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แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 

รายวชิา  การพัฒนาบุคลิกภาพ  รหัสวิชา  10403316 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

จัดท าโดย 

อาจารย์ประคองศลิป์  เลิศพีรพงศกุล 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 

 

 

รายวชิา  การพัฒนาบุคลิกภาพ  รหัสวิชา  10403316 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

อาจารย์ประคองศลิป์  เลิศพีรพงศกุล 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ค าน า 
 แผนการจัดการเรียนรู้  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพเล่มนี้  เป็นการจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2552  โดยมุ่งเน้นการฝึก

ทักษะในภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษามากที่สุด  มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปใน

แผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  3  

ดา้น  คือ  ดา้นพุทธพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย 

 

 

 

                                                        ลงช่ือ........................................... 

        (นางสาวประคองศิลป์  เลศิพีรพงศกุล) 
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เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 

 1. ดา้นความพร้อม  10% 

  1.1 เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า  80%  (ขาดเรียน  4  ครัง้  ได้  IA) 

  1.2 การมาเรียนที่มีเวลาเรยีน หมายถึง การมาเรียนทันเวลาและอยู่ตลอดคาบ 

  1.3 การมาเรียนที่มีเวลาจะคิดให้เฉพาะผู้ที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบเท่านัน้ 

  1.4 มีเคร่ืองมืออปุกรณ์การเรียนครบถ้วน 

 2. ดา้นการเรียน – การปฏิบัตงิาน  70% 

  2.1 ต้องสง่งานตามก าหนดเวลา  (ขาดส่งงานได ้I) 

  2.2 ผลการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอนถอืเป็นข้อยุติ 

  2.3 ต้องเข้าสอบประเมินผลสภาพจริง (ขาดส่งงานได ้I) 

  2.4 ผลงานที่ไมผ่่านเกณฑ์ขั้นต่ าตอ้งท าใหม่ 

 3. ดา้นจติพิสัย  (คุณธรรม จริยธรรม)  20% 

  3.1 การพูดจา กิริยามารยาท ความใส่ใจใฝ่รู้ 

  3.2 การรักษาความสะอาดพ้ืนที่บรเิวณที่ท างาน 

  3.3 การเก็บเครื่องมืออปุกรณ์ – การบ ารุงรักษา 

  3.4 การสง่คืนเครื่องมือ – อุปกรณ ์

 4. การตัดสินผลการเรียนตลอดภาคเรียน 

  4.1 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  80 – 100 A 

  4.2 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  75 – 79 B+ 

  4.3 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  70 – 74 B 

  4.4 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  65 – 69 C+ 

  4.5 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  60 – 64 C 

  4.6 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  55 – 59 D+ 

  4.7 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  50 – 54 D 

  4.8 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  0 – 49  F 

 

 

 

(.....................................................)   (.....................................................) 

         อาจารย์ประจ าวิชา      ตัวแทนนักศึกษา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

สาขาวิชา/คณะ 

     สาขาวิชาการจัดการส านักงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

หมวดท่ี  1.  ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

     10403316   การพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.จ านวนหน่วยกติ 

     2(1-3-4)        

3.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 

     3.1  หลักสูตร 

            ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวิชา 

วิชาการจัดการส านักงาน (หมวดวิชาชีพ) 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

          นางสาวประคองศิลป์  เลศิพีรพงศกุล 

5.ภาคการศึกษา  ชั้นปีที่เรยีน 

     ภาคการศึกษาที่  1  ปวช. 3 

6.รายวิชาที่ต้องเรยีนมาก่อน  (pre-requisite) 

     ไมม่ ี

7.รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน 

     ไมม่ ี

8.สถานที่เรยีน 

     อาคาร 1  ช้ัน 2  หอ้ง   1205 

9.วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  ครั้งล่าสุด 

     21  สงิหาคม 2560 
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1.  ลักษณะรายวิชา 

รหัส   1040-3316   การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้ 

1. มีความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

2. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 

1. ประยุกต์ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

2. ป้องกันและดูแลสุขอนามัยของร่างกาย 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูใ้นการพัฒนาบุคลิกภาพ แบบของบุคลกิภาพ 

