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์นิสัย จะช่วยให้ครู
วิเคราะห์พฤติกรรมตามทฤษฎีของหลักสูตรต้ังแต่ บุคลิกภาพ ความชอบ ความต้องการของนักเรียน กระท่ังภาษาสมอง
และแบบแผนการเรียนรู้ท่ีตรงจริตของนักเรียนแต่ละแบบจำนวน 6 กลุ่มใหญ่ 12กลุ่มย่อย เพื่อใช้โมเดลการสอนท่ีกระตุ้น
ความสนใจเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ เช่น กลุ่มนักเรียนท่ีชอบเรียนรู้นำ คิดนำ มองเป้าหมายเรียนเพื่อ
ปรับช้จริง ชอบทำตามแบบฝึกหัต ชอบเป็นระบบจตและจำชอบการสอนท่ีมีสีสันได้แสดงออก ชอบกลุ่มสัมพันธ์การมี
ส่วนร่วม และชอบคิดค้นคว้าหรือคิดสร้างสรรค์คำสำคัญ (Keywords) สำหรับสืบค้ัน 

บูรณาการสาระ ประถมศึกษา ,การจัดการช้ันเรียนตามพฤติกรรมการเรียนรู้ Learning Type, 
จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้, โมเดลภูเขาน้ำแข็ง ceberg Satir Model, ศาสตร์แห่งการอ่านใจคน, 
โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย, Child Center, จริต6 ,จิตใต้สำนึก,จิตวิเคราะห์, จิตวิทยาอ่านใจคน, ภาษาสมอง 
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การติดตามผล 
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นางสาวพิมพพ์ิชชา  สุนจิรัตน์ 

เลขทะเบียน................................ L๖๔/๒๑๔-๑๑๓ 

ได้ผ่านการติดตามประเมินผลหลักสูตร รูปแบบทางออนไลน ์

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ขอให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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ข้ันตอนการใช้งานหลักสูตร 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เร่ือง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 

 
 
 
 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก ความภูมิใจ

และธำรงความเป็นไทย 
   

 ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดม.1/2  วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ   

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด  
  1) การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก) 
  2) พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  3) ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย 
3.  สาระสำคัญ (เป็นแก่นความรู้โดยเขียนเป็นหัวข้อย่อย หรือความเรียง ให้ชัดเจน กะทัดรัด) 

พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ เกิดจากปัจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ
อาณาจักรหลายประการ 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ให้เลือกเขียนเฉพาะหัวข้อท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนในแต่ละหน่วย 
และต้องประเมินได้จริง) 
  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.  สาระการเรียนรู้ 
 5.1  ความรู้  (K) 
   1. อธิบายการก่อตั้งอาณาจกัรสุโขทยัและการเมืองการปกครองของอาณาจกัรสุโขทยัได ้(K) 
   2. ระบุพระนามพระมหากษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรสุโขทยั (K) 
  5.2  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P) 
   1. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเมืองการปกครองอาณาจกัรสุโขทยัได ้(P) 

5.3   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)   (ให้เลือกเขียนเฉพาะหัวข้อท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน
ในแต่ละหน่วย และต้องประเมินได้จริง) 

1. เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นไทย (A) 
 

รหัสวิชา  ส23232       รายวิชา  ประวัติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                             ภาคเรียนที่ 2                                     ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1                         เร่ือง อาณาจักรสุโขทัย                                  เวลา 4 ชั่วโมง 

 



 
6.  สาระการเรียนรู้สู่การบูรณาการ 
  - 
 
7.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการสอน เทคนิคการสอน 
กระบวนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับรายวิชา) 
ชั่วโมงท่ี 1 
วิธีสอนแบบ สบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
  ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย แล้วให้นักเรียนตอบคำถามท่ีกำหนด 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 
 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ 
 2. ครูกำหนดประเด็นเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการในสมัย

สุโขทัย ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา 
 3. นักเรียนแต่และกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ตามประเด็นท่ีกำหนด จากหนังสือเรียน โดยแบ่งหน้าท่ีกัน

