
 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพีและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 

 

รายวชิา  เทคนคิการพัฒนาบุคลิกภาพ  20220402 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

สาขาวชิาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

จัดท าโดย 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 

 

 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 



ค าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เล่มนีเ้ป็น

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  โดยมุ่งเนน้การฝึกทักษะใน

ภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษามากที่สุด  มีการบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมเข้าไปในแผนการจัดการเรยีนรู้  

เพื่อให้นักเรียนนักศกึษามีความสามารถตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา      3  ด้าน  คือ  ดา้นพุทธพิสัย  ด้านจติ

พิสัย  และดา้นจติพิสัย 
 

 

 

 

 

                  นางสาวเกษมสขุ  บญุญา  

               สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 

 ๑.  ด้านความพรอ้ม  ๑๐ % 

  1.1  เวลาเรยีนต้องไม่น้อยกว่า   80%  (ขาดเรียน  4  ครั้ง ได้  IA) 

  1.2  การมาเรียนที่มเีวลาเรียน  หมายถึง  การมาเรียนทันเวลาและอยู่ตลอดครบคาบ  

  1.3  การมาเรียนที่มเีวลาจะคิดให้เฉพาะผูท้ี่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น  

  1.4  มเีครื่องมืออุปกรณ์การเรียนครบถ้วน 

 2.  ด้านการเรียน – การปฏิบัติงาน  70% 

  2.1  ต้องส่งงานตามก าหนดเวลา  (ขาดส่งงานได้  I) 

  2.2  ผลของการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอนถือเป็นข้อยุติ 

  2.3  ต้องเข้าสอบประเมินผลของสภาพจริง  (ขาดสอบได้  I) 

  2.4  ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑข์ั้นต่ าต้องท าใหม่ทุกครั้ง 

 3.  ด้านจติพิสัย  (คุณธรรม  จริยธรรม)  20% 

  3.1  การพูดจา  กิริยามารยาท  ความใส่ใจใฝรู่้ 

  3.2  การรักษาความสะอาดพืน้ที่บริเวณที่ท างาน 

  3.3  การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ – การบ ารุงรักษา 

  3.4  การส่งคืนเครื่องมอื – อุปกรณ์ 

 4.  การตัดสินผลการเรียนตลอดภาคเรียน 

  4.1  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  80 – 100  A 

  4.2  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  75 – 79  B+ 

  4.3  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  70 – 74  B 

  4.4  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  65 – 69  C+ 

  4.5  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  60 – 64  C 

  4.6  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  55 – 59  D+ 

  4.7  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  50 – 54  D 

  4.8  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  0 – 49  F 

 

 

 

 

     (นางสาวเกษมสุข  บุญญา)                      (......................................................)  

          อาจารย์ประจ าวิชา                                            ตัวแทนนกัศึกษา  

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 1 ชั่วโมงที่  1–4 ชื่อหน่วย  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
 

 

แนวคดิ  

บุคลิกภาพเป็นสัญลักษณ์ของแตล่ะบุคคลท่ีมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งแวดลอ้ม และ

ความพยายามท่ีจะปรับปรุงบุคลิกภาพของแตล่ะคน ผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดยีอ่มได้เปรียบ เป็นท่ีต้องตาตอ้งใจแก่ผู้พบเห็นตลอดจน

มักจะประสบผลส าเร็จในการสมัครเข้าท างาน และการประกอบอาชพี นักจิตวทิยาบางคนได้กลา่วถึงบุคลิกภาพภายนอกว่า

สามารถทายเข้าไปถึงนิสัยใจคอภายในได้ อยา่งไรก็ดีทุกคนควรท่ีจะส ารวจบุคลิกภาพของตนแลว้ปรับปรุง แก้ไขบุคลิกภาพส่วนท่ี

บกพร่อง เพื่อการประสานงานและความส าเร็จในดา้นตา่งๆ 
 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของบุคลิกภาพ  

2. ขอบข่ายของบุคลิกภาพ  

3. ความส าคัญของบุคลิกภาพ  

4. องค์ประกอบและโครงสร้างของบุคลิกภาพ  

5. แนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. บอกความหมายของบุคลิกภาพได้  

2. อธิบายขอบข่ายของบุคลิกภาพได้  

3. บอกความส าคัญของบุคลิกภาพได้  

4. บอกองค์ประกอบและโครงสร้างของบุคลิกภาพได้  

5. อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพได้  

6. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน ารูปภาพบุคคลประเภทตา่งๆ มาสนทนากับนักเรียน และถามนักเรียนถึงรูปภาพท่ีมองเห็นว่าแตล่ะรูปภาพน้ัน

เป็นรูปภาพเกี่ยวกับบุคคลประเภทใด นักเรียนมคีวามรู้สกึอย่างไรบ้างตอ่บุคลิกภาพน้ันๆ จะท าให้นักเรียนเกิดความ

สนใจใฝ่รู้ในบุคลิกตา่งๆ  



ครูช้ีน าให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงของนักเรียนท่ีพบเห็นอยูเ่ป็นประจ าและ

อภิปรายให้ทุกคนเห็นความส าคัญของการศกึษาวชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ เพ่ือน ารายละเอยีดต่างๆ ไปใชซ้ึ่ง

สามารถบูรณาการและประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันได ้

2. นอกจากนัน้ยังน าเร่ืองตา่งๆ มาเล่าสูก่ันฟังในช้ันเรียนเกี่ยวกับการด าเนนิชีวิตหรือการประกอบอาชพีต่างๆ ใน

ปัจจุบันท้ังหน่วยงานราชการ เอกชน ธุรกิจ บุคคลได้ให้ความส าคัญเร่ืองบุคลิกภาพมากทีเดียว จะเห็นได้จากการ

รับสมัครบุคคลเขา้ท างานในต าแหนง่ตา่งๆ จะก าหนดคุณสมบัตขิองบุคลิกภาพท่ีส าคัญไว ้ครูครูยากตัวอย่างจาก

การวจิัยวศิวกรในสหรัฐอเมริกา พบวา่ วศิวกรสมองดี ความรู้ด ีและบุคลิกภาพท่ีด ีสามารถหาเงนิและปฏบัิตหินา้ที่

ดีได้กวา่ถึง 6 เท่าของวิศวกรท่ีมีสมองดี ความรู้ดแีตห่ยอ่นบุคลิกภาพ บุคลิกภาพจึงส่งผลตอ่ “ความส าเร็จ” และ 

“ความล้มเหลว” ของตนเองและองค์กร เพราะบุคคลท่ีมีความสามารถและมีต าแหนง่สูงย่อมตอ้งท างานรว่มกับคน

อื่นๆ ได้ สามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ท่ีติดต่อด้วยรู้สกึพอใจ เกิดความนยิมชมชอบ รูส้ึกประทับใจ ยนิดร่ีวมมอืดว้ย

ความเต็มใจ ก็จะท าให้การท างานรว่มกันประสบความส าเร็จ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี เกิดประโยชนร่์วมกัน

ตอ่ตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กรพัฒนามั่นคง 

นักเรียนสรุปได้ว่า บุคลกิภาพท่ีด ีที่ได้รับการปรับปรุงแลว้เปรียบเหมอืนขุมทรัพย์ขุมพลังอันย่ิงใหญ่ ทัง้ในดา้น

ส่วนตัวและการประกอบอาชพี ก่อให้เกิดประโยชนค์วามส าเร็จ ท้ังทางด้านการเงิน ต าแหน่ง และสังคม บุคลกิภาพ

จึงเป็นเร่ืองท่ีควรแก่การศึกษา เพื่อจ าได้ใชขุ้มทรัพย์ให้เกิดประโยชนต์อ่ตนเองและสังคม 

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

3. ครูอธิบายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ โดยใชส้ื่อแผ่นใส และรูปภาพถ่ายของบุคคลในลักษณะต่างๆ พรอ้มยกตัวอย่าง

ประกอบตามหัวขอ้ต่อไปนี้ 

3.1 ความหมายของบุคลิกภาพ  

3.2 ขอบข่ายของบุคลิกภาพ  

3.3 ความส าคัญของบุคลิกภาพ  

3.4 องค์ประกอบและโครงสร้างของบุคลิกภาพ  

3.5 แนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนรว่มแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน เพื่อสรุปเป็นขอ้ความรู้ร่วมกัน  

กจิกรรมนักเรียน 

5. ให้นักเรียนแบ่งกลุม่ออกเป็น 3 กลุ่มจ านวนเท่าๆ กันตามความสมัครใจ และให้ปฏบัิตกิิจกรรมตามขัน้ตอนดังนี ้

ขั้นท่ี 1 จัดบอร์ดบุคลิกภาพในลักษณะต่าง ๆ พร้อมอธิบายใต้รูปภาพให้ชัดเจน 

ขั้นท่ี 2 ทุกกลุ่มแสวงหาความรูด้้วยตนเอง (Construct) โดยการศกึษาหาข้อมูล ท าความเขา้ และสรุปเป็นขอ้ความรู้

ของกลุม่ เกี่ยวกับ 

1. ความหมายของบุคลิกภาพ  

2. ขอบข่ายของบุคลิกภาพ  

ข้อมูลที่น ามาจัดบอร์ด 3. ความส าคัญของบุคลิกภาพ  

4. องค์ประกอบและโครงสร้างของบุคลิกภาพ  

5. แนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  



6. ส่งตัวแทนของกลุ่มน าเสนอหนา้ชัน้เรียนและนักเรียนทุกคนรว่มแสดงความคิดเห็นประมาณ 

กลุ่มละ 10 นาที 

7. นักเรียนปฏบัิตกิิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ขั้นสรุปและการน าไปใช ้

8. ครูและนักเรียนน าอภปิรายและสรุปร่วมกันเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ความรู้ตามหัวขอ้ท่ีได้ศึกษามาและ

เพิ่มเตมิในส่วนท่ีไม่ได้กล่าวถึงเพื่อให้มคีวามสมบูรณ์ย่ิงขึ้นในการน าไปใช ้

นักเรียนยกตัวอยา่งสิ่งท่ีคนส่วนใหญ่ยดึถือในการพิจารณาบุคลิกภาพของบุคคลมีดังต่อไปนี ้

1. ลักษณะทางกาย  ได้แก่ ………………………………………………………………………….. 

2. ลักษณะการพูดจาทา่ทาง ได้แก่ …………………………………………………………………. 

3. ลักษณะทางจิตใจ  ได้แก…่……………………………………………………………………….. 

4. อุปนสิัย ได้แก่ …………………………………………………………………………………….. 

5. อารมณ ์ได้แก่ …………………………………………………………………………………….. 

6. ก าลังใจ ได้แก่  ……………………………………………………………………………………. 

7. การสมาคม  ได้แก่ ………………………………………………………………………………... 

8. ความรู้ ความสามารถ อ านาจ ฐานะ ได้แก่ ……………………………………………………… 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 

 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

ตรวจใบงาน 

ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  



5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 1 ชั่วโมงที่  5-8 ชื่อหน่วย  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
 

 

แนวคดิ  

บุคลิกภาพเป็นสัญลักษณ์ของแตล่ะบุคคลท่ีมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งแวดลอ้ม และ

ความพยายามท่ีจะปรับปรุงบุคลิกภาพของแตล่ะคน ผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดยีอ่มได้เปรียบ เป็นท่ีต้องตาตอ้งใจแก่ผู้พบเห็นตลอดจน

มักจะประสบผลส าเร็จในการสมัครเข้าท างาน และการประกอบอาชพี นักจิตวทิยาบางคนได้กลา่วถึงบุคลิกภาพภายนอกว่า

สามารถทายเข้าไปถึงนิสัยใจคอภายในได้ อยา่งไรก็ดีทุกคนควรท่ีจะส ารวจบุคลิกภาพของตนแลว้ปรับปรุง แก้ไขบุคลิกภาพส่วนท่ี

บกพร่อง เพื่อการประสานงานและความส าเร็จในดา้นตา่งๆ 
 

สาระการเรียนรู้ 

6. ประเภทของบุคลิกภาพ  

7. ประเภทของบุคลิกภาพท่ีองค์กรคัดเลอืก  

8. ลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดี  

9. การศึกษาพฤติกรรมของบุคลิกภาพของคน  

10. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

6. บอกประเภทของบุคลิกภาพได้  

7. อธิบายถึงประเภทของบุคลิกภาพท่ีองค์กรคัดเลอืกได้  

8. บอกลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดไีด้  

9. อธิบายรายละเอยีดด้านการศกึษาพฤตกิรรมของบุคลิกภาพของคนได้  

10. อธิบายรายละเอยีดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลกิภาพได้   

11. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูอภปิรายเกี่ยวกับบุคลิกภาพท่ีมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทล้วนแลว้มคีวามเกี่ยวข้องในการท างานของ

หนว่ยงาน และสังคมของประเทศท้ังสิ้น เนื่องจากสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนเป็นพืน้ฐานของการสร้าง

รายได้ของประเทศ ดังนัน้บุคลิกภาพจึงมีความเกี่ยวข้องกันอย่างหลกีเล่ียงไมไ่ด้ ครูยกตัวอย่างการประกอบอาชพี



ตา่งๆ ที่ตอ้งมีการคัดเลอืกบุคลิกภาพเป็นพิเศษ เช่นพนักงานต้อนรับในสายการบิน พนักงานตอ้นรับในโรงแรม 

นักเรียนทุกคนรว่มแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสัปดาห์ต่อไป  

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

2. ครูอธิบายถึงประเภทของบุคลิกภาพ ประเภทของบุคลิกภาพท่ีองค์กรคัดเลอืกลักษณะของบุคลิกภาพท่ีด ีการศึกษา

พฤตกิรรมของบุคลิกภาพของคน และการพัฒนาบุคลกิภาพ โดยใชส้ื่อรูปภาพลักษณะต่างๆ ของบุคลิกภาพ

ประกอบ และให้นักเรียนยกตัวอยา่งประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ทุกคนมีบทบาทและส่วนร่วมตอ่กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

3. ครูแนะน าการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วมโดยการใช้เทคนิค  Jigsaw เพื่อให้นักเรียนได้มสี่วนร่วมและฝึกคิดอยา่งมีระบบ 

