
 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
รหัส  10527302 วชิาการพฒันาบุคลกิภาพ 

(Personality Development) 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  
ประเภทวชิา อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

 
จัดท าโดย 

 นางปติญา  มงัคละครีี  
สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 



 

 

บันทึกความคดิเห็นของผู้บริหาร 
 
 

ผู้บริหาร 
ความคิดเห็น 

ควร
อนุญาต 

ควรปรับปรุง อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
1.        

……………………….. 
            (นางปติญา  มงัคละคีรี) 
        หวัหนา้สาขาวชิาการโรงแรม 

......./................./2561 
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            ……………………… 
( ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์จิน  สุนีย ์)        
    รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
            ...../................./2561 
 

  อนุญาต 

   ไม่อนุญาต เพราะ      
            ................................................................................ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

ค าน า 
 

 
การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  รายวชิาพฒันาบุคลิกภาพ  รหสัวชิา10527302 

จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ พุทธศกัราช 2559 

   การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ไดต้ระหนกัถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ด้วยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคโ์ดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดแทรกหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขา้พเจา้หวงัวา่แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเล่มน้ี จะเป็น
ประโยชน์แก่ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียน หากมีขอ้บกพร่องขา้พเจา้ขอนอ้มรับและจะน าไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 
        ปติญา  มงัคละคีรี 
            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                  มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
สาขาวชิาการโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวทิยาลยันครพนม 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
10527302    วชิา การพฒันาบุคลิกภาพ 
2.จ านวนหน่วยกติ 
2 หน่วยกิต    2(1-2-3) 
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
           ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
   นางปติญา  มงัคละคีรี 
 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1        ระดบัชั้นปวช.2 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
   ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน 
   ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
   หอ้ง ปฏิบติั 1     สาขาวชิาการโรงแรม 
 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
        - 
 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวชิา10527302    วชิา การพฒันาบุคลิกภาพ                                            จ  านวน  2   หน่วยกิต 
ชั้นปวช. 2  สาขาวชิาการโรงแรม 
 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
5) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(

5) 

รว
ม(
40

) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

จ า
นว

นชั่
วโ
มง

 

คว
าม
รู้ (

5) 

คว
าม
ข้า
ใจ

(5)
 

น า
ไป
ใช้

(5)
 

วเิค
รา
ะห์

(5)
 

สัง
เค
รา
ะห์

(5)
 

ปร
ะเม

ินค่
า(5

) 

1. การพฒันาบุคลิกภาพ 5 4 4 3 2 - 3 4 25 6 9 
2. การเสริมสร้างสมรรถภาพ 3 5 4 4 3 2 5 4 30 2 9 
3. การวางตวั 3 5 5 4 1  4 4 26 5 9 
4. การพฒันาลกัษณะนิสยั 4 5 5 4 2   1 5 5   31 1 6 
5. การผกูมิตรและครองใจคน 3 4 5 2 - - 4 4 22 7 6 
6.    การฝึกการพดู 4 5 4 4 1 - 5 4 27 4 6 
7.    มารยาทสมัพนัธ์ 5 5 5 3 - - 5 5 28 3 9 

            
            
            
            
            
            
            

รวมคะแนน 27 28 32 24 9 3 31 30 189   
ล าดับความส าคัญ 5 4 1 6 7 8 2 3    

 
ค าอธิบาย5   หมายถึง   ระดบัความส าคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   
 
 
 
 
 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวชิา 10527302        ช่ือวิชา การพฒันาบุคลิกภาพ 
จ านวนหน่วยกิต  2    หน่วยกิต  จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์  3 ชัว่โมง        54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน  การพฒันาบุคลิกภาพ 

1. บอกความหมายของบุคลิกภาพได ้
2. อธิบายความส าคญัของการพฒันาบุคลิกภาพได ้
3. ยกตวัอยา่งองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อบุคลิกภาพได ้
4. จ าแนกบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึง

ประสงคไ์ด ้
5. เปรียบเทียบบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดีและไม่ดีได ้
6. วเิคราะห์ลกัษณะบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพต่างกนัได ้
7. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ 
8.  แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้ 

ขยนั  อดทน มีความรับผิดชอบในการท างาน 
หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  การเสริมสร้างสมรรถภาพ 

 

1. บอกความหมายและความส าคญัในการเสริมสร้าง
สมรรถภาพได ้

2. 2.     อธิบายการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทาง 
3. จิตได ้

3.   ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้ รอบคอบ ตรงต่อ 
เวลา 

4. 4.    แสดงพฤติกรรมความรักสามคัคี มีความเป็น 
5. ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  การวางตวั 