ศึกษาคนละ 1 ประเด็น 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ผลัดกันซักถามข้อ
สงสัยและอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน หากประเด็นใดยังไม่ชัดเจนให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งอื่นๆ เพิ่มเติม แล้วนำมาอภิปรายร่วมกันจนทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน 
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 
  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 1.1 เร่ือง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย เมื่อทำเสร็จแล้ว
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานในใบงานท่ี 1.1 หน้าช้ันเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง 
2.นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการในสมัย
สุโขทัย 
 
ชั่วโมงที่ 2  
ขั้นที่ 1   สังเกต ตระหนัก 
 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากบัตรคำเกี่ยวกับกษัตริย์และการเมืองการปกครอง     

สมัยสุโขทัย 
 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับบัตรคำท่ีจับสลากได้ว่า เป็นกษัตริย์ลำดับท่ีเท่าใดในสมัย

สุโขทัยและในสมัยดังกล่าวมีการปกครองบ้านเมืองในลักษณะใด 
 3. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอบัตรคำท่ีกลุ่มของตนจับสลากได้หน้าช้ันเรียน ครูและเพื่อน

กลุ่มอื่นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 



ขั้นที่ 2 วางแผนปฏิบัติ 
 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง

สมัยสุโขทัย ในประเด็นท่ีกำหนด 
 2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการศึกษาและสืบค้นความรู้ ตามความเหมาะสม 
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ 
  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย         
จากหนังสือเรียน ในประเด็นท่ีครูกำหนด ตามท่ีได้วางแผนร่วมกันไว้ 
ขั้นที่ 4 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
 1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ท่ีได้จากการศึกษาตามประเด็นท่ีรับผิดชอบ ผลัดกันซักถาม   

ข้อสงสัยและอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 1.2 เร่ือง พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองสมัย

สุโขทัย  เสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานในใบงานท่ี 1.2 หน้าช้ันเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ขั้นที่ 5  สรุป 
  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 
 

ชั่วโมงที่ 3  
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมส่งตัวแทนออกมาจับสลากบัตรภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย 
 2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับภาพท่ีกลุ่มของตนจับสลากได้ว่า มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์

กับเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยอย่างไร แล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการอภิปรายหน้าช้ันเรียน ครูและ
เพื่อน กลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ขั้นสอน 
 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการทางด้าน

เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย จากหนังสือเรียน 
 2. นักเรียนแต่ละคู่นำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาเป็นพื้นฐานในการทำใบงานที่ 1.3เรื่อง พัฒนาการ

ทางด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย เสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 
 3. นักเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มเดิม (4 คน) ผลัดกันนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาและการทำใบงานท่ี 1.3 มา

เล่า ให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง ให้สมาชิกในกลุ่มซักถามข้อสงสัยและอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน 
ขั้นสรุป 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง พฒันาการทางด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่ 4  
       1. สนทนากับนักเรียน กระตุ้นการเรียนรู้เรือ่งค่านิยมในอาชีพ ว่านักเรียนมีความความใส่ใจ หรือเจตคติ
ท่ียึดถือใดบ้างหากต้องทำอาชีพและงานอาชีพนั้นต้องการบุคคลลักษณะใด งานอาชีพนั้นมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับข้อมูลส่ิงท่ีตนยึดถือเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแนวทางการศึกษาต่อและเลือกอาชีพของ
นักเรียนต่อไป 
       2. แบ่งกลุ่มตามสีโปรไฟล์นิสัย 6 แบบ แล้วแจก ใบงานเรื่อง แบบสำรวจค่านิยม ชุดท่ี 1 – 3 ให้
นักเรียนทำโดยครูช้ีแจงการทำแบบสำรวจ  
       3. นักเรียนสรุปว่า ค่านิยมอาชีพ ท่ีตนได้ 5 อันดับ แล้วแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่มตนเอง ว่าใคร
ได้ผลทดสอบว่าอะไรบ้าง 
       4. สนทนากับนักเรียนเพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับบประสบการณ์ใหม่ โดยทบทวนกิจกรรมใน
ช่ัวโมงท่ีผ่านมาถึงข้อมูลความสนใจในอาชีพของตนก่อนและหลังการทำกิจกรรมว่ามีการเปล่ียนแปลงความ
สนใจหรือไม่ 
       5. ให้นักเรียนเขียนอาชีพท่ีสนใจ โดยประเมินว่าสอดคล้องกับค่านิยมใดบ้าง แล้วให้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ 
       6. นักเรียนสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ถึงอาชีพท่ีสนใจและสอดคล้องกับค่านิยมของตน 
 