และเนน้การปฏบัิตจิรงิมากกว่าการท่องจ า นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมเีหตุผล มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รูจ้ักค้นหาความรูเ้พิ่มเตมิและความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการมปีฏสิัมพันธ์กับเพื่อนเข้ามามสี่วน

ร่วมดว้ย กลุ่มเพื่อนจึงมผีลตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้มากขึ้น 

กจิกรรมนักเรียน 

4. แบง่กลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละเท่ากัน โดยคละความสามารถกัน เป็นกลุ่มบ้าน (Home Group) โดยให้ศึกษา

ประเภทของบุคลิกภาพ  ประเภทของบุคลิกภาพท่ีองค์กรคัดเลอืก  ลักษณะของบุคลิกภาพท่ีด ีการศึกษาพฤติกรรม

ของบุคลิกภาพของคน และการพัฒนาบุคลกิภาพ โดยหาข้อมูลจากแหลง่การเรียนรู้ต่างๆ ที่สะดวกตอ่นักเรียน  

5. ให้กลุม่บ้านแยกกลุ่มเป็นการศึกษาในกลุ่มเชี่ยวชาญ (Expert Group) นักเรียนจะแยกกลุ่มบ้านไปจับกลุ่มใหม่เพื่อ

ท าการศกึษาข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในสว่นท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งกลุ่มเชี่ยวชาญสมาชิกจะศึกษาค้นควา้สรุป

เนื้อหาสาระจัดล าดับขัน้ตอนการน าเสนอเพื่อกลับไปเสนอหัวขอ้ท่ีตนสนใจศึกษาในกลุ่มเดิมของตนเอง 

6. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเชี่ยวชาญกลับมาท่ีกลุม่บ้านเดิมของตนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อธิบาย 

เนื้อหาที่ศกึษามาให้เพื่อนในกลุ่มฟังทีละหัวขอ้และอภปิรายทบทวนให้เข้าใจชัดเจน 

7. นักเรียนในกลุ่มอภปิรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เตรียมการน าเสนอหนา้ชัน้เรียน  

8. ส่งตัวแทนน าเสนอหนา้ชัน้เรียน และปฏิบัตกิิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ขั้นสรุปและการน าไปใช้ 

9. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาต่างๆ ที่ก าหนดตามหัวขอ้ท่ีได้มอบหมายให้กลุ่มนักเรียน พร้อมเพิ่มเตมิประเด็นส าคัญ

ของเนื้อหาให้เข้าใจยิ่งขึน้ เพื่อให้นักเรียนปฏบัิตหินา้ที่ให้ถูกตอ้งและอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 

นักเรียนยกตัวอยา่งการคัดเลอืกบุคลากรเข้าท างาน องคก์รจะมุ่งให้ความส าคัญในเร่ืองตอ่ไปน้ี  

1 ร่างกาย (Physique) ได้แก…่……………………………………………………………………. 

2 ความรู้ (Knowledge or Attainments) ได้แก…่………………………………………………… 

3 เชาวน์ปัญญา (Intelligence) ได้แก…่…………………………………………………………… 

4 ความสนใจ (Interest) ได้แก…่………………………………………………………………….. 

5 นสิัยใจคอ (Habit or Disposition) ได้แก…่…………………………………………………….. 
 

 

 

 

 



สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

5. ใบงาน 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 2 ชั่วโมงที่  9-12 ชื่อหน่วย  การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 
 

 

แนวคดิ  

บุคลิกภาพเป็นสิ่งท่ีมองเห็นได้ ซึ่งคนเราเกดิมาจะมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันออกไป บางคนเกิดมามสีรีระที่งดงาม ไมว่า่

จะเป็นรูปร่าง หน้าตา ส่วนสูง น้ าหนัก และส่วนประกอบต่างๆ ดูเขา้กันไปหมด ก็นับวา่โชคดท่ีีไม่ต้องปกปดิ หรอือ าพรางส่วน

บกพร่องใดๆ ของร่างกาย เพียงแค่ดูแลและรักษาอวัยวะที่สวยงามนัน้ให้นานท่ีสุด ในทางตรงกันข้ามบางคนอาจเกดิมาโชคไม่ดมีี

สรีระที่ไมง่ดงาม ก็จะต้องหาวิธีเพื่อแกไ้ข ปกปิด หรืออ าพรางส่วนท่ีบกพร่องของร่างกายด้วยวิธีการต่างได้หลายวิธี ได้แก่ การใช้

เสื้อผ้าช่วย การออกก าลังกาย การเลอืกรับประทานอาหาร การแตง่หนา้ ไปจนถึงการท าศัลยกรรม 
 

สาระการเรียนรู้ 

1. บุคลกิภาพภายนอก  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. บอกสิ่งท่ีเรียกว่าบุคลิกภาพภายนอกได้  

2. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและนักเรียนกล่าวถงึบุคลิกภาพโดยท่ัวๆไป และยกตัวอยา่งบุคลกิภาพภายนอกประกอบ โดยให้นักเรียนบอกสิ่ง

ท่ีเราเรียกว่าบุคลิกภายนอกซึ่งเป็นสิ่งท่ีมองเห็นได้อยา่งชัดเจน ซึ่งอาจหมายถงึ สรรีะทางกาย กิริยาทา่ทางตา่งๆ 

การเคลื่อนไหว หากเอ่ยชื่อคนใดคนหน่ึงซึ่งไม่รู้จักชื่อ ผู้พูดก็จะบรรยายถึงใบหน้า ส่วนสูง สีผิว ผม ฟัน ส่วนสูง 

น้ าหนัก ซึ่งสิ่งท่ีบรรยายมานัน้ลว้นแล้วแตเ่ป็นสิ่งท่ีเราเรียกว่าบุคลิกภายนอกทัง้สิน้  นักเรียนบอกสิ่งท่ีเรียกว่า

บุคลิกภาพภายนอกได้ดังนี ้



1. รูปร่าง   

2. หน้าตา 

3. ผม 

4. ตา 

5. คิว้ 

6. หู 

7. จมูก 

8. ปาก 

9. ฟัน 

10. คาง 

11. อก 

12. มอื 

13. แขนและไหล ่

14. เล็บ 

15. ผิวพรรณ 

16. เอว 

17. สะโพก 

18. ขา 

19. เท้า 

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

2. ครูอภปิรายรายละเอยีดเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายนอก โดยยกตัวอยา่งบุคคลส าคัญที่รู้จักกันโดย 

ท่ัวไป ได้แก่ ทา่นนายกรัฐมนตรี ดารา นักธุรกิจ ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีโดดเด่นเป็นท่ีน่าสนใจ และสามารถน าไปเป็น

ตัวอยา่งในการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองได้อยา่งเหมาะสม 

3. ครูแนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม (Group Process) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม รว่มคดิ วิเคราะห์ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ หรือเพื่อผลส าเร็จของงาน 

กจิกรรมนักเรียน 

4. แบ่งกลุม่นักเรียนออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 5-6 คน โดยก าหนดให ้

กลุ่มท่ี 1 ศึกษาค้นควา้ ร่วมคิด และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพท่ี 

เหมาะสมของนักธุรกิจ 

กลุ่มท่ี 2 ศึกษาค้นควา้ ร่วมคิด  และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมของนักการเมอืง 

กลุ่มท่ี 3 ศึกษาค้นควา้ ร่วมคิด  และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่มชีื่อดา้นการแสดงละคร 

หรือภาพยนตร์ (อกี 3 กลุ่ม น าไปจัดกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป) 

5. แตล่ะกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมตา่งๆ ที่ได้รับมอบหมายตามท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

6. ส่งตัวแทนของกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย 

ขั้นสรุปและการน าไปใช ้

7. ครูและนักเรียนร่วมกันต้ังค าถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความคิด และข้อคิดท่ีได้จากการท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุ

จุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ นอกจากนั้นยังสรุปเนื้อหาที่สอนในเร่ืองตา่งๆ ที่ก าหนดตามมาตรฐาน จุดประสงค์ โดยสรุปจาก

การรวบรวมขอ้คดิเห็นของนักเรียนพร้อมท้ังเพิ่มเตมิประเด็นท่ีส าคัญของเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

8. ท ากิจกรรมการเรียนการสอน  

 

 
 



สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

6. ใบงาน 

 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 2 ชั่วโมงที่  13-16 ชื่อหน่วย  การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 
 

 

แนวคดิ  

บุคลิกภาพเป็นสิ่งท่ีมองเห็นได้ ซึ่งคนเราเกดิมาจะมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันออกไป บางคนเกิดมามสีรีระที่งดงาม ไมว่า่

จะเป็นรูปร่าง หน้าตา ส่วนสูง น้ าหนัก และส่วนประกอบต่างๆ ดูเขา้กันไปหมด ก็นับวา่โชคดท่ีีไม่ต้องปกปดิ หรอือ าพรางส่วน

บกพร่องใดๆ ของร่างกาย เพียงแค่ดูแลและรักษาอวัยวะที่สวยงามนัน้ให้นานท่ีสุด ในทางตรงกันข้ามบางคนอาจเกดิมาโชคไม่ดมีี

สรีระที่ไมง่ดงามจะต้องหาวิธีเพื่อแกไ้ขปกปดิหรืออ าพรางส่วนท่ีบกพร่องของร่างกายด้วยวิธีการต่างได้หลายวิธี ได้แก่ การใช้

เสื้อผ้าช่วยการออกก าลังกายการเลอืกรับประทานอาหาร การแตง่หนา้ ไปจนถึงการท าศัลยกรรม 
 

สาระการเรียนรู้ 

2. สิ่งท่ีควรปฏบัิตเิพื่อพัฒนาบุคลกิภาพภายนอก  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

2. อธิบายสิ่งท่ีควรปฏบัิตเิพื่อพัฒนาบุคลกิภาพภายนอกได้  

3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. นักเรียนและครูชว่ยกันทบทวนเนื้อหาเดิมสัปดาห์ท่ีผ่านมา โดยใชค้ าถามกระตุน้ให้นักเรียนตอบ และสุ่มนักเรียน

ตอบประมาณ 3 -5 คน เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและเช่ือมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้ 

2. นักเรียนน าตัวอยา่งสัญญามาฝึกปฏบัิตใินการจัดซือ้ โดยขอค าแนะน าจากครูครูในการจัดท า เพื่อสื่อความหมาย

เชื่อมโยงเข้าเนื้อหาการเรียนการสอน 

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

3. ครูอภปิรายรายละเอยีดเกี่ยวกับสิ่งท่ีควรปฏบัิตเิพื่อพัฒนาบุคลกิภาพภายนอก ประกอบด้วยอะไรบ้าง สิ่งท่ีควร

ปฏบัิตเิพื่อพัฒนาบุคลกิภาพภายนอก ซึ่งบุคลิกภาพภายนอกส่วนใหญ่เป็นสิ่งท่ีได้มาจากพันธุกรรมยกเว้นวา่จะมี

บางส่วนหรือบางคน บุคลิกภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บหรือได้ประสบอุบัตเิหตุ 

บุคลิกภาพบางส่วนอาจต้องมกีารปรับปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อเสริมให้เป็นบุคคลที่มบุีคลิกภาพท่ีด ีดังนั้น

เราจึงควรส ารวจบุคลกิภาพของตัวเรา เมื่อพบวา่มีสว่นใดท่ีบกพร่อง และสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น หรอืปกปดิสว่น



บกพร่องนัน้ได้ หรอือวัยวะบางส่วนจะตอ้งได้รับการดูแลและเอาใจใส่ จึงจะสวยงามได้ เกี่ยวกับอวัยวะหรือ

บุคลิกภาพภายนอก 

4. ครูแนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม (Group Process) ซึ่งเป็นกิจกรรม 

การเรียนการสอนท่ีต่อเนื่องจากสัปดาหท่ี์ผ่านมา 

กจิกรรมนักเรียน 

5. เป็นการจัดกลุ่มตอ่เนื่องจากสัปดาหท่ี์ผ่านมาถึงกลุ่มท่ี 4-5-6  ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 4 ศึกษาค้นควา้ ร่วมคิด และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ีควรปฏบัิตเิพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพภายนอกด้านหน้าตา 

กลุ่มท่ี 5 ศึกษาค้นควา้ ร่วมคิด และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ีควรปฏบัิตเิพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพภายนอกด้านดา้นร่างกาย 

กลุ่มท่ี 6 ศึกษาค้นควา้ ร่วมคิด และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ีควรปฏบัิตเิพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพภายนอกด้านเครื่องแต่งกาย 

6. แตล่ะกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมตา่งๆ ที่ได้รับมอบหมายตามท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

7. ส่งตัวแทนของกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย 

ขั้นสรุปและการน าไปใช ้

8. ครูและนักเรียนร่วมกันต้ังค าถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความคิด และข้อคิดท่ีได้จากการท า 

กิจกรรมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ นอกจากนั้นยังสรุปเนื้อหาที่สอนในเร่ืองตา่งๆ ที่ก าหนดตามมาตรฐาน 

จุดประสงค์ โดยสรุปจากการรวบรวมขอ้คดิเห็นของนักเรียนพร้อมท้ังเพิ่มเตมิประเด็นท่ีส าคัญของเนื้อหาการ

เรียนรู้เพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 



3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 2 ชั่วโมงที่  17-20 ชื่อหน่วย  การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 
 

 

แนวคดิ  

บุคลิกภาพเป็นสิ่งท่ีมองเห็นได้ ซึ่งคนเราเกดิมาจะมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันออกไป บางคนเกิดมามสีรีระที่งดงาม ไมว่า่

จะเป็นรูปร่าง หน้าตา ส่วนสูง น้ าหนัก และส่วนประกอบต่างๆ ดูเขา้กันไปหมด ก็นับวา่โชคดท่ีีไม่ต้องปกปดิ หรอือ าพรางส่วน

บกพร่องใดๆ ของร่างกาย เพียงแค่ดูแลและรักษาอวัยวะที่สวยงามนัน้ให้นานท่ีสุด ในทางตรงกันข้ามบางคนอาจเกดิมาโชคไม่ดมีี