สุขอนามัย   ศิลปะการแตง่กาย  กิริยาท่าทาง  การฝึกให้เกิดนิสัย  และทักษะในการแสดง

กิริยามารยาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  โครงการสอน 

2201-2316   การพัฒนาบุคลิกภาพ    2 (4)  

 

หน่วยที/่บท ชื่อหน่วย/บท จ านวนคาบ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูเ้กี่ยวกับบุคลกิภาพ 

องค์ประกอบของบุคลกิภาพ 

บุคลกิภาพที่พึงประสงค์ 

พฤติกรรมกิริยาท่าทาง 

การพัฒนาจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

การพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ทักษะในการแสดงกิริยามารยาท 

ศิลปะการแตง่กาย 

สุขภาพอนามัย 

การปฏิบัตตินเพ่ือบุคลิกภาพที่ดี 

 

4 

8 

8 

8 

8 

8 

12 

4 

4 

8 
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 รวม 72 

สอบกลางภาค 4 

สอบปลายภาค 4 

รวมทั้งหมด 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ก าหนดการสอน 

สัปดาห์

ที่ 

วัน-เดอืน คาบที ่ รายการสอน หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

บันทึกตาม

ปฏิทินใน

ตารางสอนที่

สถานศึกษา

ก าหนด 

1-4 

 

 

 

 

 

5-8 

 

 

ความรูเ้กี่ยวกับบุคลกิภาพ 

ความหมายและชนิดของบุคลกิภาพ 

การเกิดขึน้ของนิสัย 

ชนิดของบุคลกิภาพ 

พัฒนาการของบุคลกิภาพ 

 

องค์ประกอบของบุคลกิภาพ 

องค์ประกอบของบุคลกิภาพในแง่จิตวิทยา 

องค์ประกอบของบุคลกิภาพทั่วไป 
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3 

 

4 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9-12 

 

13-16 

17-20 

 

 

21-24 

 

 

 

25-28 

 

 

 

29-32 

 

 

 

เกณฑ์ในการประเมินบุคลกิภาพ 

 

บุคลกิภาพที่พึงประสงค์ 

การวิเคราะห์หรือส ารวจบุคลิกภาพของตนเอง 

การพัฒนาหรือปรับปรุงบุคลกิภาพของตนเอง 

 

พฤติกรรมกิริยาท่าทาง 

ความหมายของพฤติกรรม 

ความส าคัญของพฤติกรรม 

ประเภทของพฤติกรรม 

รูปแบบของพฤติกรรม 

องค์ประกอบของมนุษยต์ามหลักพุทธศาสนา

กิริยาท่าทาง 

 

การพัฒนาจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

ความส าคัญของจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตส านึกกับความ

รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์

ที่ 

วัน-เดอืน คาบที ่ รายการสอน หมายเหตุ 
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9 

 

 

 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

 

13-15 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 33-

36 

 

 

 

 

37-40 

 

41-44 

 

 

45-48 

 

 

49-52 

 

53-60 

 

61-64 

 

 

 

65-

68 

การปลูกจิตส านึกและจริยธรรม 

จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

ลักษณะของบุคคลที่มีจติส านึก มีความ

รับผิดชอบ 

 

สอบกลางภาค 

 

การพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 

ความส าคัญของความเช่ือมั่น 

การปรับปรุงแก้ไขตนเอง 

การสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง 

ทักษะในการแสดงกิริยามารยาท 

 

ความหมายของกิริยามารยาท 

ความส าคัญในการแสดงกิริยามารยาท 

มารยาทในการแสดงออกต่อสังคม 

 

ศิลปะการแตง่กาย 

ความหมายและความส าคัญของการแต่งกาย 

การแตง่กายในโอกาสต่างๆ 

 

สุขภาพอนามัย 

แนวคิดหลักของสุขภาพ 

องค์ประกอบของสุขภาพ 

ความหมายของอนามัย 

การสง่เสริมสุขภาพอนามัย 

 

 

 

 

 

 

- 
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สัปดาห์

ที่ 

วัน-เดอืน คาบที ่ รายการสอน หมายเหตุ 

19 

 

 

20 

 69-76 

 

 