8.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

   1)  เว็ปไซต์ทำแบบทดสอบออนไลน์ www.habitscode.com 
   2)  ใบงานค่านิยมในอาชีพ 
   3)  ใบกิจกรรมกลุ่ม การค้นพบตนเอง 

  4) หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1 
  5) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.1 
  6) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite ประวัติศาสตร์ ม.1 บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด 
  7) หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
   - ดนัย ไชยโยธา. (2550). ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสิ้นอาณาจักร

สุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
  8) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
  9) บัตรคำ  บัตรภาพ 
  10)  หนังสือพิมพ์ 
  11)  ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
  12)  ใบงานท่ี 1.2 เรื่อง พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 
  13)  ใบงานท่ี 1.3 เรื่อง พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
 
 
 
 

 

http://www.habitscode.com/


9.  การวัดและประเมินผล (หมายถึงหลักฐาน/ร่องรอยท่ีแสดงถึงความรู้ของนักเรียน) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สู่ตัวชี้วัด 
ช้ินงาน/    
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
ผู้ประเมิน เกณฑ์ประเมิน 

แยกเป็นแต่ละด้าน     
ตามจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ 

ใบงาน/
แบบฝึกหัด/การ
นำเสนอ/การ
ทดลองฯลฯ 

ตรวจใบงาน/
สังเกตพฤติกรรม/

ให้คะแนน 

แบบประเมิน    
ใบงาน/แบบ

ประเมินพฤติกรรม 

ครู/
นักเรียน/
วิทยากร 

ผ่านเกณฑ์   
ร้อยละ80  
ระดับดี 

  
 
เกณฑ์การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

เนื้อหาละเอยีดชดัเจน     
ความถูกตอ้งของเนื้อหา     
ภาษาทีใ่ชเ้ขา้ใจง่าย     
ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการน าเสนอ     
วธิกีารน าเสนอผลงาน     
      การแปลความหมาย 
  ระดับ 4  หมายถึง  มีระดับคุณภาพดีมาก       ระดับ 3  หมายถึง  มีระดับคุณภาพดี 
       ระดับ 2  หมายถึง  มีระดับคุณภาพพอใช้       ระดับ 1  หมายถึง  มีระดับคุณภาพปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  บันทึกผลหลังการสอน 
        10.1  สรุปผลการเรียนการสอน 

   10.1.1  นักเรียนจำนวน 34 คน 
                ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 34 คน              คิดเป็นร้อยละ 100 
               ไม่ผ่านจุดประสงค์............-................คน  คิดเป็นร้อยละ.............-.................... 
                            ได้แก่  
  1. ......-............................................................................................................ 
  2. .....-............................................................................................................. 
              นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ 
  1. ......(ช่ือนักเรียน).............................................................................................................. 
  2.  ......(ช่ือนักเรียน)............................................................................................................. 
       10.2 ปัญหา/อุปสรรค  (ผลการประเมินท่ีไม่เป็นไปตามจุดประสงค์สู่ตัวช้ีวัด  คุณลักษณะหรือสมรรถนะ 
ของผู้เรียน) 
  1. นักเรียนบางคนยังไม่สามารถสรุปประเด็นสำคัญของการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยได้ 
  2. นักเรียนท่ีเข้าเรียนออนไลน์ มีปัญหาเรื่องสัณญาณโทรศัพท์ไม่เสถียร   
      10.3  แนวทางแก้ไข /แนวทางการพัฒนา  (แนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนานกัเรียนใหไ้ด้ ตาม
ตัวชี้วัด คุณลักษณะ หรือสมรรถนะของผู้เรียน) 
  1. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายและดึงดูดความสนใจ ของนักเรียนโดย
ใช้เกมส์หรือแบบทดสอบออนไลน์ท่ีน่าสนใจให้มากขึ้น 
 
        
 
                                                                         ลงช่ือ................................................................. 