สรีระที่ไมง่ดงามก็จะตอ้งหาวธีิเพื่อแกไ้ขปกปดิหรืออ าพรางส่วนท่ีบกพร่องของร่างกายด้วยวิธีการต่างได้หลายวิธี ได้แก่ การใช้

เสื้อผ้าช่วยการออกก าลังกาย การเลอืกรับประทานอาหาร การแตง่หนา้ ไปจนถึงการท าศัลยกรรม 
 

สาระการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกเพ่ือให้เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

3. บอกวิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกเพ่ือให้เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดไีด้  

4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและนักเรียนช่วยกันยกตัวอยา่งบุคลกิภาพของพนักงานขายในหา้งสรรพสนิค้า เช่นเดอะมอลล ์เซ็นทรัล ฯลฯ 

และชี้ให้นักเรียนเห็นถึงการน าเสนอด้วยบุคลิกตา่งๆ ของสนิค้าแต่ละประเภท ซึ่งได้พัฒนาให้กา้วหนา้ไปตาม

สถานการณ์ซึ่งนักเรียนต้องตระหนักถึงความส าคัญว่าหากมีการปรับปรุงบุคลิกภาพท่ีด ีมีการแต่งกายอยา่ง

เรียบร้อยและดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็นและให้หันกลับมามอง ก็จะท าให้กจิการเตบิโตเจรญิก้าวหนา้ไปตามเป้าหมายท่ีได้

ก าหนดไว ้พรอ้มให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ครูช้ีแจงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในสาระการ

เรียนรู้ของสัปดาห์นี ้

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

2. ครูอธิบายสาระเกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพด้านหน้า  ตา  จมูก  คิว้  ปาก สะโพก ฯลฯ วา่มีวธีิการจัดแต่ง

อย่างไรบ้าง นอกจากนัน้ครูครูยังน ารูปภาพของบุคลิกภาพของบุคคลต่างๆ มาประกอบการเรียนการสอน โดย

ยกตัวอย่างจากสิ่งท่ีใกล้ตัวนักเรียนมากท่ีสุด 

 



3. ใชค้ าถามกระตุน้ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ครูสรุปพร้อมยกตัวอยา่งประกอค าอธบิาย  

กจิกรรมนักเรียน 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน คละ

ความสามารถ แต่ละกลุ่มเลอืกประธานและเลขานุการกลุ่มเอง 

5. ทุกกลุ่มน ารูปภาพมาตาม ลักษณะบุคลกิภาพท่ีก าหนดรายละเอยีดตามหัวขอ้ดังนี้ 

 

รูปร่าง  หนา้ตา 

การแตง่หนา้ในโอกาสต่างๆ 

ผม  ตา  คิว้  ห ู

จมูก   ปาก   ฟัน 

คาง   อก     มือ 

แขนและไหล ่

เล็บ  ผิวพรรณ 

เอว  สะโพก 

ขา    เท้า 

- อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกจิการ  

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันและยกตัวอยา่งประกอบการเรียน 

การสอนในชัน้เรียน 

7. สรุปผลงานสง่ครู  

8. นักเรียนปฏบัิตติามใบงาน  

ขั้นสรุปและการน าไปใช ้

9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้ และถามความรู้สกึของนักเรียน /ประโยชนใ์นการน าไปใชใ้น

ชวีติประจ าวันหรือการน าไปประยุกตใ์ชใ้นอนาคต 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  



5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 3 ชั่วโมงที่  21-24 ชื่อหน่วย  การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 
 

 

แนวคดิ  

บุคลิกภาพภายในเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ จะตอ้งใชเ้วลาในการคบหาหรือเรียนรู้กันสักระยะ หนึ่งจึงจะพอรู้ได้ แต่

อย่างไรก็ดีส าหรับแตล่ะบุคคล บุคลกิภาพภายในเป็นสิ่งส าคัญเน่ืองจากวา่บุคลกิภาพภายในน้ันเป็นตัวก าหนดกิริยา อาการต่างๆ ที่

แสดงออกมาให้ผู้อ่ืนได้เห็น ดังค ากล่าวที่วา่ “ใจ เป็นตัวก าหนด กาย และวาจา” ดังนัน้การท่ีจะพัฒนาบุคลกิภาพภายในของตัวเรา

ให้ได้น้ัน เราจะต้องพัฒนาจิตใจเป็นอันดับแรก กล่าวคอืเราจะต้องควบคุมไมใ่ห้เกิดอารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง อจิฉารษิยา หรอื

อารมณใ์ดๆ ก็ตามท่ีจะท าให้ส่งผลมายังกายและวาจาได้ ซึ่งสิ่งเหลา่นีเ้ราจะต้องฝึกฝนหรือใชห้ลักธรรมะเข้ามาช่วย เมื่อเรา

สามารถควบคุมใจได้แล้ว การแสดงออกทางกาย และวาจา ก็จะดีตามไปด้วย ท าให้สร้างความประทับใจแก่ผู้ท่ีเราติดต่อด้วยเป็น

อย่างด ี
 

สาระการเรียนรู้ 

1. ทฤษฎจีิตวเิคราะห์  

2. การพัฒนาบุคลกิภาพทางจิต  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายรายละเอยีดของทฤษฎีจิตวเิคราะห์ได้  

2. บอกการพัฒนาบุคลกิภาพทางจิตได้  

3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูกลา่วถึงการจะทราบถึงบุคลิกภาพภายในของบุคคลที่เราได้รู้จักนั้นจะตอ้งใชเ้วลาในการคบหากันพอสมควร จึง

จะสามารถหย่ังรู้ได้ บุคลกิภาพภายในเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากมาก ไมอ่าจก าหนดเวลาได้ว่าตอ้งใชเ้วลาเท่าใดจึงจะ

สามารถทราบถึงบุคลิกภาพภายในของบุคคลที่เราคบดว้ยจนหมด  

ดังมบีทกลอนบทหนึ่งได้กลา่วไวว้า่ 

 

 

 

 



มหาสมุทรสุดลกึล้น คณนา 

สายดิ่งท้ิงทอดมา    หยั่งได ้

เขาสูงอาจวัดวา ก าหนด 

จิตมนุษยน์ี้ไซร้ ยากแท้   หยั่งถึง 

2. ให้นักเรียนบอกความหมายถึงวา่ไมว่า่จะเป็นมหาสมุทรท่ีมีความลกึแค่ไหน หรือภูเขาที่มคีวามสูงเท่าใด เราก็

สามารถท่ีจะวัดจนทราบถึงความลึกหรือความสูงนัน้ ซึ่งผิดกับการหย่ังรู้ถึงจติใจของมนุษยท่ี์นับวา่เป็นสิ่งท่ีกระท า

ได้ยาก ยกตัวอย่างบางคนท่ีแสดงออกวา่เป็นคนดี มีน้ าใจ พูดจาไพเราะ แตแ่ท้ท่ีจริงแล้วเป็นคนใจร้าย ชอบอจิฉา

ริษยา หรอืบางคนมองดูหนา้ตาไมย่ิ้มแยม้  

ดูเหมอืนเป็นคนไม่มีมนุษยสัมพันธ์ แตแ่ท้ท่ีจริงแล้วเป็นคนมีน้ าใจ ยินดีท่ีจะชว่ยเหลอืผู้ท่ีเดอืดร้อนเสมอ  เป็นต้น  

นักจิตวิทยาหลายท่านได้มกีารศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายในของบุคคล แตล่ะทฤษฎไีด้ขอ้สรุปเกี่ยวกับ

องคป์ระกอบของทฤษฎีท่ีคลา้ยกันวา่องค์ประกอบของทฤษฎีมักประกอบด้วยสว่นส าคัญ  3 ส่วน ได้แก่ โครงสร้าง  

(Structure)  กระบวนการ (Process)  และเนื้อหา (Content) 

ขั้นสอน  

กจิกรรมครู 

3. ครูอภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับ ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ ซิกมันด ์ฟรอยด ์จิตแพทยช์าวเวยีนนา ผู้ให้ก าเนิดทฤษฎีจิต

วเิคราะห์ ได้ให้ความเห็นมนุษยป์ระกอบด้วยโครงสร้าง 2 โครงสร้าง ได้แก่โครงสร้างทางบุคลกิภาพ (Structure of 

Personality) และโครงสร้างทางจิต (Structure of Mental or Mind)  พร้อมยกตัวอยา่งประกอบการเรียนการสอน 

4. ครูแนะน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมอื เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความตระหนัก ในการสังเกต วิเคราะห์ สรุป

เพื่อน าไปสู่กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 

กจิกรรมนักเรียน 

5. แบง่เรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน คละความสามารถ คัดเลอืกประธานกลุม่เองโดยให้ปฏบัิต ิ

กิจกรรมดังน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ศึกษา และน าเสนอเร่ืองทฤษฎีจิตวเิคราะห์  

กลุ่มท่ี 2 ศึกษา และน าเสนอเร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพทางจิต  

6. ตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปหนา้ชัน้เรียน และเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ ทุกคนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  

7. รวบรวมผลงานส่งครูสอนเพื่อประเมินผล และปฏบัิตติามใบงาน  

ขั้นสรุปและการน าไปใช ้

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปโครงสร้างทางบุคลกิภาพ โครงสร้างของบุคลิกภาพประกอบด้วย 

สิ่งส าคัญ 3 ระบบ คือ ID   (อิด)   EGO  (อโีก)้  และ SUPER  EGO  (ซุปเปอร์อีโก้)  ซึ่งสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้

ในอนาคต 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 



การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 3 ชั่วโมงที่  25-28 ชื่อหน่วย  การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 
 

 

แนวคดิ  

บุคลิกภาพภายในเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ จะตอ้งใชเ้วลาในการคบหาหรือเรียนรู้กันสักระยะหนึ่งจึงจะพอรู้ได้  แต่

อย่างไรก็ดีส าหรับแตล่ะบุคคล บุคลกิภาพภายในเป็นสิ่งส าคัญเน่ืองจากวา่บุคลกิภาพภายในน้ันเป็นตัวก าหนดกิริยา อาการต่างๆ 

ท่ีแสดงออกมาให้ผู้อ่ืนได้เห็น ดังค ากล่าวที่วา่ “ใจ เป็นตัวก าหนด กาย และวาจา ” ดังนัน้การท่ีจะพัฒนาบุคลกิภาพภายในของตัว

เราให้ได้น้ัน เราจะต้องพัฒนาจิตใจเป็นอันดับแรก กล่าวคอืเราจะต้องควบคุมไมใ่ห้เกิดอารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง อจิฉารษิยา 

หรืออารมณใ์ดๆ ก็ตามท่ีจะท าให้ส่งผลมายังกายและวาจาได้ ซึ่งสิ่งเหลา่นีเ้ราจะต้องฝึกฝนหรือใชห้ลักธรรมะเข้ามาช่วย เมื่อเรา

สามารถควบคุมใจได้แล้ว การแสดงออกทางกาย และวาจา ก็จะดีตามไปด้วย ท าให้สร้างความประทับใจแก่ผู้ท่ีเราติดต่อด้วยเป็น

อย่างด ี
 

สาระการเรียนรู้ 

3. อารมณ์โกรธกับบุคลิกภาพ  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

3. อธิบายรายละเอยีดของอารมณโ์กรธกับบุคลิกภาพได้  

4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูอภิปรายให้นักเรียนเห็นผลท่ีได้รับจากอารมณ์โกรธตอ่บุคลิกภาพ โดยให้นักเรียนทุกคนเล่าประสบการณ์ในชีวิต

จรงิในการโกรธและท าให้บุคลิกภาพของตนเองเปลี่ยนแปลงไปอยา่งไรบ้างโดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นตาม

ความรู้สกึของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสื่อความหมายได้เร็วขึน้ในการเรียนการสอนของสัปดาห์นี ้

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

2. ครูอภปิรายเกี่ยวกับอารมณ์โกรธกับบุคลิกภาพ โดยใชแ้ผ่นใสซึ่งบูรณาการมาจากรูปภาพบุคลิกภาพของวชิาต่างๆ 

เชน่ การขาย  ธุรกิจทั่วไป ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับบุคลิกภาพต่างๆ พรอ้มให้นักเรียนเป็นผู้ยกตัวอย่าง

ประกอบการเรียนการสอน 



3. ครูแนะน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คิด เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในการร่วม

วเิคราะห์ และสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนจับคู่เพื่อนคู่คิดเพื่อศึกษารายละเอยีด  และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังน้ี 

1. สาเหตุของอารมณ์โกรธ  

2. วิธีการขจัดอารมณ์โกรธ  

โดยมีรายละเอยีดประกอบขอ้มูลข้างต้นดังนี้ 

- ตระหนักถึงความส าคัญของอารมณโ์กรธในเร่ืองอะไรบ้าง 

- ได้ประโยชนอ์ย่างไรบ้างในการศกึษาถึงอารมณ์โกรธ 

- ควรประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง 

- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กจิกรรมนักเรียน 

4. เมื่อนักเรียนจับคู่กันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ผลัดกันเล่าความคิดหรือค าตอบของตนให้คู่ฟัง จนได้ข้อสรุปท่ีเห็น

พอ้งกัน แลว้ให้แตล่ะคู่ไปเล่าให้คู่อ่ืนๆ 2-3 คู่ฟังหรือ ครูอาจสุ่มบางคู่มารายงานหน้าช้ันเรียน 

5. นักเรียนปฏบัิตกิิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ขั้นสรุปและการน าไปใช้ 

6. ครูสรุปโดยการสุ่มถามให้นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับอารมณ์โกรธกับบุคลิกภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ

น าไปใชต้อ่ไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  



5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 3 ชั่วโมงที่  29-32 ชื่อหน่วย  การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 
 

 

แนวคดิ  

บุคลิกภาพภายในเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ จะตอ้งใชเ้วลาในการคบหาหรือเรียนรู้กันสักระยะหนึ่งจึงจะพอรู้ได้  แต่

อย่างไรก็ดีส าหรับแตล่ะบุคคล บุคลกิภาพภายในเป็นสิ่งส าคัญเน่ืองจากวา่บุคลกิภาพภายในน้ันเป็นตัวก าหนดกิริยา อาการต่างๆ 