77-80 

การปฏิบัตตินเพ่ือบุคลิกภาพที่ดี 

การพัฒนาบุคลิกภาพต้องปฏิบัติจริง 

 

สอบปลายภาค 

 

 

 

 รวม 18  สัปดาห์ 

สอบกลางภาค 1  สัปดาห์ 

สอบปลายภาค 1  สัปดาห์ 

รวมทั้งหมด 20  สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลรายวิชา 

1. วิธีการ 

1.1 ประเมินผลตามสภาพจริงในแตล่ะบทเรียน 

1.2 ประเมินผลตามแบบประเมินในแตล่ะบทเรียน 

1.3 ประเมินผลรวบยอดทัง้กลางภาคและปลายภาคเรียน 

2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา 

ต้องผ่านเกณฑ์ประมาณ   50% 
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3. เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 

ช่วงคะแนน  แบ่งออกเป็น   8  ช่วง 

1)  0-49 ผลการเรียน  0 

2)  50-54 ผลการเรียน   1  

3)  55-59 ผลการเรียน   1.5 

4)  60-64 ผลการเรียน   2 

5)  65-69 ผลการเรียน   2.5 

6)  70-74 ผลการเรียน   3 

7)  75-79 ผลการเรียน   3.5 

8)  80-100 ผลการเรียน   4 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 

ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 

เล
ขท

ี่หน่
วย

 

คะแนนรายหน่วยและน้ าหนักคะแนน 

 

 

 

 

ช่ือหน่วยเรียน คะ
แน

นร
าย

หน่
วย

 

น้ าหนักคะแนน 

พุทธิพิสัย 

 คว
าม

เข
้าใ
จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช้ 

สูง
กว

่า 

ทัก
ษะ

พิสั
ย 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ความรูเ้กี่ยวกับบุคลกิภาพ 

องค์ประกอบของบุคลกิภาพ 

บุคลกิภาพที่พึงประสงค์ 

พฤติกรรมกิริยาท่าทาง 

การพัฒนาจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

การพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ทักษะในการแสดงกิริยามารยาท 

5 

5 

5 

5 

10 

5 

10 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

3 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

5 

ค
ว
า
ม
ร
ู้

ค
ว
า
ม
จ
 า
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8 

9 

10 

 

 

ศิลปะการแตง่กาย 

สุขภาพอนามัย 

การปฏิบัตตินเพ่ือบุคลิกภาพที่ดี 

5 

5 

15 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

 รวม 70 14 16 23 - 17 

ก คะแนนภาควิชาการ 70      

ข คะแนนภาคผลงานที่มอบหมาย 10 

ค คะแนนภาคจิตพิสัย 20 

 รวมทั้งส้ิน 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เครื่องมือวัด 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน 

ประจ า (2) บางครัง้ (1)  ไมเ่คย (0) 
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- การตรงต่อเวลา 

- การแตง่กายถูกระเบียบ 

- การมีส่วนร่วม 

- ความรับผิดชอบ 

- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 

เกณฑ์การประเมิน  ผ่านเกณฑ์   50% 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 ครูอาจารย์อาจให้นักเรยีนแตล่ะคนท ารายงานค้นคว้าเนื้อหาส าคัญแต่หัวขอ้ของรายงาน 

ไมค่วรจะซ้ ากันแล้วให้น าสง่ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

2)  แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

   

- เนือ้หาถูกต้อง 

- รูปแบบสวยงาม 

- มีความประณีตถูกแบบที่ก าหนด 

- ตรงต่อเวลาที่ก าหนด 

   

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 

 3)  แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานกลุม่ 

รายการพฤติกรรม ดมีาก (4) ปานกลาง 

(3) 

พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
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- การมีส่วนร่วม 

- มีความรับผิดชอบ 

- สร้างบรรยากาศที่ดี 

- การตรงต่อเวลา 

- การมีสัมมาคารวะ 

- กิริยามารยาทที่พึงประสงค์ 

- การมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

    

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยท่ี  1 

ช่ือวิชา  การพฒันาบคุลกิภาพ สอนสัปดาห์ท่ี  1 

ช่ือหน่วย  ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ คาบรวม  54                 

ช่ือเรื่อง.  ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ จ านวนคาบ 4 
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สาระการเรยีนรู้ 