                     (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์) 
                   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 แผนการจัดการเรียนรู้ของครูพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์สรุปผล ดังนี้ 

1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 
  นำไปใช้ได้จริง 

 ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ (ระบุ).................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

2.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 

      เน้นการคิด 
      มีการบูรณาการ 
      ฝึกทักษะการปฏิบัติจริง 
      มีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 -ควรนำไปใช้กับนักเรียนท้ังระดับช้ันเรียน 

        
      ลงช่ือ.................................................................. 
            (นายพรเทพ  พันพุก) 
                                             ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบจิตวิทยา 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนบอกทัศนคติและจุดอ่อนถ้าถามว่าจุดอ่อน และทัศนคติของคนเรามีอะไรบ้าง เช่ือว่า
จะต้องมีบางคนสามารถตอบได้ทันทีส่วนบางคนก็มีอาการลังเลไม่รู้จะตอบอะไร แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป 
เมือ่ทุกคนตอบแบบทดสอบจิตวิทยา 4 ข้อดังต่อไปนี้ 
 
1. มีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในหมู่บ้านของคุณ ตํารวจควบคุมผู้ต้องหาไว้ 4 คน ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐาน 
และการอ้างท่ีอยู่ขณะเกิดเหตุแต่ในความรู้สึกของคุณแล้ว คุณคิดว่าใครท่ีน่าสงสัยท่ีสุด 

A. ศาตราจารย์ในมหาวิทยาลัย 
B. นักร้องวัยรุน่ยอดนิยม 
C. นักเขียนการ์ตูน 
D. คุณป้าท่ีทํางานพาร์ทไทม์ 

2. วันหนึ่งในช่วงปิดเทอม คุณออกไปเทียวต่างจังหวัด แต่พอขึ้นรถไฟไปแล้ว คุณเพิ่งนึกได้ว่าลืมหยิบของ 
ใส่กระเป๋าไปอย่างนึง คุณคิดว่าของส่ิงนั้นเป็นอะไร 

A. ขนม 
B. แปรงสีฟัน 
C. ร่ม 
D. เกม 

3. ถ้าได้รับพรวิเศษหนึ่งข้อ คุณจะเลือกอะไร 
A. ยาเปล่ียนเพศ 
B. พรมวิเศษ 
C. ยาท่ีทําให้ไม่แก่ ไม่ตาย 
D. กระจกท่ีมองเห็นอนาคต 

4. สุดสัปดาห์นี้คุณวางแผนไปเท่ียวทะเล เพือ่ไปเล่นSky Driving (เครื่องร่อนแบบไม่มีเครื่องจักร) 
ซึ่งเมือ่เครื่องลอยอยู่บนฟ้า คุณคิดว่าเครื่องจะพาไปลงท่ีไหน 

A. ทุ่งหญ้า 
B. ยอดเขา 
C. ทะเล 
D. บนตึกสูงในเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย 
 
คําถามข้อท่ี 1.บ่งบอกทัศนคติว่าคุณมองคนอย่างไร ถ้าตอบ 

ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย:คุณเป็นคนท่ีเช่ือสนิทใจว่าคนท่ียิ่งใหญ่มักเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้นคุณ 
จึงเช่ือข่าวต่างๆ ท้ังข่าวดี ข่าวลือ ท่ีเขียนลงในหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นคนทีÉมุ่งมัÉนว่าจะต้องประสบ
ความสำเร็จในด้านการเรียนและหน้าท่ีการงาน 

นักร้องวัยรุ่นยอดนิยม:เป็นสัญลักษณ์ของจินตนาการและเพศตรงข้าม ดังนั้นใจของคุณจึงมักไล่ 
ตามจินตนาการ และคิดถึงเรื่องความรัก รู้สึกจริงจังท้ังเวลาท่ีอกหักและเวลาอยากมีความรัก เมื่อเหนื่อยก็จะ
หยุดพักแล้วกลับมามีความรักใหม่อีกครั้ง 