ท่ีแสดงออกมาให้ผู้อ่ืนได้เห็น ดังค ากล่าวที่วา่ “ใจ เป็นตัวก าหนด กาย และวาจา ” ดังนัน้การท่ีจะพัฒนาบุคลกิภาพภายในของตัว

เราให้ได้น้ัน เราจะต้องพัฒนาจิตใจเป็นอันดับแรก กล่าวคอืเราจะต้องควบคุมไมใ่ห้เกิดอารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง อจิฉารษิยา 

หรืออารมณใ์ดๆ ก็ตามท่ีจะท าให้ส่งผลมายังกายและวาจาได้  ซึ่งสิ่งเหลา่นีเ้ราจะต้องฝึกฝนหรือใชห้ลักธรรมะเข้ามาช่วย เมื่อเรา

สามารถควบคุมใจได้แล้ว การแสดงออกทางกาย และวาจา ก็จะดีตามไปด้วย ท าให้สร้างความประทับใจแก่ผู้ท่ีเราติดต่อด้วยเป็น

อย่างด ี
 

สาระการเรียนรู้ 

4. ธรรมะกับการพัฒนาบุคลกิภาพ  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

4. บอกและปฏบัิตติามหลักธรรมะท่ีช่วยพัฒนาบุคลกิภาพได้  

5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและนักเรียนกล่าวถงึค าสอนของพระพุทธเจ้ามีอยูม่ากมายแตเ่มื่อสรุปออกมาเป็นขอ้ปฏบัิต ิ

แลว้จะเกี่ยวข้องกับ 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่  กาย  วาจา  และใจ  ใจเป็นสิ่งท่ีส าคัญเพราะตัวก าหนดให้มีการแสดงออก

ทางกาย และทางวาจา หากสามารถควบคุมใจไวไ้ด้ก็จะสามารถควบคุมกายและวาจาไวไ้ด้โอยอัตโนมัติ หรือกล่าว

ได้ว่าหากควบคุมใจไวไ้ด้ก็จะสามารควบคุมท้ังร่างกายได้ท้ังหมด นั่นหมายถึงวา่การพัฒนาบุคลกิภาพท่ีดตีอ้ง

พัฒนาจิตใจให้ดี  นิ่งและสงบ 

2. นักเรียนอภปิรายถึงพุทธศาสนามีค าสอนในดา้นของการเสริมสร้างบุคลิกภาพภายในและภายนอก ตอนหนึ่งได้

กล่าวถึงการประพฤติปฏบัิตตินเพื่อให้มบุีคลิกภาพท่ีดคีือจะตอ้งมี “ความสะอาด” ความสะอาดท่ีว่านี้จะต้อง

สะอาดท้ังกาย วาจา และใจ  คือ 

2.1 ความสะอาดทางกาย  ประกอบด้วยไม่ท าผิดทางเพศ  ไมล่ักขโมย  ไมฆ่า่และทรมานสัตว ์

2.2 ความสะอาดทางวาจา ประกอบด้วยไม่พูดสอ่เสียด ไมพู่ดปด  ไมพู่ดหยาบคาย ไมพู่ดเพอ้เจ้อ 



2.2 ความสะอาดทางใจ ประกอบด้วยต้องไมโ่ลภ ไม่เห็นผิดเป็นชอบ ไมพ่ยาบาท ความสะอาดท่ีกลา่วมาทัง้หมดน้ี

รวมกันเรียกว่า “กุศลกรรมบถ” ผู้ใดปฏิบัตไิด้ก็จะน าไปสู่ความประพฤติท่ีด ีจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ นา่

นับถือ บุคลกิภาพก็ดีตามไปด้วย ส่วนสิ่งท่ีเรียกว่าความไมส่ะอาดท่ีหากใครปฏบัิตติามแลว้จะน าไปสู่ความช่ัว 

และเสียบุคลิกภาพ 

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

3. ครูอธิบายธรรมะกับการพัฒนาบุคลกิภาพ โดยน าหนังสอืธรรมะของท่านปัญญานันทภกิขุ มาเป็นตัวอยา่งค าสอน

ทางพระพุทธศาสนา ก าหนดให้นักเรียนทุกคนยกตัวอย่างหรือน าตัวอยา่งจริงมาใชป้ระกอบการเรียนการสอนและ

ประกอบการอธิบายเนื้อหาการเรียนการสอน 

4. ครูใชเ้ทคนิคการต้ังค าถาม Questioning เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจแบบง่ายๆ เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอน 

โดยนักเรียนต้องยกตัวอย่างหรือสาธติตัวอยา่งประกอบการตอบค าถามแตล่ะข้อตามความเหมาะสม 

กจิกรรมนักเรียน 

5. นักเรียนปฏบัิตธิรรมท าให้ผู้ปฏบัิตเิป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีศีล มสีมาธิ และมีปัญญา สุขุม เยอืกเย็น สรา้งบุคลกิภาพ

ภายในให้มผีลตอ่บุคลิกภาพภายนอก คุณธรรมและหลักธรรมทางศาสนาท่ีใชเ่พื่อพัฒนาจิตใจ หรือพัฒนา

บุคลิกภาพภายในมีอยูห่ลายประการ   

6. นักเรียนแบ่งกลุม่กันศึกษา และปฏบัิตกิิจกรรมเร่ืองตอ่ไปน้ี  

กลุ่มท่ี 1 การรักษาศีลห้า 

กลุ่มท่ี 2 คุณธรรม 4 ประการตามพระบรมราโชวาท 

กลุ่มท่ี 3 พรหมวหิารธรรม  หรือพรหมวหิาร 4  

กลุ่มท่ี 4 บุคลกิกับสัตบุรุษ 7 

กลุ่มท่ี 5 ทศพธิราชธรรม 

กลุ่มท่ี 6 สาราณียธรรม  และ  อปริหานยิธรรม 

7. นักเรียนทุกกลุ่มปฏบัิตกิิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับมอบหมาย และน าเสนอผลงาน  

ขั้นสรุปและการน าไปใช ้

8. นักเรียนและครูสรุปร่วมกันโดยครูใชว้ธีิสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการถามตอบเพื่อให้

เห็นถึงความเข้าใจหรือไมเ่ข้าใจของนักเรียนในเบือ้งต้น เพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันตอ่ไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 

 

 

 



การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 4 ชั่วโมงที่  33-36 ชื่อหน่วย  สุขอนามัย 
 

 

แนวคดิ  

สุขอนามัยเป็นเร่ืองของความสมบูรณ์ท้ังทางรา่งกายและจิตใจ ซึ่งผู้ท่ีมีสุขอนามัยดี จะต้องมคีวามสมบูรณ์ท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป  การมีสุขอนามัยท่ีดเีป็นสิ่งท่ีเจ้าของร่างกายสามารถสร้างขึน้มาได้ ด้วยการดูแลสุขภาพท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจ กล่าวคอื จะตอ้งรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่จะต้องมกีารออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จะต้องมกีาร

พักผ่อนท่ีเพยีงพอ และจะตอ้งรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง หากกระท าได้ท้ัง 4 ประการนี้ ก็จะสามารถกลายเป็นคนท่ีมี

สุขอนามัยท่ีดไีด ้
 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของสุขอนามัย  

2. หลักการดูแลสุขภาพ  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของสุขอนามัยได้  

2. อธิบายหลักการดูแลสุขภาพได้  

3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและนักเรียนกล่าวถงึการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข จ าเป็นต้องดูแลร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพ ร่างกายท่ีแข็งแรง

สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บดังค ากล่าวท่ีว่า “ความไมม่โีรคเป็นลาภอันประเสริฐ” มจีิตใจสดช่ืน แจ่มใส มีชีวิตชวีา 

มสีุขภาพจิตท่ีด ีดังค าท่ีว่า สุขภาพจิตท่ีดอียู่ในร่างกายท่ีแข็งแรง “A Sound mind is in a sound body” การท่ีจะมี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ีต้องอาศัยการดูแลตนเองให้มสีุขภาพอนามัยท่ีด ีซึ่งจะส่งผลให้ต่อบุคลิกภาพท่ีด ีมี

ความสง่างาม มีความมั่นใจ มท่ีวงท่า กิริยาดี ที่เป็นธรรมชาติและยังท าให้ร่างกายแข็งแรง 

2. ครูอภปิรายเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการฝึกให้บุคคลมีสุขภาพอนามัยท่ีด ีจึงเป็นเร่ืองส าคัญต่อการเสริมสร้างบุคคล

คุณภาพ ด้วยการศึกษาใส่ใจและสรา้งให้บุคคลมีสุขอนามัยท่ีด ีรูจ้ักปฏบัิตตินเป็นนิสัยในการดูแลร่างกายและจิตใจ

ให้แข็งแรงสมบูรณ์ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและสรา้งความเจริญก้าวหน้าตอ่ตนเองและองค์กร

และน ามาซึ่งความสุขในการด าเนินชวีติ 

 

 



ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

3. ครูใชเ้ทคนิควธีิการสอนโดยใชศู้นยก์ารเรียน (Learning Center) เป็นวธีิสอนท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดว้ย

ตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ของตนทันทีท่ีเรียนจบ ช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตอืรือร้นในการเรียนรู้เร่ือง

ความหมายของสุขอนามัย  และหลักการดูแลสุขภาพ 

4. ขั้นตอนท่ีส าคัญของการสอนโดยใชศู้นยก์ารเรียน (Learning  Center) ประกอบด้วย 

4.1 ครูจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนย์การเรียน  ได้แก ่

ชุดท่ี 1  ความหมายของสุขอนามัย 

ชุดท่ี 2  หลักการดูแลสุขภาพ 

4.2 ครูให้ค าชีแ้จงและค าแนะน าแก่นักเรียนในการเรียนรู้โดยใชศู้นยก์ารเรียน  

4.3 ให้นักเรียนท าแบบสอบก่อนเรียน  

4.4 ให้นักเรียนศึกษาและท าบัตรกิจกรรมตามบัตรค าสั่งในศูนย์ต่างๆ รว่มกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล  จนครบ

ทุกศูนย์หรือครบทุกเนือ้หา 

4.5 ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  

5. ครูให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการศึกษาที่ควรทราบเพื่อให้นักเรียนน าไปปฏบัิตไิด้อยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง และ

เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิโดยใช้ค าถามกระตุ้น และมอบหมายงานให้นักเรียนปฏบัิต ิ

กจิกรรมนักเรียน  

6. นักเรียนศึกษาและท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ รว่มกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล จนครบทุกศูนย์หรือครบทุก

เนื้อหา 

7. นักเรียนมผีลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมตา่งๆ ในศูนย์  

ขั้นสรุปและการประยุกต์  

8. นักเรียนและครูสรุปตามศูนย์การเรียนรู้ท่ีก าหนด และท าการประเมินผลแบบองิเกณฑ์ และจะใชว้ธีิการต่างๆ ที่

หลากหลายเชน่ การใชแ้บบสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การตรวจสอบจากผลงานท่ีนักเรียนท า การดูพัฒนาการ

หรือความก้าวหนา้ในการเรียนรู้และการให้นักเรียนประเมินตนเองหรือให้เพื่อนๆ ร่วมกันประเมินด้วยเป็นต้น  พร้อม

ท้ังน าผลงานทุกชิ้นส่งครูคร ู
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 

 

 

 

 

 



การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน 

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 4 ชั่วโมงที่  37-40 ชื่อหน่วย  สุขอนามัย 
 

 

แนวคดิ  

สุขอนามัยเป็นเร่ืองของความสมบูรณ์ท้ังทางรา่งกายและจิตใจ ซึ่งผู้ท่ีมีสุขอนามัยดี จะต้องมคีวามสมบูรณ์ท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป การมสีุขอนามัยท่ีดเีป็นสิ่งท่ีเจ้าของร่างกายสามารถสร้างขึน้มาได้ ด้วยการดูแลสุขภาพท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจ กล่าวคอืจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่จะต้องมกีารออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จะต้องมกีาร

พักผ่อนท่ีเพยีงพอ และจะตอ้งรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง หากกระท าได้ท้ัง 4 ประการนี้ ก็จะสามารถกลายเป็นคนท่ีมี

สุขอนามัยท่ีดไีด ้
 

สาระการเรียนรู้ 

3. พืน้ฐานในการดูแลสุขภาพ  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

3. อธิบายรายละเอยีด และปฏบัิตติามหลักพื้นฐานในการดูแลสุขภาพได้  

4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนถงึการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกอาชพีในปัจจุบัน ไมค่่อยเอาใจใส่ตนเองมากนัก เพราะต่างดิน้รนมุง่

ท ามาหากิน จึงมักจะละเลยเร่ืองสุขอนามัยท่ีถูกต้อง  ดังนัน้จึงอยากให้นักเรียนทุกคน สนใจในการเรียนในสัปดาห์นี ้

และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันอยา่งถูกตอ้ง ในขณะเดียวกันก็สามารถถ่ายทอดให้กับคนใกล้ชิด ซึ่ง

เป็นการช่วยเหลอืสังคมอกีด้านหน่ึง 

2. นักเรียนยกตัวอยา่งการดูแลสุขภาพตามความเข้าใจวา่ได้แก่อะไรบ้าง และนักเรียนทุกๆ คน ช่วยกันตอบ เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

3. ครูใชเ้ทคนิควธีิการสอนโดยใชศู้นยก์ารเรียน (Learning Center) เป็นวธีิสอนท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดว้ย

ตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ของตนทันทีท่ีเรียนจบ  ชว่ยให้นักเรียนเกิดความกระตอืรือร้นในการเรียนรู้พืน้ฐานใน

การดูแลสุขภาพ 

4. ขั้นตอนท่ีส าคัญของการสอนโดยใชศู้นยก์ารเรียน (Learning  Center) ประกอบด้วย 



4.1 ครูจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนย์การเรียนแบ่งเป็นชุด ได้แก่  