1. ความหมายและชนิดของบุคลกิภาพ 

2. การเกิดขึน้ของนิสัย 

3. ชนิดของบุคลกิภาพ 

4. พัฒนาการของบุคลกิภาพ 

 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายและที่มาของบุคลกิภาพได้ 

2. บอกลักษณะนิสัยและพัฒนาการของบุคลกิภาพได้ 

 

สรุปเนื้อหาส าคัญ 

 บุคลิกภาพ  เป็นผลรวมของนิสัยหลาย ๆ   นิสัยของคน ๆ   หน่ึงที่แสดงออกมาอย่างเป็นเนืองนิจ    

เพ่ือตอบสนองและปรับตัวตอ่สิ่งแวดล้อม 

 กล่าวกันว่า    สิ่งใดก็ตามหากเราพยายามอดทนท าติดต่อกันไป   45  วัน  สิ่งน้ันจะกลายเป็นนิสัย

ของเรา  นิสัยสามารถเปลี่ยนได้ 

 พฤติกรรมของมนุษย์ทุกรูปแบบเกิดจากแรงจูงใจของตัวเอง  คนเรามีแรงจูงใจที่ต่างกัน   จึงท าให้มี

บุคลกิภาพไมเ่หมือนกัน 
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กจิกรรมการเรยีนการสอน คุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของผู้เรยีน 

ขั้นเตรยีม 

1. ตรวจรายช่ือนักเรียนที่มาเข้าเรยีน 

2. ตรวจการแตง่กาย 

3. อธิบายจุดประสงค์ของรายวิชาและ

บทเรียน  หลักเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผลในบทที่  1 

4. ครู และนักเรยีนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ

ความรูเ้บื้องต้นของบุคลกิภาพ 

5. ครูซักถามนักเรยีนเกี่ยวกับบุคลกิภาพ  

โดยทั่วๆ  ไป 

ขั้นด าเนนิการ 

1. น าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ  ความรูเ้บื้องต้น 

เกี่ยวกับบุคลกิภาพประกอบการใช้ส่ือ 

PowerPoint 

2. อธิบายความหมายและชนิดของ

บุคลกิภาพ  การเกิดขึน้ของนิสัย  ชนิด

ของบุคลกิภาพการพัฒนาบุคลิกภาพ  

ยกตัวอย่าง การพัฒนาบุคลกิภาพ 

3. ต้ังปัญหาให้นักเรยีนตอบ 

4. แบ่งกลุม่ผู้เรียนให้ระดมสมองและ

ด าเนนิการอภิปรายตามกิจกรรมของบทที่  

1  ที่เตรียมไว้ 

ขั้นสรุป 

1. สรุปการอภิปราย 

2. ตอบค าถามของผู้เรยีนที่สงสัย 

3. มอบหมายงาน (ถ้าม)ี 

 

- นักเรยีนฟังการเรียกขานช่ือ 

- นักเรยีนฟังการบรรยาย

ค าอธิบายรายวิชาและผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง  จดบันทึก

หลักเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 

 

- ตอบค าถาม 

 

 

- ศึกษาจากสื่อ  PowerPoint 

 

 

- จดบันทึกย่อสาระส าคัญๆ 

 

 

 

- ตอบค าถามและซักถามข้อ

สงสัย 

- แบ่งกลุม่ตามทีค่รูก าหนด  และ

ด าเนนิการระดมสมองและ

อภิปรายตามกิจกรรมที่ก าหนด 

 

- ฟังครูสรุปและซักถามเมื่อสงสัย 

 

1. การตรงต่อเวลา 

2. การมี ส่ วน ร่ วม ใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

3. การแต่งกายถูกต้อง

ตาม ระ เบี ยบ แล ะ

สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศ

ที่ดีมคีวามเป็น

ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ

กิริยามารยาทที่ พึง

ประสงค์ 

6. การมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 
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4. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนใบบทที่1 

5. บันทึกข้อมูลกจิกรรมการเรียนหลังการ

สอน 

- ต้ังใจฟังค าตอบ 

- จดบันทึกงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

- ขอดูผลการวัดผลและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรยีนการสอน 