นักเขียนการ์ตูน:คุณมักให้ความสำคัญกับความรู้สึก เป็นคนท่ีมีเพื่อนสนิทอยู่มาก ซึ่งสนใจในเรื่อง 
เดียวกันและมีความฝันเหมือนกัน 

คุณป้าที่ทำงานพาร์ทไทม์:แสดงถึงชีวิตท่ีราบเรียบ คุณคิดว่าเมื่อแต่งงานแล้วก็มีลูก สร้างครอบครัว 
มีชีวิตท่ีมีความสุข 

 
คําถามข้อท่ี 2.บ่งบอกจุดอ่อนในใจของคุณ ถ้าตอบ 

ขนม:แสดงถึงการร้องขอ การอยากถูกตามใจ จริงๆ แล้วคุณเป็นคนละเอียดรอบคอบ เมื่อทำอะไร 
ก็หมกมุ่นอยู่กับส่ิงนั้น จนทำให้คนอื่นคิดว่าคุณเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องคนรอบข้างสักเท่าไหร่  
เรียกว่าเอาแต่ใจอยู่เหมือนกัน ดังนั้นจึงอยากลองให้เอาใจเขามาใส่ใจดูบ้าง 

ร่ม:แสดงถึงจิตใจท่ีปกปิด มีนิสัยขี้ตกใจกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ของคนอื่น ดูภายนอกเหมือนเป็นคน
กล้า แต่ความจริงแล้วต้องการปกปิดความอ่อนแอของตัวเอง แม้ว่าคนรอบข้างจะไม่ได้ว่าอะไร แต่คุณก็ชอบ
พูดเรื่องท่ีทำไปแล้วว่ามันไม่ดี หรือน่าจะทำได้ดีกว่านี้ ดังนั้นจึงอยากให้คุณสงบจิตใจบ้าง แล้วรู้จักค่อยคิดค่อย
ทำบ้างสักนิด 

แปรงสีฟัน:แสดงถึงความเข้าใจ แม้คุณจะเข้าใจในเรื่องต่างๆ แต่มักจะพูดไม่ตรง ดังนั้นจึงอยาก 
ให้คุณเข้มแข็งกว่านี้ให้มาก 

เกม:แสดงถึงความรุนแรงในการแข่งขัน เป็นคนท่ีอยากจะเอาชนะคนอื่น แต่ส่วนใหญ่จะเก็บ 
ความรู้สึกไว้ไม่กระทำ แต่จะแสดงออกมาทางคําพูด เช่น การพูดเหน็บแนม เป็นต้น 
 
คําถามข้อท่ี 3.บ่งบอกทัศนคติของคุณต่อเรื่องเงิน ถ้าตอบ 

ยาเปลี่ยนเพศ:เป็นคนขีเ้หนียวกับเพศเดียวกัน แต่ใจกว้างกับเพศตรงข้าม ซึ่งนอกจากปัญหา 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนเพศเดียวกันแล้ว คุณต้องระวังเรื่องการใช้เงินเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับ
เพศตรงข้ามด้วย 

พรมวิเศษ:คุณมักชอบท่ีจะลองทำนู่น ทำนี่ไปเรื่อย เพื่อเป็นการตอบความต้องการของตัวเอง แต่
สำหรับเรื่องการจ่ายเงินซื่อส่ิงของต่างๆ คุณจะคิดแล้ว คิดอีก ดังนั้นจึงไม่รู้จักคําว่าฟุ่มเฟือยสักเท่าไหร่นัก 

ยาที่ทำให้ไม่แก่ไม่ตาย:เป็นคนท่ีรู้สึกช้ืนใจทุกครั้งท่ีเห็นตัวเลขในสมุดบัญชีธนาคารมีมากขึ้นไป
เรื่อยๆ แต่ก็อยากให้คุณเอาเงินไปซื้อส่ิงต่างๆ เพื่อแลกกับความสุขของชีวิตดูบ้าง 

 