ชุดท่ี 1 อาหาร  

ชุดท่ี 2 การออกก าลังกาย  

ชุดท่ี 3 การพักผ่อน  

ชุดท่ี 4 การควบคุมอารมณ์  

3.2 ครูให้ค าชีแ้จงและค าแนะน าแก่นักเรียนในการเรียนรู้โดยใชศู้นยก์ารเรียน  

3.3 ให้นักเรียนท าแบบสอบก่อนเรียน  

3.4 ให้นักเรียนศึกษาและท าบัตรกิจกรรมตามบัตรค าสั่งในศูนย์ต่างๆ รว่มกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล จนครบ

ทุกศูนย์หรือครบทุกเนือ้หา 

3.5 ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  

5. ครูให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการศึกษาที่ควรทราบเพื่อให้นักเรียนน าไปปฏบัิตไิด้อยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง และ

เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิโดยใช้ค าถามกระตุ้น และมอบหมายงานให้นักเรียนปฏบัิต ิ

กจิกรรมนักเรียน  

6. นักเรียนศึกษาและท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ รว่มกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล จนครบทุกศูนย์หรือครบทุก

เนื้อหา 

7. นักเรียนมผีลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมตา่งๆ ในศูนย์  

ขั้นสรุปและการประยุกต์  

8. นักเรียนและครูสรุปตามศูนย์การเรียนรู้ท่ีก าหนด และท าการประเมินผลแบบองิเกณฑ์ และจะใชว้ธีิการต่างๆ ที่

หลากหลายเชน่ การใชแ้บบสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การตรวจสอบจากผลงานท่ีนักเรียนท า การดูพัฒนาการ

หรือความก้าวหนา้ในการเรียนรู้และการให้นักเรียนประเมินตนเองหรือให้เพื่อนๆ ร่วมกันประเมินด้วยเป็นต้น  พร้อม

ท้ังน าผลงานทุกชิ้นส่งครูคร ู
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 
 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน  

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

 



เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 4 ชั่วโมงที่  41-44 ชื่อหน่วย  สุขอนามัย 
 

 

แนวคดิ  

สุขอนามัยเป็นเร่ืองของความสมบูรณ์ท้ังทางรา่งกายและจิตใจ ซึ่งผู้ท่ีมีสุขอนามัยดี จะต้องมคีวามสมบูรณ์ท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป การมสีุขอนามัยท่ีดเีป็นสิ่งท่ีเจ้าของร่างกายสามารถสร้างขึน้มาได้ ด้วยการดูแลสุขภาพท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจ กล่าวคอื จะตอ้งรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่จะต้องมกีารออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จะต้องมกีาร

พักผ่อนท่ีเพยีงพอ และจะตอ้งรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง หากกระท าได้ท้ัง 4 ประการนี้ ก็จะสามารถกลายเป็นคนท่ีมี

สุขอนามัยท่ีดไีด ้
 

สาระการเรียนรู้ 

3. พืน้ฐานในการดูแลสุขภาพ (ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

3. อธิบายรายละเอยีด และปฏบัิตติามหลักพื้นฐานในการดูแลสุขภาพได้  

4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและนักเรียนกล่าวทบทวนถงึสุขอนามัยท่ีด ีจึงมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อบุคลิกภาพท่ีดขีองบุคคล และสามารถ

เรียนรู้ ฝึกฝนและสร้างให้เกิดเป็นนิสัยได้ ดว้ยการดูแลเอาใจใส่ ดูแลตนเองอยา่งเหมาะสม ถูกต้อง ในเร่ืองท่ีมี

ความส าคัญต่อสุขภาพ อันเกี่ยวกับ อาหาร  อากาศ  ออกก าลังกาย อารมณ์ อุจจาระ นักเรียนเล่าประสบการณ์ใน

ชวีติประจ าวันเกี่ยวกับปัจจัย 4 ท่ีมีผลต่อบุคลิกภาพท่ีด ีซึ่งถ้าทุกคนได้ปฏบัิตอิย่างถูกต้อง จะท าให้ด าเนินชวีติอยา่ง

มคีวามสุข 

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

2. ครูใชเ้ทคนิควธีิการสอนโดยใชศู้นยก์ารเรียน (Learning Center) เป็นวธีิสอนท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดว้ย

ตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ของตนทันทีท่ีเรียนจบ ช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตอืรือร้นในการเรียนรู้เร่ืองการ

หนา้ที่ของสารอาหารท่ีมีต่อร่างกาย 

3. ขั้นตอนท่ีส าคัญของการสอนโดยใชศู้นยก์ารเรียน (Learning  Center) ประกอบด้วย 



3.1 ครูจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนย์การเรียน ได้แก่ 

ชุดท่ี 1 โปรตนี และคาร์โบไฮเดรต 

ชุดท่ี 2 ไขมัน และเกลือแร่ 

ชุดท่ี 3 วติามนิ และธาตุเหล็ก 

ชุดท่ี 4 แคลเซียม ฟอสฟอรัส  แพนโธทีแนท และไอโอดนี 

ชุดท่ี 5 ทองแดง อโินสทิอล  โคลิน และโพลกิแอซิก 

3.2 ครูให้ค าชีแ้จงและค าแนะน าแก่นักเรียนในการเรียนรู้โดยใชศู้นยก์ารเรียน  

3.3 ให้นักเรียนท าแบบสอบก่อนเรียน  

3.4 ให้นักเรียนศึกษาและท าบัตรกิจกรรมตามบัตรค าสั่งในศูนย์ต่างๆ รว่มกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล จน

ครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนือ้หา 

3.5 ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  

4. ครูให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการศึกษาที่ควรทราบเพื่อให้นักเรียนน าไปปฏบัิตไิด้อยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง และ

เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิโดยใช้ค าถามกระตุ้น และมอบหมายงานให้นักเรียนปฏบัิติ

  

กจิกรรมนักเรียน  

             5. นักเรียนศึกษาและท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ รว่มกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล จนครบทุศูนยห์รือครบทุกเนือ้หา  

6. นักเรียนมผีลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมตา่งๆ ในศูนย์  

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

7. นักเรียนและครูสรุปตามศูนย์การเรียนรู้ท่ีก าหนด และท าการประเมินผลแบบองิเกณฑ์  และจะใชว้ธีิการต่างๆ ที่

หลากหลายเชน่  การใชแ้บบสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การตรวจสอบจากผลงานท่ีนักเรียนท า การดูพัฒนาการ

หรือความก้าวหนา้ในการเรียนรู้และการให้นักเรียนประเมินตนเองหรือให้เพื่อนๆ ร่วมกันประเมินด้วยเป็นต้น  พร้อม

ท้ังน าผลงานทุกชิ้นส่งครูคร ู
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน  
 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน  

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  



เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 5 ชั่วโมงที่  45-48 ชื่อหน่วย  ศลิปะการแตง่กาย 
 

 

แนวคดิ  

การแตง่กายเป็นสิ่งแรกที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้แกผู่้พบเห็นหรือผู้ท่ีเราไปตดิตอ่ดว้ย  

การเราเลือกแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง บุคลกิภาพ และเหมาะสมกับโอกาส นอกจากจะชว่ยสร้างความประทับใจดังที่กล่าว

มาแล้ว ยังจะเสริมสร้างให้เราเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีด ีชวนมอง และเมื่อไปติดต่อท่ีหน่วยงานใด มักได้รับการตอบรับท่ีดเีสมอ 
 

สาระการเรียนรู้ 

1. ศิลปะการแตง่กายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ  

2. การเลอืกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างของสตรี 

3. การเลอืกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 

4. การแต่งกายในโอกาสตา่งๆ  

5. การแต่งกายของสุภาพบุรุษ  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายรายละเอยีดของศลิปะการแตง่กายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพได้ 

2. บอกการเลอืกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างของสตรีได้ 

3. สามารถเลอืกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพได ้

4. อธิบายรายละเอยีดของการแต่งกายในโอกาสตา่ง ๆ ได ้

5. อธิบายรายละเอยีดของการแต่งกายของสุภาพบุรุษได้ 

6. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูกลา่วถึงการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ่งในการเรียนการสอนตอ้งพ่ึงพาและ อาศัยประสบการณ์อยา่งใกล้ชิด แต่

อย่างไรก็ตามในการเรียนรู้ตามสภาพจริงน้ันตอ้งอาศัยปัจจัยท่ีเอื้ออ านวยความสะดวก และประโยชนท่ี์จะได้รับ

หลายประการด้วยกัน ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและเป็นการส ารวจไปพร้อมๆ ถึงการแตง่กายเป็นศาสตร์อยา่ง

หนึ่ง ซึ่งมีความส าคัญอย่างย่ิงส าหรับมนุษย ์ซึ่งเป็นสัตวส์ังคม ในยุคก่อนมนุษยต์อ้งการเพยีงแคเ่ครื่องนุ่งหม่ปก

คลุมร่างกายเพื่อความอบอุน่ แตเ่มื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเครื่องนุ่งหม่หรือเครื่องแต่งกายมคีวามสวยงามมาก

ยิ่งขึน้ เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมวีัฒนธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปัจจุบัน เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งท่ีช่วยสง่เสริม



ภาพลักษณ์กับผู้สวมใส่ บง่บอกถึงบุคลิกภาพ รสนยิม และบทบาทหน้าท่ีการงาน หากเราแต่งกายอยา่งมีศิลปะ

ถูกต้อง เหมาะสมกับตัวเราและสถานการณ ์ก็ชว่ยเสริมสร้างให้เราเป็นผู้มบุีคลิกภาพท่ีด ี

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

2. ครูใชเ้ทคนิควธีิการสอนโดยใชศู้นยก์ารเรียน (Learning Center) เป็นวธีิสอนท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดว้ย

ตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ของตนทันทีท่ีเรียนจบ ช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตอืรือร้นในการเรียนรู้เร่ือง 

ศลิปะการแตง่กายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ การเลอืกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างของสตรี 

3. ขั้นตอนท่ีส าคัญของการสอนโดยใชศู้นยก์ารเรียน (Learning  Center) ประกอบด้วย 

3.1 ครูจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนย์การเรียน ได้แก่  

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 1 ศิลปะการแตง่กายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ  

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 2 การเลอืกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างของสตรี  

3.2 ครูให้ค าชีแ้จงและค าแนะน าแก่นักเรียนในการเรียนรู้โดยใชศู้นยก์ารเรียน  

3.3 ให้นักเรียนท าแบบสอบก่อนเรียน  

3.4 ให้นักเรียนศึกษาและท าบัตรกิจกรรมตามบัตรค าสั่งในศูนย์ต่างๆ รว่มกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล จน

ครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนือ้หา 

3.5 ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  

4. ครูให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการศึกษาที่ควรทราบเพื่อให้นักเรียนน าไปปฏบัิตไิด้อยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง และ

เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิโดยใช้ค าถามกระตุ้น และมอบหมายงานให้นักเรียนปฏบัิติ

  

กจิกรรมนักเรียน  

             5. นักเรียนศึกษาและท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ รว่มกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล จนครบทุศูนยห์รือครบทุกเนือ้หา  

6. นักเรียนมผีลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมตา่งๆ ในศูนย์  

7. นักเรียนน ารูปภาพบุคคลที่สามารถอธิบายศิลปะการแตง่กายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพประกอบรูปได้ดังตอ่ไปน้ี 

 

1. การแต่งกายให้เหมาะสมกับอาย ุ

2. การแตง่กายให้เหมาะสมกับรูปร่าง 

3. การแต่งกายให้เหมาะกับโอกาส 

4. การเลอืกใช้เครื่องประดับ 

5. ความสะอาดของเครื่องแต่งกาย 

6. การเสริมสวยตามความจ าเป็น 

 

8. เลอืกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างของสตรีดังน้ี  

1. หุ่นทรงรูปหัวใจ    2. หุ่นทรงแอปเป้ิล     3. หุ่นทรงลูกแพร์  

9. เลอืกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ดังนี้คอสั้น  คนเตี้ย  คนสูง  คนอ้วน คนผอม ไหลก่ว้าง ไหลแ่คบ  

ไมม่เีอว  เอวใหญ่   เอวคอด  อกเล็ก  สะโพกใหญ่ /ตน้ขาใหญ่  สะโพกยื่น  น่องใหญ่ /ข้อเท้าใหญ่ ขาสั้น  ขาโก่ง   

และหนา้ทอ้งใหญ่  

ขั้นสรุปและการประยุกต์  

10. นักเรียนและครูสรุปตามศูนย์การเรียนรู้ท่ีก าหนด และท าการประเมินผลแบบองิเกณฑ์ และจะใชว้ธีิการต่างๆ ที่

หลากหลายเชน่ การใชแ้บบสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การตรวจสอบจากผลงานท่ีนักเรียนท า การดูพัฒนาการ



หรือความก้าวหนา้ในการเรียนรู้และการให้นักเรียนประเมินตนเองหรือให้เพื่อนๆ ร่วมกันประเมินด้วยเป็นต้น  พร้อม

ท้ังน าผลงานทุกชิ้นส่งครูคร ู

11. การสรุปผลการเรียนรู้  ท าโดยการให้นักเรียนแต่ละคนน าเสนอประสบการณ์และข้อมูลท่ีตนได้จากการศึกษาและ

อภิปรายร่วมกัน สรุปกระเด็นการเรียนรู้ท่ีได้รับและประเมินการเรียนรู้ท่ีได้รับเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้

มากน้อยเพยีงใด และให้นักเรียนเขียนเป็นรายงาน จัดเป็นนิทรรศการโดยถา่ยทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับแก่

ผู้อ่ืน  (เชน่ นักเรียนกลุ่มอื่นๆ หรอืในการประชุมต่างๆ)  ก าหนดให้มีการสรุปให้ครอบคลุมประเด็นการเรียนรู้ท้ัง  3  

ด้าน  คือ 

1 การเรียนรู้ในด้านความรู้  (สิ่งท่ีศึกษา) 

2 การเรียนรู้ในด้านเจตคติ   

3 การเรียนรู้ในด้านกระบวนการตา่งๆ (เชน่ กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน ฯลฯ) 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 
 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน  

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์



3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 6 ชั่วโมงที่  49-52 ชื่อหน่วย  การปรับปรุงกิริยาทา่ทาง 
 