 
 
 
 
 
 

1. อธิบายการวางตวัเม่ือเขา้กบัสังคมได ้
2. ยกตวัอยา่งธรรมท่ีควรปฏิบติัได ้
3. วเิคราะห์การวางตวัของบุคคลเม่ือเขา้สังคมได ้
4. สาธิตวธีิการวางตวัเม่ือเขา้สังคมในอิริยาบถต่างๆ

ได ้
5.  ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ  อดทน และมี

ความสนใจใฝ่รู้ 
 



 

 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 

 6. แสดงพฤติกรรมมีความรักสามคัคี กลา้แสดงออก
และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การพฒันาลกัษณะนิสยั 

 

1. บอกความหมายของลกัษณะนิสัยได ้
2. อธิบายการพฒันาลกัษณะนิสัยได ้
3. จ าแนกลกัษณะนิสัยท่ีตอ้งแกไ้ขหรือปรับปรุงได ้
4. วเิคราะห์ลกัษณะนิสัยของตนเองท่ีควรปรับปรุง

ได ้
5. ปฏิบติังานดว้ยความเอาใจใส่ รอบคอบ ซ่ือสัตย์

และมีความสนใจใฝ่รู้ 
6. แสดงพฤติกรรมดว้ยความรับผดิชอบและอดทน 
 
 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  การผกูมิตรและครองใจคน 

 

1. บอกหลกัหลกัการผกูมิตรและครองใจคนได ้
2. อธิบายคุณค่าของการผกูมิตรและครองใจคนได ้
3. ยกตวัอยา่งหลกัการเอาชนะใจคนได ้
4. วเิคราะห์สุภาษิตการครองใจคนได ้
5. ปฏิบติัการสาธิตวธีิการผกูมิตรกบัผูใ้หญ่แลเด็กได ้
6. แสดงพฤติกรรมดว้ยความมัน่ใจในตนเอง รอบรู้

อดทน มีความรับผิดชอบและเป็นประชาธิปไตย  
 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การฝึกการพดู 
 

1.    บอกประโยชน์ของการพดูได ้ 
2.    อธิบายวธีิการฝึกพดูแบบต่างๆได ้
3.    ยกตวัอยา่งองคป์ระกอบของการพดูได ้
4.    ปฏิบติัการพดูในลกัษณะต่างๆได ้
5.    แสดงพฤติกรรมดว้ยความมีวนิยั รอบคอบ มี
ความเอาใจใส รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการสอนที ่ 7 
ช่ือหน่วยการสอน  มารยาทสมัพนัธ์ 
 
 
 
 
 

1.    บอกคุณค่าของจริยธรรมกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ได ้
2.    อธิบายมารยาทสัมพนัธ์ได ้
3.    จ าแนกค่านิยมท่ีดีและไม่ดีในสังคมได ้
4.    สาธิตมารยาทการนะน าใหรู้้จกักนัได ้
7. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินีย  รอบคอบ เอาใจใส่

และมีความรับผดิชอบในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มติิ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง 
รหัส10527302   วชิา  การพฒันาบุคลกิภาพ     หน่วยกติ 2 (1-2-3 ) 
ระดับช้ัน  ปวช.2    สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั
(5)

 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่1  
ช่ือหน่วยการสอน การพฒันาบุคลิกภาพ 

3 5 4 5 3 3 3 4 5 3 38 3 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  การเสริมสร้าง
สมรรถภาพ 

3 5 3 5 3 3 3 3 5 3 36 5 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอนการวางตวั 

4 5 3 5 4 3 3 3 4 3 37 4 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การพฒันาลกัษณะ
นิสัย 

4 5 4 5 4 3 3 4 5 3 40 1 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอนการผกูมิตรและการ
ครองใจคน 
 

 
 

3 5 3 4 3 3 2 3 4 3 33 6 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั
(5)

 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การฝึกการพดู 

3 5 3 5 3 3 3 3 5 3 36 5 

หน่วยการสอนที ่ 7 
ช่ือหน่วยการสอน  มารยาทสัมพนัธ์ 

3 5 3 5 4 3 3 4 5 4 39 2 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
รวม 27 35 23 34 24 21 20 24 33 22 259  
ล าดับความส าคัญ 4 1 6 2 5 9 9 5 3 7   

 
 
 



 

 

 
หมวดที ่ 2.  วตัถุประสงค์รายวชิาและสมรรถนะรายวชิา 

 