 
กระจกที่มองเห็นอนาคต:คุณเป็นคนท่ีคิดก่อนใช้เงินกับเรื่องท่ัวไป แต่ก็ยังเสียเงินให้กับเรื่องไม่เป็น

เรื่องอยู่เยอะ ดังนั้นจะใช้เงินซื้ออะไร ก็อยากให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนเสมอ 
 
คําถามข้อท่ี4.บ่งบอกทัศนะคติเรื่องการแต่งงาน และความรู้สึกท่ีมีต่ออนาคต ถ้าตอบ 

ทุ่งหญ้า:เป็นคนท่ีอยากติดต่อกับเพศตรงข้ามอย่างเท่าเทียมกัน ชอบการแต่งงานแบบเรียบง่าย 
มองเห็นภาพตนเองและคนรักดูแลกัน นั่งจิบน้าชาเป็นเพื่อนกัน จนกระท้ังแก่เฒ่ากลายเป็นคุณตาคุณยาย 

ยอดเขา:เป็นคนมีความทะเยอทะยาน ชอบคนท่ีมีการศึกษาสูง ฐานะดี การงานดี หน้าตาดี และ
แต่งตัวดี เรียกว่าชอบคนท่ีเพอร์เฟ็กต์นั้นเอง 

ทะเล:เป็นคนท่ีมีความอดทนสูงไม่คาดหวังในตัวคนรักมากจนเกินไป แต่อยากให้เลือกคนรักให้ดี อย่า
เลือกเพราะแรงยุ เพราะถ้าเลือกผิดขึ้นมาตัวคุณเองท่ีจะลําบาก  

บนตึกสูงในเมืองหลวง:เป็นคนท่ีวาดฝันไว้สูง ชอบทำงานมากกว่าคิดเรื่องการมีครอบครัว ถ้ามีคนรัก
ก็จะให้ความสำคัญกับงานมาก่อน แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับชีวิตแต่งงานอยู่ 

 
ท่ีมา : https://wan1966.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกสรุปรายชื่อนักเรียนที่ทำแบบทดสอบ โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย Habitscan 

ชั้น ม.1 / 1 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ชื่อ-สกุล ครูผู้สอนนางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล โปรไฟล์นิสัยสีหลัก (1) โปรไฟล์นิสัยสีรอง (2) โปรไฟล์นิสัยสีสุดท้าย (6) 

1 เด็กชายจงดี  - สีเขียว สีแดง สีส้ม 

2 เด็กชายจักริน  มาตรสอนศรี สีม่วง สีส้ม สีแดง 

3 เด็กชายณัฐพล  โชระกา สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง 

4 เด็กชายพลพล  เดชารัตนเจริญกิจ สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง 

5 เด็กชายเรวัตร  อุไกร สีน้ำเงิน สีแดง สีม่วง 

6 เด็กชายศุภกร  - สีเขียว สีแดง สีม่วง 

7 เด็กชายสุรเชษ  พวงสันเทียะ สีเขียว สีม่วง สีม่วง 

8 เด็กชายแสงอรุณ  ผาสุข สีเขียว สีส้ม สีน้ำเงิน 

9 เด็กชายอเนชา  ผลอุดม สีเขียว สีส้ม สีน้ำเงิน 

10 เด็กหญิงกรกนก  ปานเรือง สีเขียว สีส้ม สีแดง 

11 เด็กหญิงกัญญา  ฉ่ำชุบ สีแดง สีม่วง สีเหลือง 

12 เด็กหญิกัณฌิมา  ตระกูลร่มโพธ์ิชัย สีเหลือง สีน้ำเงิน สีแดง 

13 เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณ์ สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียว 

14 เด็กหญิงจินตนา  จงดี สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียว 