 1   หนังสือการพัฒนาบุคลิกภาพ   

 2  รูปภาพแสดงบุคลกิภาพแบบตา่งๆ 

3 ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

4 PowerPoint 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. วิธีวัดผลและประเมินผล 

-     สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    

-     ประเมินตามสภาพจริง 

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑ์การประเมินผล 

-     ผ่านเกณฑ์   50% 
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ใบความรู้ที่ 1 

หน่วยที่ 1  

ความรู้ทัว่ไปของบุคลิกภาพ 

ความหมายของบุคลิกภาพ 

 แบบแผนพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเป็นลักษณะเอกลักษณ์ที่แสดงออกทั้งทางความคิด 

ความรูส้กึ ความสนใจ สติปัญญา รวมทั้งด้านสรีระ คลิกภาพภายนอก บุคลกิภาพภายใน 

 

ขอบข่ายของบุคลิกภาพ 

 สิ่งที่คนส่วนใหญ่ยึดถอืในการพิจารณาบุคลกิภาพของบุคคลมีดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณะทางกาย 

2. ลักษณะการพูดจาท่าทาง 
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3. ลักษณะทางจิตใจ 

4. อุปนสิัย 

5. อารมณ ์

6. ก าลังใจ 

7. การสมาคม 

8. ความรู ้ความสามารถ อ านาจ ฐานะ 

ความส าคญัของบุคลิกภาพ 

 บุคลกิภาพเป็นส่ิงส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งด้านของการ

ด าเนนิชีวิตประจ าวัน การมีบุคลกิภาพที่ดี จะท าให้บุคคลไดรั้บประโยชน์ดังนี้ 

1. ความมั่นใจ 

2. ความส าเร็จ 

3. ความเป็นตัวของตัวเอง 

4. การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5. การปรับตัว 

6. การยอมรับของกลุ่ม 

7. การคาดหมายพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลหลังการเรยีนรู้ 

ตอนที่ 1  
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ค าสั่ง  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 

1. ข้อใดไม่จัดเป็นบุคลิกภาพ 

ก. รูปรา่งหน้าตา 

ข. ลักษณะการพูดจา 

ค. บทบาทที่ไดรั้บในการแสดงละคร 

ง. อุปนสิัย 

2. เมื่อคนเราเผชญิปัญหาและอุปสรรค มีสิ่งใดที่จะช่วยให้ผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้ 

ก. ก าลังใจ 

ข. การสมาคม 

ค. อารมณ ์

ง. ลักษณะทางจิตใจ 

3. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการมีบุคลิกภาพที่ดี 

ก. มีความมั่นใจในตนเอง 

ข. เป็นผูท้ี่มีฐานะมั่งคั่ง 

ค. เป็นผูท้ี่หน้าตาดกีว่าผู้อื่น 

ง. เป็นเจ้าองธุรกิจไดง้่าย 

4. รูปร่าง หน้าตา สีผิว เป็นบุคลิกภาพที่ได้มาจากสิ่งใด 

ก. พันธุกรรม 

ข. สิ่งแวดล้อม 

ค. การปรับปรุงองแต่ละคน 

ง. ไมม่ีขอ้ถูก 

5. บุคลิกภาพใดที่ได้มาจากสิ่งแวดล้อม 

ก. สาวิตรีไดรั้บการอบรมที่ดีจงึมีมารยาทงามอย่างไทย 

ข. วราลีมร่ีางกายแคระแกร็น 

ค. องอาจเข้าเรยีนในสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ 

ง. สมหญิงเป็นคนที่อารมณ์ดีเหมือนพ่อ 

6. ข้อใดจัดว่าเป็นความพยายามที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพของบุคล 

ก. ราตรีเรยีนท าอาหาร 
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ข. ร าพึงเรยีนในสถาบันที่สอนดา้นเลขานุการ 

ค. ปเีตอร์เรยีนในสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ 

ง. ลูกนกเรยีนร้องเพลงตามที่ตนเองชอบ 

7. แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพข้อใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. บุคลกิภาพต้องใช้เวลาหลอ่หลอม 

ข. บุคลกิภาพเป็นส่ิงที่ไม่ตายตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ 