1. วตัถุประสงค์รายวชิา 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ 

              2. ปรับปรุงและพฒันาบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบัการท างานในชีวิตประจ าวนั 
 3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการแสดงกิริยามารยาทตามวฒันธรรมไทยและสากลนิยม 

 
 

2. สมรรถนะรายวชิา 
              1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ 
              2.  พฒันาบุคลิกภาพในเร่ืองการแต่งกาย การพดูและมารยาททางสังคม ขนบธรรมเนียม 
              3.  ปฏิบติัตนตามประเพณีไทยและสากลนิยม 
 
 
 

3.ค าอธิบายรายวชิา 
             ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพหลกัการท างานในชีวติประจ าวนั การ
เสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี ศิลปะการแต่งกาย ศิลปะการพดู มารยาททางสังคม การแสดงกิริยามารยาทตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยและสากลนิยม และฝึกปฏิบติัการพฒันาบุคลิกภาพ 
 
  
 
  
 
 
 
 

 



 

 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
     18   ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
36  ชัว่โมง  

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
     54   ชัว่โมง 

 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
      จดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ    1   ชัว่โมง/สัปดาห์ 
        (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
1.พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.มีวนิยั  ตรงต่อเวลา   เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
4. มีความซ่ือสัตยใ์นการท างานและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี 
5. ดูแลรักษาทรัพยากรและใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
6. มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 

1.2 วธีิการสอน 
1.ใชก้ารสอนแบบ Active  Learning โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการตั้งค  าถามและตอบค าถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  (Learning Center) 
2.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสิมคุณธรรมจริยธรรม                 
ยกยอ่งผูเ้รียนท่ีท าดีและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเสียสละ เป็นตน้ 
3. ผูส้อนปฏบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีและใหค้วามส าคญัต่อการมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา 
 
 
 



 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกดา้นคุณธรรม - จริยธรรม ระหวา่งเรียนและในสถานศึกษาจากการ
สังเกตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ การตอบค าถามและในโอกาสต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
2.ประเมินผลโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและประเมินตนเอง  

 
บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
1.ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
2. ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า 
3. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
หลกัความมีเหตุผล 
1.ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการพฒันาและปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองเพื่อการด าเนินชีวติประจ าวนัได้ 
2.ผูเ้รียนบูรณาการน าความรู้ไปพฒันาตนเองเพื่อให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 3.ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ใหก้บัสมาชิกในครอบครัวหรือในองคก์รต่างๆได ้
 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
1.ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ัง 
2.ผูเ้รียนพฒันาบุคลิกภาพของตนเองใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของคนในสังคม 
3. ผูเ้รียนท างานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน มีความรับผดิชอบและรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  
 

เง่ือนไขความรู้ 
1.ผูเ้รียนพฒันาปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองในดา้นต่างๆได ้
2.ผูเ้รียนมีความรู้ในการส ารวจตนเอง  ปรับปรุงบุคลิกภาพ ในการวางตนเม่ืออยูใ่นสังคมและมีมารยาท   
    สัมพนัธ์เป็นท่ีตอ้งการของสังคมได ้
 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ผูเ้รียนมีวินยั มีความเอาใจใส่ สนใจใฝ่รู้  มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายและปฏิบติังานเสร็จ 
   ตามเวลาท่ีก าหนด 
2.ผูเ้รียนมีความสามคัคี  ความซ่ือสัตยแ์ละห่างไกลยาเสพติด 
 
 



 

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี 
ศิลปะการแต่งกาย   ศิลปะการพดู มารยาททางสังคม การแสดงกิริยามารยาทตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทยและสากลนิยม และฝึกปฏิบติัการพฒันาบุคลิกภาพ 

 
2.2 วธีิการสอน 

              1. ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวชิาท่ีมีการ
เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัควบคู่กนัไป วธีิการสอนท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ การสอนแบบActive Learning โดย
ผูส้อนบรรยายและใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และใชก้ารสอนแบบCO-Operative Learning เป็นการสอน
ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การสอนแบบConcept Attainment เป็นการสอนท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต  

 

2.3 วธีิการประเมินผล 
     1.ประเมินผลตามสภาพจริง ในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
     2.ประเมินผลเม่ือผา่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น (ทดสอบยอ่ย) 

                  3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

1. สามารถคิดวเิคราะห์และการแสดงความคิดเห็น   
      2. มีทกัษะการใชเ้ทคนิคในการน าเสนอผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 

                 3. มีทกัษะในการฝึกปฏิบติังาน 
 

3.2 วธีิการสอน 
1.การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem  Based Learning  ) มีการอภิปราย คน้ควา้ สามารถ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ระดมสมองในการแกปั้ญหา มีการบูรณาการ ผูเ้รียนจึงเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
 