 

แนวคดิ  

กิริยาทา่ทางท่ีแสดงออกมาของแตล่ะบุคคลสามารถสรา้งความประทับใจทัง้ในทางบวกและทางลบแก่ 

ผู้พบเห็นได้ ดังนัน้บุคคลจึงตอ้งมีการเรียนรู้ว่ากิริยาทางใดที่นา่ชื่นชมและกิริยาทา่ทางใดเป็นสิ่งท่ีพึงปรารถนาแก่ผู้พบเห็น เพื่อจะ

ได้เลอืกปฏบัิตใิห้ถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นท่ีช่ืนชมแก่ผู้พบเห็นโดยเฉพาะในบ้านเรานั้น  มารยาทตามแบบฉบับของไทย 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณีเป็นสิ่งส าคัญที่ยดึถือปฏบัิตมิาเป็นเวลา 

ชา้นาน เมื่อปฏบัิตสิิ่งใดๆ ก็ตามจึงตอ้งค านงึถึงสิ่งเหลา่นีเ้ป็นส าคัญด้วย 
 

สาระการเรียนรู้ 

1. การปรับปรุงกิริยาทา่ทางเพื่อพัฒนาตนเอง 

2. การปรับภาพลักษณ์ให้เข้ากับบุคลิกภาพ 

3. เทคนิคในการสร้างภาพลักษณแ์ละบุคลิกภาพท่ีด ี
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายรายละเอยีดของการปรับปรุงกิริยาทา่ทางเพื่อพัฒนาตนเองได้ 

2. อธิบายรายละเอยีดของการปรับภาพลักษณ์ให้เข้ากับบุคลิกภาพได ้

3. น าเทคนิคในการสร้างภาพลักษณแ์ละบุคลิกภาพท่ีดไีปใชใ้นชีวิตประจ าวันได ้

4. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูอภปิรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับกิริยาทา่ทางเป็นสว่นหนึ่งของบุคลิกภาพภายนอกที่แสดงออกท้ังการนั่ง การยนื 

การเดิน การกราบไหว้ การรับประทานอาหาร รวมถึงการพูดและการแสดงออกตา่งๆ สามารถสื่อให้เห็นถึง

บุคลิกลักษณะและอุปนสิัยใจคอของบุคคล หากบุคคลตอ้งการให้ผู้อื่นชื่นชม เคารพ ยอมรับนับถือและมีปฏสิัมพันธ์

ท่ีดดี้วย ก็ควรหม่ันตรวจสอบบุคลิกภาพกริิยาทา่ทางของตนพร้อมท้ังปรับปรุงและพัฒนาการของตนเองให้ดูดแีละ

เหมาะกับสภาพการณ์อยูเ่สมอ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองอันน าไปสู่ความพร้อมในการตดิตอ่สัมพันธ์

กับบุคคลอื่น ซึ่งจะชว่ยสร้างความประทับใจให้แกผู่้ท่ีพบเห็น และก่อให้เกิดการประสบความส าเร็จในการปฏบัิตงิาน  



 2. นักเรียนยกตัวอยา่งที่สามารถน ามาประกอบการพจิารณาว่ากิริยาทา่ทางท่ีแสดงออกจัดอยู่ในประเภทของ

บุคลิกภาพท่ีดหีรือบุคลิกภาพไม่ด ีซึ่งหากพจิารณาแล้วพบวา่บุคลกิภาพใดเป็นบุคลิกภาพท่ีไม่ด ีควรท่ีจะต้อง

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้กิริยาทา่ทางท่ีแสดงออกมานัน้เหมาะสม ได้แก่ 

 

ลักษณะบุคลิกภาพดี ลักษณะบุคลิกภาพท่ีไม่ด ี

1. กระปร้ีกระเปร่า 1. เฉื่อยชา 

2. สุขภาพดี 2. ขีโ้รค 

3. ฉลาด 3. สมองทึบ 

4. มคีวามส ารวม 4. ลุกลีลุ้กลน 

5. รู้กาลเทศะ 5. ซุ่มซ่าม 

6. กระตอืรือร้น 6. กระตอืรือร้น 

7. มคีวามคิดริเร่ิม 7. ไมเ่ป็นตัวของตัวเอง 

8. เอาการเอางาน 8. ปล่อยตามเวรตามกรรม 

9. ตัดสนิใจถูกต้อง 9. ลังเล 

10. ร่าเริง 10. อมทุกข์ 

 

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

3. ครูใชเ้ทคนิควธีิสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion) เป็นวธีิการท่ีมุ่งช่วยให้นักเรียนมสี่วน

ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  จะชว่ยให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ในการปรับปรุงกิริยาทา่ทางเพื่อพัฒนาตนเอง การปรับภาพลักษณ์ให้เข้ากับบุคลิกภาพ   และเทคนิค

ในการสร้างภาพลักษณแ์ละบุคลิกภาพท่ีด ี

4. ครูอธิบายขั้นตอนท่ีส าคัญของการสอน ดังนี้  

4.1 ครูจัดแบง่นักเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละประมาณ  4-8  คน 

4.2 ครู / นักเรียนก าหนดประเด็นเร่ืองท่ีน าเสนอ 

4.3 ให้นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภปิราย  

4.4 ให้นักเรียนสรุปสาระท่ีสมาชกิกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นขอ้สรุปของกลุม่  

4.5 ครูและนักเรียนน าข้อสรุปของกลุม่ย่อยมาใชใ้นการสรุปบทเรียน  

กจิกรรมนักเรียน  

5. นักเรียนก าหนดประเด็นร่วมเร่ืองการการปรับปรุงกิริยาทา่ทางเพื่อพัฒนาตนเอง การปรับภาพลักษณ์ให้เข้ากับ

บุคลิกภาพ  และเทคนิคในการสร้างภาพลักษณแ์ละบุคลิกภาพท่ีด ี

6. นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภปิรายดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 การปรับภาพลักษณ์ให้เข้ากับบุคลิกภาพ 

กลุ่มท่ี 2 เทคนิคในการสร้างภาพลักษณแ์ละบุคลิกภาพท่ีดี  

7. นักเรียนสรุปสาระท่ีสมาชกิกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นขอ้สรุปของกลุม่ การสรุปผลการอภปิรายก่อนท่ีการ

อภิปรายจะยุตลิง กลุ่มจ าเป็นต้องมกีารสรุปผลการอภปิราย เพ่ือให้ได้ค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนด ครูควรบอก



หรือให้สัญญาณแก่กลุม่อภปิรายประมาณ 3-5 นาที ก่อนหมดเวลา เพื่อกลุ่มจะได้สรุปผลการอภปิรายเป็น

ข้อสรุปของกลุม่ ซึ่งหลังจากนัน้ครูอาจให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภปิรายแลกเปลี่ยนกัน  หรอืด าเนนิการใน

รูปแบบอื่นต่อไป 

ขั้นสรุปและการประยุกต์  

8. การสรุปบทเรียน เมื่อการอภปิรายสิ้นสุด ครูอภปิรายเชื่อมโยงส่ิงท่ีนักเรียนได้ร่วมกันคิดกับบทเรียนท่ีก าลังเรียนรู้ 

โดยมีการน าข้อสรุปของกลุม่มาใช้ในการสรุปบทเรียนเพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันตอ่ไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน  

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
  

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 6 ชั่วโมงที่  53-56 ชื่อหน่วย  การปรับปรุงกิริยาทา่ทาง 
 

 

แนวคดิ  

กิริยาทา่ทางท่ีแสดงออกมาของแตล่ะบุคคลสามารถสรา้งความประทับใจทัง้ในทางบวกและทางลบแก่ 

ผู้พบเห็นได้ ดังนัน้บุคคลจึงตอ้งมีการเรียนรู้ว่ากิริยาทางใดที่นา่ชื่นชมและกิริยาทา่ทางใดเป็นสิ่งท่ีพึงปรารถนาแก่ผู้พบเห็น เพื่อจะ

ได้เลอืกปฏบัิตใิห้ถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นท่ีช่ืนชมแก่ผู้พบเห็นโดยเฉพาะในบ้านเรานั้น  มารยาทตามแบบฉบับของไทย  

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณีเป็นสิ่งส าคัญที่ยดึถือปฏบัิตมิาเป็นเวลา 

ชา้นาน เมื่อปฏบัิตสิิ่งใดๆ ก็ตามจึงตอ้งค านงึถึงสิ่งเหลา่นีเ้ป็นส าคัญด้วย 
 

สาระการเรียนรู้ 

4. การปรับปรุงกิริยาทา่ทางตามมารยาทไทย  

5. ข้อควรปฏบัิตเิพื่อให้เกิดกิริยาทา่ทางท่ีดี  

6. การวางตัวและปรากฏตัวตอ่ชุมชน  

7. การปรับปรุงกิริยาทา่ทางตามมารยาทไทย  

8. ข้อควรปฏบัิตเิพื่อให้เกิดกิริยาทา่ทางท่ีดี  

9. การวางตัวและปรากฏตัวตอ่ชุมชน  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

4. ปรับปรุงกิริยาทา่ทางตามมารยาทไทยได้  

5. บอกข้อควรปฏบัิตเิพื่อให้เกิดกิริยาทา่ทางท่ีดไีด้  

6. บอกการวางตัวและปรากฏตัวตอ่ชุมชนได้  

7. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและนักเรียนอภปิรายถึงมารยาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่ได้รับการอบรมให้งดงามเหมาะสมตาม

ลักษณะของวัฒนธรรม มารยาทไม่ได้ตดิตัวมาแตก่ าเนดิแตเ่ป็นสิ่งท่ีสามารถได้รับการอบรมและฝึกฝนได้ ผู้ท่ีมี

มารยาทดีจะเป็นผู้ท่ีสามารถลดความเห็นแกต่ัวลงเพื่อท าให้ผู้อื่นเกิดความพงึพอใจ ซึ่งตนเองก็จะได้รับผลตอบกลับ

ท่ีดดี้วยเชน่กัน พื้นฐานท่ีส าคัญท่ีสุดของมารยาท คือ ความสุภาพและความส ารวม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมารยาทแบบ

ไทย 



2. นักเรียนกล่าวเสริมเกี่ยวกับมารยาทไทย หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม โดยมีกิริยาอาการท่ีสุภาพ 

ส ารวม ควรประพฤติปฏบัิตซิึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหรือระเบียบแบบแผนแห่งการประพฤติปฏบัิตแิบบไทย โดยมีบรรพ

บุรุษเป็นผู้สั่งสมและถ่ายทอดสืบตอ่กันมาซึ่งได้แก่กริิยามารยาทในการยืน 

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

3. วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน (Learning Center) เป็นวธีิสอนท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง และทราบ

ผลการเรียนรู้ของตนทันทีท่ีเรียนจบ ช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตอืรือร้นในการ 

1. การปรับปรุงกิริยาทา่ทางตามมารยาทไทย  

2. ข้อควรปฏบัิตเิพื่อให้เกิดกิริยาทา่ทางท่ีดี  

3. การวางตัวและปรากฏตัวตอ่ชุมชน  

4. การปรับปรุงกิริยาทา่ทางตามมารยาทไทย  

5. ข้อควรปฏบัิตเิพื่อให้เกิดกิริยาทา่ทางท่ีดี  

6. การวางตัวและปรากฏตัวตอ่ชุมชน  

4. มีชุดการเรียนการสอน  ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระ  บัตรค าสั่งในการท ากิจกรรม  วัสดุ  อุปกรณ ์ เครื่องมือ  และ

สื่อท่ีจ าเป็นส าหรับท ากิจกรรม  รวมท้ังแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

5. มีศูนย์การเรียน หรือมุมความรู้ หรือสถานท่ีส าหรับกลุ่มนักเรียนในการศึกษาและท ากิจกรรมตา่งๆ ตามท่ีระบุไว้ใน

บัตรค าสั่ง ได้แก ่

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 1 การปรับปรุงกิริยาทา่ทางตามมารยาทไทย  

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 2 ข้อควรปฏบัิตเิพื่อให้เกิดกิริยาทา่ทางท่ีดี  

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 3 การวางตัวและปรากฏตัวตอ่ชุมชน  

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 4 การปรับปรุงกิริยาทา่ทางตามมารยาทไทย  

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 5 ข้อควรปฏบัิตเิพื่อให้เกิดกิริยาทา่ทางท่ีดี  

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 6 การวางตัวและปรากฏตัวตอ่ชุมชน  

6. ให้นักเรียนศึกษาและท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ รว่มกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล จนครบทุกศูนย์หรือครบทุก

เนื้อหา 

7. ให้นักเรียนมผีลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมตา่งๆ  ในศูนย์ 

กจิกรรมนักเรียน  

8. นักเรียนศึกษาและท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ รว่มกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล จนครบทุกศูนย์หรือครบทุก

เนื้อหา 

9. นักเรียนทดสอบผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมตา่งๆ ในศูนย์  

ขั้นสรุปและการประยุกต์  

10. เมื่อครูชี้แจงและให้แนะน าแก่นักเรียนในการเรียน หลังจากท่ีแน่ใจวา่นักเรียนเข้าใจและพร้อมแลว้  จึงให้ลงมอืท า

กิจกรรมตา่งๆ ตามท่ีปรากฏอยูใ่นบัตรค าสั่ง  โดยหมุนเวยีนกันเข้าศูนย์การเรียนท่ีมีอยูจ่นครบทุกศูนย์  และท าแบบ

สอบประเมินผลการเรียนรู้ของตน  ครูท าหน้าท่ีดูแล  ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลอืแกน่ักเรียนในการท ากิจกรรม

ตา่งๆ และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และสุ่มถามนักเรียนจนครบ เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของ

นักเรียน 
 



สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 
 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน  

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 6 ชั่วโมงที่  57-60 ชื่อหน่วย  การปรับปรุงกิริยาทา่ทาง 
 

 

แนวคดิ  

กิริยาทา่ทางท่ีแสดงออกมาของแตล่ะบุคคลสามารถสรา้งความประทับใจทัง้ในทางบวกและทางลบแก่ 