15 เด็กหญิงชลธิชา  ยีนจตุรัส สีเหลือง สีน้ำเงิน สีแดง 

16 เด็กหญิชุติกาญจน์  บุญใหญ่ สีเหลือง สีแดง สีม่วง 

17 เด็กหญิงชุลดา  หงส์สุคารว์ สีเหลือง สีน้ำเงิน สีม่วง 

18 เด็กหญิงดอกแก้ว  - สีเหลือง สีน้ำเงิน สีม่วง 

19 เด็กหญิงธนภรณ์  อินนอก สีเหลือง สีแดง สีเขียว 

20 เด็กหญิงธนิดา  แสงจันทร์ สีเหลือง สีแดง สน้ีำเงิน 

21 เด็กหญิงน้ำพริก  - สีส้ม สีน้ำเงิน สีเขียว 

22 เด็กหญิงเบญญาภา  ดอนจุ้ย สีส้ม สีส้ม สีเขียว 

23 เด็กหญิงปุณยาพร  รินลา สีส้ม สีส้ม สีเขียว 

24 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุวรรณ สีเขียว สีส้ม สีเขียว 

25 เด็กหญิงพัชราภา  สุวรรณ สีแดง สีเขียว สีส้ม 

26 เด็กหญิงมลฤดี  จิรรวงศาสกุล สีส้ม สีเขียว สีส้ม 

27 เด็กหญิงวรรณกาญจน์  ทองเปราะ สีส้ม สีเขียว สีส้ม 

28 เด็กหญิงศรสวรรค์  กลิ่นฟุ้ง สีแดง สเีหลือง สีเขียว 

29 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ปรึกษา สีส้ม สีเขียว สน้ีำเงิน 

30 เด็กหญิงศิริมา  แซ่กอ สีเขียว สีส้ม สน้ีำเงิน 

31 เด็กหญิงสลินทิพย์  เนตรจุ้ย สีเหลือง สีส้ม สีเขียว 

32 เด็กหญิงสุทัตตา  เวชไวกิจ สีเหลือง สีส้ม สน้ีำเงิน 

33 เด็กหญิงสุพรรษา  - สีเขียว สีส้ม สน้ีำเงิน 

34 เด็กหญิงสุภัสสร  อยู่แป้น สีส้ม สีเขียว สีเขียว 
 

 
 



ใบงานที ่1.1 การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

  1. สภาพการณ์ของเมืองสุโขทัยก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเป็นอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

 2. ปัจจัยภายในปัจจัยใดบ้างท่ีนำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

 3. ปัจจัยภายนอกปัจจัยใดบ้างท่ีเอื้อต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

 4. ปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ในสมัยสุโขทัย 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

 5. การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยส่งผลต่ออาณาจักรไทยในสมัยต่อมาอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

 
 



 
 
 
 

 
 

พ่อขุนศรีอินทราทติย์ 

พ่อขุนบานเมือง 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

พระยาเลอไทย 

พระยางั่วนำถุม 

พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 

พระมหาธรรมราชาที่ 2 

พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย) 

พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) 
 

 

 
 


 

บตัรค ำ 



ใบงานที ่ 1.2 พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทยั 
 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับราษฎรในสมัยสุโขทัยมีลักษณะเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
2. การปกครองแบบพ่อปกครองลูกในระยะแรกของอาณาจักรสุโขทัยมีลักษณะเป็นอย่างไร และมีความ 
เหมาะสมหรือไม่ อธิบายเหตุผล 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
3. พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับการปกครองในสมัยสุโขทัยอย่างไร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  

4. อาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตติดต่อกับดินแดนใดบ้าง 

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

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

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

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

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

5. อาณาจักรสุโขทัยมีรูปแบบการปกครองบ้านเมืองอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
 



ใบงานที ่1.3 พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทยั 
 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

  1. สภาพทางภูมิศาสตร์ของอาณาจักรสุโขทัยมีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมหรือไม่ อธิบาย
เหตุผล 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 2. เพราะเหตุใด จึงกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจท่ีสำคัญของสุโขทัยข้ึนอยู่กับการพาณิชยกรรม 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 3. จากข้อความในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ความตอนหนึ่งว่า “เมื่อช่ัวพ่อขุนรามคำแหง  
เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลูท่าง เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจัก 
ใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า” แสดงให้เห็นสภาพเศรษฐกิจของสุโขทัยอย่างไร

บ้าง 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
บทสรุป 

 พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรบ้าง 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