 



 

 

      2. การสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ(Critical     
Thinking) มีครูเป็นผูน้ าเสนอปัญหาและดูแลใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรมของผูเ้รียน ช่วยให้
ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย 

                  3. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 

3.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินจากการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

     2. ประเมินจากผลงานส าเร็จท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                3. ประเมินเม่ือไดผ้า่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น (ทดสอบยอ่ย) 
                4. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

1.การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ร่วมมือกนัท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
      2. มีความรับผดชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

                 3. สามารถปรับตวัในการท างานเป็นทีม เพื่อให้ไดผ้ลส าเร็จของงานท่ีดีท่ีสุด 
                 4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 วธีิการสอน 
1.จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัท างานทั้ง
ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

      2. ใหผู้เ้รียนจดักลุ่มตามความสมคัรใจ เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองและส่งเสริม
ประชาธิปไตยไปพร้อมๆกนั 
     3. ใหผู้เ้รียนก าหนดความรับผดิชอบในการท างานกลุ่มเป็นรายบุคคล 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

      2. ประเมินความรับผดชอบในการด าเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                 3. ใหผู้เ้รียนประเมินสมาชิกในกลุ่ม 

 



 

 

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคัดเลอืกแหล่งข้อมูล   
1.  ทกัษะการคน้ควา้สืบคน้หาความรู้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต   
2. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการน าเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
 

 

5.2 วธีิการสอน 
1. ใชP้ower  Point  ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจและทนัสมยั 
2. ใชส่ื้อในการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ และการสืบคน้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. การมอบหมายงานใหมี้การสืบคน้ขอ้มูลและโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการน าเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 
 

 

5.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการน าเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
2. ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ประเมินผลงานส าเร็จตามท่ีก าหนด 
4. ประเมินจากการพฒันาบุคลิกภาพของผูเ้รียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผล 

5.1แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1-3 ช้ีแจงกระบวนการจดัการเรียน

การสอน ในรายวชิาการพฒันา
บุคลิกภาพ 
บทท่ี 1  การพฒันาบุคลิกภาพ 
-ความหมายของบุคลิกภาพ 
-ความส าคญัของบุคลิกภาพ 
-องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อ
บุคลิกภาพ 
- พฒันาการดา้นบุคลิกภาพ 
-วธีิพฒันาบุคลิกภาพ 
-แบบประเมินตนเอง 
-การแต่งกายในโอกาสต่างๆ 
 
 

3     6 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียน 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. น าเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ
พฒันาบุคลิกภาพ 
5. ครูสรุปสาระส าคญัและขยายผล
ประเด็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
การใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
6. มอบหมายงานศึกษาบุคลิกภาพของ
คนท่ีมีช่ือเสียงในสังคมเป็นรายบุคคล
และน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนใน
สัปดาห์ต่อไป 
7.ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
8. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ อภิปราย 
กิจกรรม  

 

4 -6  บทท่ี 2 การเสริมสร้าง
สมรรถภาพ 
-ความหมายและความส าคญั 
ของสมรรถภาพทางกาย 
-การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย 
-นนัทนาการ 
 

3 6 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ
เสริมสร้างสมรรถภาพ 
 

 



 

 

 
5.ปฏิบติัการเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายเป็นกลุ่ม 
6.แบ่งกลุ่มผูเ้รียนแสดงกิจกรรม
นนัทนาการเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกาย น าเสนอผลงาน 
หนา้ชั้นเรียน 
7.ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้ท า
รายงานกิจกรรมแอโรบิคเป็นกลุ่ม 
น าเสนอผลงานในสัปดาห์ต่อไป 
9. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรม
กลุ่มและรายบุคคล 
 

7-9 
 

บทท่ี 3 การวางตวั 
-การปรับปรุงตนเองเม่ือเขา้
สังคม 
-การวางตงัในอิริยาบถต่างๆ 
-ธรรมท่ีควรประพฤติปฏิบติั 
-การวางตวัท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 6 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ
วางตวั 
5.น าเสนอภาพอิริยาบถต่างๆในการเขา้
สังคม 
6.แบ่งกลุ่มผูเ้รียน คน้ควา้ธรรมท่ีควร
ปฏิบติัเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพและ
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
7.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนแสดงละคร
เก่ียวกบัการวางตวัในสัปดาห์ต่อไป 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
สอบกลางภาค 
 

 
7.ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
แบบประเมินผล 
 

10-11 
 
 