ผู้พบเห็นได้ ดังนัน้บุคคลจึงตอ้งมีการเรียนรู้ว่ากิริยาทางใดที่นา่ชื่นชมและกิริยาทา่ทางใดเป็นสิ่งท่ีพึงปรารถนาแก่ผู้พบเห็น เพื่อจะ

ได้เลอืกปฏบัิตใิห้ถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นท่ีช่ืนชมแก่ผู้พบเห็นโดยเฉพาะในบ้านเรานั้น  มารยาทตามแบบฉบับของไทย  

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณีเป็นสิ่งส าคัญที่ยดึถือปฏบัิตมิาเป็นเวลา 

ชา้นาน เมื่อปฏบัิตสิิ่งใดๆ ก็ตามจึงตอ้งค านงึถึงสิ่งเหลา่นีเ้ป็นส าคัญด้วย 
 

สาระการเรียนรู้ 

7. การพัฒนากิริยาทา่ทางให้เข้ากับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณี  

8. การพัฒนาการตดิตอ่สื่อสาร สันทนาการ และความสามารถพิเศษ  

9. การพัฒนาศลิปะ รสนยิม สุนทรียภาพ  

10. การพัฒนาการท างาน สมอง สติปัญญา เพิ่มพูนคุณสมบัตแิละคุณภาพ  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

7. พัฒนากิรยิาท่าทางให้เข้ากับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีได้  

8. พัฒนาการตดิตอ่สื่อสาร สันทนาการ และความสามารถพิเศษได้  

9. พัฒนาศลิปะ รสนยิม สุนทรียภาพได้  

10. พัฒนาการท างาน สมอง สติปัญญา เพิ่มพูนคุณสมบัตแิละคุณภาพได้  

11. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูชี้แจงถึงโลกาภวิัฒน์ดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีมีใชก้ันอย่างแพร่หลายไม่วา่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรอืเอกชน 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจัดซื้อจัดจ้าง แบบอเิล็กทรอนิกส ์ (e-Procurement) คือ ระบบสารสนเทศท่ีให้การสนับสนุน 

การให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง ในกิจกรรมการจัดซือ้จัดจ้างของภาครัฐ เชน่ การตกลงราคาการสอบราคาการประกวด

ราคา และการจัดซือ้รวมแบบออนไลน์ รวมถึง การลงทะเบียนบริษัทผู้คา้ การท า e-Catalog และการท างานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง ในกระบวนการจัดซือ้ท่ี เป็น Web Based Application เพื่อท าให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ มี

ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึน้ 



2. ครูน าภาพขา่วการจัดซือ้จัดจ้างแบบอเิล็กทรอนิกส ์ของกระทรวงคมนาคม กรณศีกึษา : การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับ

การก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อสื่อความหมายหรือเชื่อมโยงเข้าสูเ่นื้อหาการเรียนการสอนในสัปดาห์นีต้อ่ไป 

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

3. ครูใชเ้ทคนิคการสอนโดยใชก้ารอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion) เป็นวธีิการท่ีมุ่งช่วยให้นักเรียนมสี่วน

ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  อันจะชว่ยให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ือง 

1. การพัฒนากิรยิาท่าทางให้เข้ากับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณี  

2. การพัฒนาการตดิตอ่สื่อสาร สันทนาการ และความสามารถพิเศษ  

3. การพัฒนาศลิปะ รสนยิม สุนทรียภาพ  

4. การพัฒนาการท างาน สมอง สติปัญญา เพิ่มพูนคุณสมบัตแิละคุณภาพ  

4. ครูจัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละประมาณ  4-8  คน 

กลุ่มท่ี 1 การพัฒนากิรยิาท่าทางให้เข้ากับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณี  

กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการตดิตอ่สื่อสาร สันทนาการ และความสามารถพิเศษ  

กลุ่มท่ี 3 การพัฒนาศลิปะ รสนยิม สุนทรียภาพ  

กลุ่มท่ี 4 การพัฒนาการท างาน สมอง สติปัญญา เพิ่มพูนคุณสมบัตแิละคุณภาพ  

5. ครู / นักเรียนก าหนดประเด็นในกาอภปิราย 

6. ให้นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภปิราย  

7. ให้นักเรียนสรุปสาระท่ีสมาชกิกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นขอ้สรุปของกลุม่  

8. ครูและนักเรียนน าข้อสรุปของกลุม่ย่อยมาใชใ้นการสรุปบทเรียน  

กจิกรรมนักเรียน  

9. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย จ านวนสมาชกิในกลุ่มยอ่ยควรมปีระมาณ 4-8 คน จ านวนท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือระหว่าง  

4-6  คน โดยวิธีสุม่เพื่อให้นักเรียนมโีอกาสเข้ากลุ่มกับเพื่อนไมซ่้ ากัน  หรอือาจจัดนักเรียนเข้ากลุ่มคละ

ความสามารถ  เพื่อให้นักเรียนท่ีเก่งช่วยเหลอืนักเรียนท่ีเรียนอ่อน  หรอือาจจัดนักเรียนเข้ากลุ่มจ าแนกตามเพศ วัย 

(ถ้านักเรียนมหีลายวัย)  ความสนใจ  ความสามารถ  หรือเลอืกอยา่งเจาะจงตามปัญหาที่มกี็ได้  ขึ้นกับวัตถุประสงค์

ของครูและสิ่งท่ีจะอภิปราย  เทคนิคท่ีใชใ้นการแบ่งกลุม่มหีลากหลาย  เชน่  ใชก้ารนับหมายเลข  ใครนับหมายเลข

เดียวกันให้รวมกลุม่กัน  หรือใชก้ารจับสลาก ซึ่งอาจเป็นหมายเลข  หรือเป็นภาพ  เป็นขอ้ความ  ผู้ท่ีจับฉลากได้

เหมอืนกัน  ให้รวมกลุม่กัน  หรือใชเ้กมตา่งๆ  เช่น  เกมค าสั่งจับกลุ่ม  โดยนักเรียนร าวงตามเสียงเพลงหรือดนตรี  

เมื่อดนตรีหรือเพลงหยุด ครูจะออกค าสั่งให้นักเรียนจับกลุ่มตามจ านวนท่ีครูสั่ง  เชน่  จับ 4  จับ 6  หรือจับกลุม่

หญิง 3  ชาย 1  ให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน  จนกระท่ังในท่ีสุดครูส่ังให้จับกลุ่มตามจ านวนท่ีครูตอ้งการ  

เทคนิคการจัดกลุ่มจะชว่ยให้นักเรียนไม่เกิดความเบ่ือหนา่ยในการแบ่งกลุม่  โดยเฉพาะเมื่อครูจ าเป็นต้องแบ่งกลุม่

บ่อยๆ  จะชว่ยให้นักเรียนรู้สกึสนุกและสนใจท่ีจะเรียนรู้ในกิจกรรมตอ่ไป  เมื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่มแล้ว  ครูควรดูแล

ให้กลุม่จัดท่ีน่ังภายในกลุ่มให้เรียบร้อย  ให้อยูใ่นลักษณะที่ทุกคนมองเห็นกัน  และรับฟังกันได้ด ี นอกจากนั้นใน

กรณท่ีีมีหลายกลุ่ม  ครูควรจัดกลุ่มให้หา่งกันพอควร  เพื่อไม่ให้เสียงอภิปรายจากกลุ่มรบกวนกันและกัน 

10. ประเด็นการอภปิราย การอภิปรายจ าเป็นต้องมปีระเด็นการอภปิราย วัตถุประสงค์ของการอภิปรายท่ีชัดเจน 

ประเด็นการอภปิรายอาจจะมาจากครูหรือนักเรียนก็ได้ แลว้แต่กรณี  

การอภิปรายแตล่ะครัง้ไมค่วรมปีระเด็นมากจนเกินไป  เพราะจะท าให้นักเรียนอภปิรายได้ไมเ่ต็มท่ี 



11. การอภปิรายการจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ในการอภปิรายท่ีดโีดยท่ัวไป ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี

ท่ีจ าเป็นในการอภิปราย  เชน่ ประธานหรือผู้น าในการอภปิราย เลขานุการผู้จดบันทึกการประชุม  และผู้รักษาเวลา  

เป็นต้น นอกจากนัน้สมาชกิกลุ่มทุกคนควรมคีวามเข้าใจตรงกันวา่  ตนมบีทบาทหน้าท่ีท่ีจะต้องช่วยให้กลุ่มท างาน

ให้ส าเร็จ  มิใช่ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของสมาชกิเพียงบางคน หากสมาชกิกลุ่มมคีวามรู้ความเข้าใจวา่  

สมาชิกกลุ่มท่ีดคีวรท าอะไรบ้าง  เชน่  ให้ขอ้มูล  แสดงความคิดเห็น  ซักถาม  โตแ้ยง้  สนับสนุน  ชว่ยไมใ่ห้กลุม่

ออกนอกเร่ือง  และสรุป  เป็นต้น 

12. การสรุปผลการอภปิราย กลุ่มจ าเป็นต้องมกีารสรุปผลการอภปิราย เพ่ือให้ได้ค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนด

ประมาณ 3-5 นาทีก่อนหมดเวลา เพื่อจะได้สรุปผลการอภปิรายเป็นขอ้สรุปของกลุม่  ซึ่งครูอาจให้แต่ละกลุ่ม

น าเสนอผลการอภปิรายแลกเปลี่ยนกัน  หรอืด าเนนิการในรูปแบบอื่นต่อไป 

ขั้นสรุปและการประยุกต์  

13. การสรุปบทเรียน เมื่อการอภปิรายสิ้นสุด ครูจ าเป็นต้องเชื่อมโยงส่ิงท่ีนักเรียนได้ร่วมกันคิดกับบทเรียนท่ีก าลังเรียนรู้  

โดยมีการน าข้อสรุปของกลุม่มาใช้ในการสรุปบทเรียนดว้ย 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 
 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน  

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์



3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 7 ชั่วโมงที่  61-64 ชื่อหน่วย  การฝึกให้เกิดกิจนสิัยและทักษะ 

ในการแสดงกิริยามารยาท 
 

 

แนวคดิ  

ในสังคมประกอบด้วยบุคลจ านวนมาก แตล่ะบุคคลมอีุปนสิัยใจคอท่ีแตกต่างกันซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายดา้นท่ีท าให้

ตา่งกัน ได้แก่ พันธุกรรม ประสบการณ์และวัฒนธรรม อาจมีท้ังลักกษณะนิสัยท่ีดงีามและท่ีไม่ด ี 

แตเ่ราสามารถฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีลักษณะนิสัยท่ีดงีามได้ โดยเราควรประพฤติปฏบัิตใิห้เกิดเป็นกิจนสิัยจนเคยชิน นอกจากนี้

การแสดงออกทางรา่งกายอันเป็นบุคลิกภาพภายนอกที่แสดงให้ผู้อื่นพบเห็น เราก็ควรมกีารฝึกฝนให้เป็นผู้ท่ีมีกิริยามารยาทดงีาม 

เพื่อจะได้เป็นท่ีรักใครแ่ละเป็นท่ีช่ืนชมของทุกคนในสังคม 
 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของกิจนสิัย  

2. การฝึกกิจนิสัย  

3 มารยาทการแนะน าให้รู้จักกัน  

4. มารยาทการใชโ้ทรศัพท์  

5. มารยาทการประชุม  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. บอกความหมายของกิจนิสัยได้  

2. อธิบายวธีิการและสามารถฝึกตนเองให้เป็นผู้มลีักษณะนิสัยท่ีดจีนเกิดเป็นกิจนสิัยได้  

3. อธิบายวธีิการและสามารถปฏบัิตใิห้เป็นผู้มมีารยาทในการแนะน าให้รู้จักกัน  

4. อธิบายวธีิการและสามารถปฏบัิตตินให้เป็นผู้มมีารยาทในการใชโ้ทรศัพท์ได้  

5. อธิบายวธีิการและสามารถปฏบัิตตินให้เป็นผู้มมีารยาทในการประชุมได้  

6. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกกิจนิสัยนัน้ก็เพื่อให้บุคคลมีความประพฤติท่ีดงีามสม่ าเสมอ เป็นท่ีนิยม

และยอมรับในสังคมซึ่งการฝึกนสิัยต้องมกีารศึกษานคว้าและน าผลที่ได้จากการศึกษานคว้ามาปรับปรุง หรอืเสริม



แตง่ให้มีความประพฤติท่ีดขีึน้กวา่เดิม โดยจากการศกึษาค้น คว้าพบวา่ มปัีจจัยหลายดา้นท่ีมีอิทธิพลตอ่การฝึกกิจ

นสิัยของบุคคลได้แก่พันธุกรรม ประสบการณ์  และวัฒนธรรม  

ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

2. ครูใชเ้ทคนิคการสอนโดยใชก้ารอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion) เป็นวธีิการท่ีมุ่งช่วยให้นักเรียนมสี่วน

ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  อันจะชว่ยให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระได้ 

3. ครูจัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ  กลุ่มละประมาณ  4-8  คน การจัดกลุ่มอภปิรายแบบกันเอง  (Informal  Group  

Discussion)  กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วยสมาชกิที่มคีวามสนใจในเร่ืองเดียวกัน  จ านวนประมาณ  6-10  คน  มาพูดคุย

แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์กัน  เพื่อแสวงหาขอ้ยุตหิรือข้อตกลงร่วมกันในประเด็นต่างๆ 

เกี่ยวกับเร่ืองนัน้  ในกลุ่มจะมปีระธานน าการอภิปราย  ชว่ยดูแลและกระตุ้นให้สมาชกิในกลุ่มแสดงความคิดเห็น

อย่างเสรี 

กลุ่มท่ี 1  ความหมายของกิจนสิัย  

กลุ่มท่ี 2  การฝึกกิจนิสัย  

กลุ่มท่ี 3 มารยาทการแนะน าให้รู้จักกัน  

กลุ่มท่ี 4 มารยาทการใชโ้ทรศัพท์  

กลุ่มท่ี 5 มารยาทการประชุม  

4. ครู / นักเรียนก าหนดประเด็นในกาอภปิราย 

5. ให้นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภปิราย  

6. ให้นักเรียนสรุปสาระท่ีสมาชกิกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นขอ้สรุปของกลุม่  

7. ครูและนักเรียนน าข้อสรุปของกลุม่ย่อยมาใชใ้นการสรุปบทเรียน  

กจิกรรมนักเรียน  

8. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย จ านวนสมาชกิในกลุ่มยอ่ยควรมปีระมาณ  4-8  คน  จ านวนท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือระหว่าง  

4-6  คน  โดยวิธีสุม่  เพื่อให้นักเรียนมโีอกาสเข้ากลุ่มกับเพื่อนไมซ่้ ากัน  หรอือาจจัดนักเรียนเข้ากลุ่มคละ

ความสามารถ เพ่ือให้นักเรียนท่ีเก่งช่วยเหลอืนักเรียนท่ีเรียนอ่อน  หรอือาจจัดนักเรียนเข้ากลุ่มจ าแนกตามเพศ  วัย  

ความสนใจ  ความสามารถ  หรือเลอืกอยา่งเจาะจงตามปัญหาที่มกี็ได้  ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของครูและสิ่งท่ีจะ

อภิปราย  เทคนิคท่ีใชใ้นการแบ่งกลุม่มหีลากหลาย  เชน่  ใชก้ารนับหมายเลข  ใครนับหมายเลขเดียวกันให้รวมกลุม่

กัน  หรือใชก้ารจับสลาก  ซึ่งอาจเป็นหมายเลข  หรือเป็นภาพ  เป็นขอ้ความ  ผู้ท่ีจับฉลากได้เหมอืนกัน  ให้

รวมกลุม่กัน หรือใชเ้กมตา่งๆ เชน่  เกมค าสั่งจับกลุ่ม  โดยนักเรียนร าวงตามเสียงเพลงหรือดนตรี  เมื่อดนตรีหรือ

เพลงหยุด  ครูจะออกค าสั่งให้นักเรียนจับกลุ่มตามจ านวนท่ีครูสั่ง  เชน่  จับ 4  จับ 6  หรือจับกลุม่หญงิ 3  ชาย 1  

ให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน  จนกระท่ังในท่ีสุดครูส่ังให้จับกลุ่มตามจ านวนท่ีครูตอ้งการ เทคนิคการจัดกลุ่มจะ

ชว่ยให้นักเรียนไม่เกิดความเบ่ือหนา่ยในการแบ่งกลุม่  โดยเฉพาะเมื่อครูจ าเป็นต้องแบ่งกลุม่บ่อยๆ  จะชว่ยให้

นักเรียนรู้สกึสนุกและสนใจท่ีจะเรียนรู้ในกิจกรรมตอ่ไป  เมื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่มแล้ว ครูควรดูแลให้กลุ่มจัดที่นั่ง

ภายในกลุ่มให้เรียบร้อย  ให้อยูใ่นลักษณะที่ทุกคนมองเห็นกัน  และรับฟังกันได้ด ี นอกจากนั้นในกรณีท่ีมีหลายกลุ่ม 

ครูควรจัดกลุ่มให้หา่งกันพอควร  เพื่อไม่ให้เสียงอภิปรายจากกลุ่มรบกวนกันและกัน 



9. ประเด็นการอภปิราย การอภิปรายจ าเป็นต้องมปีระเด็นการอภปิราย วัตถุประสงค์ของการอภิปรายท่ีชัดเจน 

ประเด็นการอภปิรายอาจจะมาจากครูหรือนักเรียนก็ได้  แล้วแต่กรณี  การอภปิรายแตล่ะครัง้ไมค่วรมปีระเด็น

มากจนเกินไป  เพราะจะท าให้นักเรียนอภปิรายได้ไมเ่ต็มท่ี 

10. การอภปิรายการจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ในการอภปิรายท่ีดโีดยท่ัวไป ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี

ท่ีจ าเป็นในการอภิปราย  

11. การสรุปผลการอภปิรายเพื่อให้ได้ค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนดประมาณ  3-5  นาที  ซึ่งหลังจากนัน้ครูอาจให้แต่

ละกลุ่มน าเสนอผลการอภปิรายแลกเปลี่ยนกัน หรือด าเนนิการในรูปแบบอื่นต่อไป 

ขั้นสรุปและการประยุกต์  

12. เมื่อการอภปิรายสิ้นสุด ครูจ าเป็นต้องเชื่อมโยงส่ิงท่ีนักเรียนได้ร่วมกันคิดกับบทเรียนท่ีก าลังเรียนรู้  โดยมีการน า

ข้อสรุปของกลุม่มาใช้ในการสรุปบทเรียนดว้ย 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 
 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน  

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 



4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 

รหัสวิชา  20220402 วิชา  เทคนิคการพัฒนาบุคลกิภาพ 

หน่วยที ่ 7 ชั่วโมงที่  65-68 ชื่อหน่วย  การฝึกให้เกิดกิจนสิัยและทักษะ 

ในการแสดงกิริยามารยาท 
 

 

แนวคดิ  

ในสังคมประกอบด้วยบุคลจ านวนมาก แตล่ะบุคคลมอีุปนสิัยใจคอท่ีแตกต่างกันซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายดา้นท่ีท าให้

ตา่งกัน ได้แก่ พันธุกรรม ประสบการณ์และวัฒนธรรม อาจมีท้ังลักกษณะนิสัยท่ีดงีามและท่ีไม่ด ี 

แตเ่ราสามารถฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีลักษณะนิสัยท่ีดงีามได้ โดยเราควรประพฤติปฏบัิตใิห้เกิดเป็นกิจนสิัยจนเคยชิน นอกจากนี้

การแสดงออกทางรา่งกายอันเป็นบุคลิกภาพภายนอกที่แสดงให้ผู้อื่นพบเห็น เราก็ควรมกีารฝึกฝนให้เป็นผู้ท่ีมีกิริยามารยาทดงีาม 

เพื่อจะได้เป็นท่ีรักใครแ่ละเป็นท่ีช่ืนชมของทุกคนในสังคม 
 

สาระการเรียนรู้ 

6. มารยาทการชมมหรสพ  

7. มารยาทการใชร้ถโดยสารประจ าทางหรือพาหนะโดยสารอื่น  

8. มารยาทการสูบบุหร่ี  

9. มารยาทการรับประทานอาหาร  

10. มารยาทการสนทนา  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

6. อธิบายวธีิการและสามารถปฏบัิตตินให้เป็นผู้มมีารยาทในการชมมหรสพได้  

7. อธิบายวธีิการและสามารถปฏบัิตตินให้เป็นผู้มมีารยาทในการใชร้ถประจ าทางหรือพาหนะโดยสารอื่นๆ ได้  

8. อธิบายวธีิการและสามารถปฏบัิตตินให้เป็นผู้มมีารยาทในการสูบบุหร่ีได้  

9. อธิบายวธีิการและสามารถปฏบัิตตินให้เป็นผู้มมีารยาทในการรับประทานอาหารได้  

10. อธิบายวธีิการและสามารถปฏบัิตตินให้เป็นผู้มมีารยาทในการสนทนาได้  

11. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญู

กตเวที 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูกลา่วถึงในปัจจุบัน 

 

 



ขั้นสอน 

กจิกรรมครู 

2. ครูใชเ้ทคนิคการสอนโดยใชก้ารอภิปรายกลุ่มยอ่ย  (Small  Group  Discussion) เป็นวธีิการท่ีมุ่งช่วยให้นักเรียนมสี่วน

ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  อันจะชว่ยให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองปัจจัยท่ีท าให้เกิดความลม้เหลวในการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ในหนว่ยเรียนนี้ 

3. ครูจัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละประมาณ 4-8 คน การจัดกลุ่มอภปิรายแบบกันเอง  (Informal Group 

Discussion) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วยสมาชกิที่มคีวามสนใจในเร่ืองเดียวกัน  จ านวนประมาณ  6-10  คน  มาพูดคุย

แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์กัน  เพื่อแสวงหาขอ้ยุตหิรือข้อตกลงร่วมกันในประเด็นต่างๆ 

เกี่ยวกับเร่ืองนัน้  ในกลุ่มจะมปีระธานน าการอภิปราย  ชว่ยดูแลและกระตุ้นให้สมาชกิในกลุ่มแสดงความคิดเห็น

อย่างเสรี ดังนี ้

กลุ่มท่ี 1 มารยาทการชมมหรสพ  

กลุ่มท่ี 2 มารยาทการใชร้ถโดยสารประจ าทางหรือพาหนะโดยสารอื่น  

กลุ่มท่ี 3 มารยาทการสูบบุหร่ี  

กลุ่มท่ี 4 มารยาทการรับประทานอาหาร  

กลุ่มท่ี 5 มารยาทการสนทนา  

4. ครู / นักเรียนก าหนดประเด็นในกาอภปิราย 

5. ให้นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภปิราย  

6. ให้นักเรียนสรุปสาระท่ีสมาชกิกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นขอ้สรุปของกลุม่  

7. ครูและนักเรียนน าข้อสรุปของกลุม่ย่อยมาใชใ้นการสรุปบทเรียน  

กจิกรรมนักเรียน  

8. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย จ านวนสมาชกิในกลุ่มยอ่ยควรมปีระมาณ  4-8  คน  จ านวนท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือระหว่าง  

4-6  คน  โดยวิธีสุม่  เพื่อให้นักเรียนมโีอกาสเข้ากลุ่มกับเพื่อนไมซ่้ ากัน  หรอือาจจัดนักเรียนเข้ากลุ่มคละ

ความสามารถ เพ่ือให้นักเรียนท่ีเก่งช่วยเหลอืนักเรียนท่ีเรียนอ่อน  หรอือาจจัดนักเรียนเข้ากลุ่มจ าแนกตามเพศ  วัย  

ความสนใจ  ความสามารถ  หรือเลอืกอยา่งเจาะจงตามปัญหาที่มกี็ได้  ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของครูและสิ่งท่ีจะ

อภิปราย  เทคนิคท่ีใชใ้นการแบ่งกลุม่มหีลากหลาย  เชน่  ใชก้ารนับหมายเลข  ใครนับหมายเลขเดียวกันให้รวมกลุม่

กัน  หรือใชก้ารจับสลาก  ซึ่งอาจเป็นหมายเลข  หรือเป็นภาพ  เป็นขอ้ความ  ผู้ท่ีจับฉลากได้เหมอืนกัน  ให้

รวมกลุม่กัน  หรือใชเ้กมตา่งๆ  เช่น  เกมค าสั่งจับกลุ่ม  โดยนักเรียนร าวงตามเสียงเพลงหรือดนตรี  เมื่อดนตรีหรือ

เพลงหยุด  ครูจะออกค าสั่งให้นักเรียนจับกลุ่มตามจ านวนท่ีครูสั่ง  เชน่  จับ 4  จับ 6  หรือจับกลุม่หญงิ 3  ชาย 1  

ให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน  จนกระท่ังในท่ีสุดครูส่ังให้จับกลุ่มตามจ านวนท่ีครูตอ้งการ เทคนิคการจัดกลุ่มจะ

ชว่ยให้นักเรียนไม่เกิดความเบ่ือหนา่ยในการแบ่งกลุม่  โดยเฉพาะเมื่อครูจ าเป็นต้องแบ่งกลุม่บ่อยๆ  จะชว่ยให้

นักเรียนรู้สกึสนุกและสนใจท่ีจะเรียนรู้ในกิจกรรมตอ่ไป  เมื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่มแล้ว  ครูควรดูแลให้กลุ่มจัดที่นั่ง

ภายในกลุ่มให้เรียบร้อย  ให้อยูใ่นลักษณะที่ทุกคนมองเห็นกัน  และรับฟังกันได้ด ี นอกจากนั้นในกรณีท่ีมีหลายกลุ่ม  

ครูควรจัดกลุ่มให้หา่งกันพอควร  เพื่อไม่ให้เสียงอภิปรายจากกลุ่มรบกวนกันและกัน 

9. ประเด็นการอภปิราย การอภิปรายจ าเป็นต้องมปีระเด็นการอภปิราย วัตถุประสงค์ของการอภิปรายท่ีชัดเจน 

ประเด็นการอภปิรายอาจจะมาจากครูหรือนักเรียนก็ได้ แลว้แต่กรณี การอภิปรายแตล่ะครัง้ไมค่วรมปีระเด็นมาก

จนเกินไป  เพราะจะท าให้นักเรียนอภปิรายได้ไมเ่ต็มท่ี 



10. การอภปิรายการจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ในการอภปิรายท่ีดโีดยท่ัวไป ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี

ท่ีจ าเป็นในการอภิปราย  

11. การสรุปผลการอภปิรายเพื่อให้ได้ค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนดประมาณ  3-5  นาที  ซึ่งหลังจากนัน้ครูอาจให้แต่

ละกลุ่มน าเสนอผลการอภปิรายแลกเปลี่ยนกัน  หรอืด าเนนิการในรูปแบบอื่น 

ขั้นสรุปและการประยุกต์  

12. เมื่อการอภปิรายสิ้นสุด ครูจ าเป็นต้องเชื่อมโยงส่ิงท่ีนักเรียนได้ร่วมกันคิดกับบทเรียนท่ีก าลังเรียนรู้  โดยมีการน า

ข้อสรุปของกลุม่มาใช้ในการสรุปบทเรียนดว้ย 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสอืเรียนวชิา 20220402 วชิาการพัฒนาบุคลกิภาพ  ของส านักพิมพเ์อมพันธ์ 

2. รูปภาพบุคลิกภาพ  

3. แผ่นใส 

4. ใบงาน 

การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2. สังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

3. ตรวจใบงาน  

4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. สังเกตและประเมินพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 

3. ใบงาน 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน 

(ภาคผนวก จ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไมม่ชีอ่งปรับปรุง 

2. นักเรียนต้องเกิดพฤตกิรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม จึงถือวา่  ผ่านเกณฑ ์

3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บสว่นหนึ่งในปลายภาค 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกตอ้งคร่ึงหน่ึง 

5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมินตามสภาพ

จรงิ 

บันทึกหลังการสอน 

 (ดูภาคผนวก ฌ และ ญ) 