บทท่ี 4 การพฒันาลกัษณะ
นิสัย 
-ลกัษณะนิสัยท่ีดีในดา้น
ส่วนตวั 
-ลกัษณะนิสัยของตนเอง
เปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์ 
-พฒันาลกัษณะนิสัยส่วนตวั 

2 
 

4 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ
พฒันาลกัษณะนิสัย 
5.ฉายละครสะทอ้นลกัษณะนิสัยเร่ือง 
“ล ายอง” ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ลกัษณะ
นิสัยของตวัละครเป็นกลุ่ม 
6. ครูจบักลุ่มใหเ้ด็กเรียนอ่อน กบัเด็ก
เรียนเก่งรวมปนกนัท ากิจกรรมและ
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
7.ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
 

 
 

12-13 
 

บทท่ี 5 การผกูมิตรและ            
ครองใจคน 
-คุณค่าของการผกูมิตรและ

 2 4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ

 
 



 

 

ครองใจคน 
-การผกูมิตรกบัผูใ้หญ่ 
-การทดสอบความสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้น 
-วธีิการหลีกเล่ียงการก่อศตัรู 
 
 

การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการผกู
มิตรและครองใจคน 
5.ครูใหผู้เ้รียนเขียนกลอนเก่ียวกบัการ
ผกูมิตรและครองใจคนเป็นรายบุคคล   
6. ผูเ้รียนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  
7.ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
9. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้
ข่าวสารเก่ียวกบัการผกูมิตรของรัฐบาล
กลุ่มละ 5 ข่าวสาร พร้อมวเิคราะห์ขอ้ดี
ของการผกูมิตรมาเป็นขอ้ๆ โดย
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนในสัปดาห์
หนา้ 
10.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย   
สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรม
เป็นกลุ่มและรายบุคคล 
 

14-15 บทท่ี 6 การฝึกพดู 
-องคป์ระกอบของการพดู 
-แบบของการพดู 
-ศิลปะในการพดู 
 

 2  4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการฝึกพดู 
 
 
5.ครูใหผู้เ้รียนฝึกการพูดในโอกาส
ต่างๆ เป็นรายบุคคล โดยก าหนดหวัขอ้
ดงัน้ี –การพดูในงานฉลองมงคลสมรส-

 



 

 

การกล่าวรายงาน  การพดูแฝงดว้ยความ
บนัเทิง เป็นตน้ 
6. ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
8.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย  ฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็น
รายบุคคล 
 

16-17 บทท่ี 7 มรรยาทสมัพนัธ์ 
-วธีิแนะน าใหรู้้จกักนั 
-วธีิเยีย่มในโอกาสต่างๆ 
-คุณค่าของจริยธรรมกบัมนุษย์
สัมพนัธ์ 
-การวเิคราะห์กรณีปัญหา
มนุษยส์ัมพนัธ์ 
 
 

 2    4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัมรรยาท
สัมพนัธ์ 
5.ครูใหผู้เ้รียนแสดงละครเป็นกลุ่มโดย
ก าหนดใหใ้นละครจะตอ้งมีการแนะน า
ใหรู้้จกักนัและมีการเยีย่มในโอกาส
ต่างๆ 
6. ครูใหผู้เ้รียนประดิษฐข์องท่ีระลึกใน
การเยีย่มญาติ กลุ่มละ 1 ช้ิน โดยน าวสัดุ
รีไซเคิลมาท าใหเ้กิดประโยชน์และ
น าเสนอผลงานในชัว่โมงหนา้ 
โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
       ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช้ 
วสัดุ ท่ีไม่ใชแ้ลว้มาท าใหเ้กิดประโยชน์
มากข้ึน  

 



 

 

หลกัความมีเหตุผล 
        ผูเ้รียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
พิจารณาจดัท าของท่ีระลึก เพื่อมอบ
ใหก้บัญาติ โดยออกแบบไดเ้หมาะสม 
สวยงาม  
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
          ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนท่ีจะ
จดัท าของท่ีระลึกจากวสัดุรีไซเคิลได ้ 
7. ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย  ฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
 

 18  สอบปลายภาค  1  2 แบบประเมินผล  
 

 

5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

 คุณธรรม  - จริยธรรม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 

20% 
 
 

งานปฏิบติัระหวา่งภาค  ตลอดภาคการศึกษา 
 

20% 
 

สอบกลางภาค  สัปดาห์ท่ี 9 
 

 30% 
 

สอบปลายภาค สัปดาห์ท่ี 18 30% 
 

 



 

 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
1.1 เอกสารประกอบการ วชิา การพฒันาบุคลิกภาพ  
 
2.หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีส่ าคัญ 
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