ค. ไมม่ีสองบุคคลใดที่มีบุคลกิภาพเหมือนกันทุกปะการ 

ง. กล่าวถูกทุกข้อ 

8. พฤตกิรรมหรอืการกระท าของมนุษย์ที่ท าอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ หมายถึงข้อ

ใด 

ก. อุปนสิัย 

ข. อัธยาศัย 

ค. ความสามารถ 

ง. ความสนใจ 

9. ความรู้สึกที่แสดงถึงแนวโน้มที่จะเข้าหาสิ่งเหล่านั้นๆ ของแต่ละบุคคล หมายถึง

ข้อใด 

ก. อุปนสิัย 

ข. อัธยาศัย 

ค. ความสามารถ 

ง. ความสนใจ 

10. กริยิาที่แสดงออกพร้อมอารมณ์ หมายถึงข้อใด 

ก. อุปนสิัย 

ข. อัธยาศัย 

ค. ความสามารถ 

ง. ความสนใจ 

11. สิ่งที่มีอยู่เฉพาะในตัวของบุคคลและพร้อมที่จะแสดงออกได้เมื่อต้องการหรอืมี

โอกาส  

ก. อุปนสิัย 
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ข. อัธยาศัย 

ค. ความสามารถ 

ง. ความสนใจ 

12. บางคนสูง บางคนเตี้ย บางคนผอม มีวามสมัพันธ์กับข้อใด หมายถึงข้อใด 

ก. โครงสร้างทางรา่งกาย 

ข. โครงสร้างทางจิตใจ 

ค. เวรกรรมแต่ปางก่อน 

ง. ความเหลื่อมล้ าของคน 

         13.  บุคลใดที่จะได้รับการคัดเลือกเขา้ท างานเป็นพนักงานขายขององค์กร 

ก. ปูได้คะแนนวิทยาศาสตร์เป็นอันดับหน่ึง 

ข. สม้ เป็นผูท้ี่ย้ิมแย้ม มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ค. ต่ายเป็นคนสวยแตไ่มม่ีไหวพริบ 

ง. อ้วนสนใจแตเ่ร่ืองการเมือง 

           14.  นักจติวิทยากล่าวว่าคนที่มักชอบท าอะไรง่ายๆ ไม่ชอบพธีิการ มักมีรูปร่าง

แบบใด 

ก. รูปรา่งล้ าสัน มาดนักกีฬา 

ข. รูปรา่งผอมสูง 

ค. รูปรา่งท้วม อ้วน 

ง. รูปรา่งเต้ียแคระ 

15. อุปนสิัยของคนรูปร่างใดไม่เหมาะกับการเป็นพนักงานต้อนรับ 

 ก. รูปรา่งล้ าสัน มาดนักกฬีา 

 ข. รูปรา่งผอมสูง 

 ค. รูปรา่งท้วม อ้วน 

 ง. รูปรา่งเต้ียแคระ 

 

ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอนโดย 



 24 

1. แบ่งนักศึกษาออกเป็น  4-6  คน  ระดมสมอง  โดยการสรุปความหมายและ

องค์ประกอบของบุคลิกภาพ  ตามความเข้าใจของกลุ่มแล้วให้ตัวแทนออกมา

น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

2. ให้นักศึกษาแต่ละคน  พิจารณาตนเองว่า  ตนเองมีบุคลกิภาพที่มีลักษณะเด่นเป็น

บุคลิกภาพกลุ่มใด  และชนิดใด  ตามการแบ่งของศรีธรรม  ธนะภูมิ  แล้วให้มา

น าเสนอหน้าช้ันเรียนให้เพ่ือนวิพากษ์วิจารณ ์

 

 

1. เครื่องมือวัด 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน 

ประจ า (2) บางครัง้ (1)  ไมเ่คย (0) 

- การตรงต่อเวลา 

- การแตง่กายถูกระเบียบ 

- การมีส่วนร่วม 

- ความรับผิดชอบ 

- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 

เกณฑ์การประเมิน  ผ่านเกณฑ์   50% 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 ครูอาจารย์อาจให้นักเรยีนแตล่ะคนท ารายงานค้นคว้าเนื้อหาส าคัญแต่หัวขอ้ของรายงาน 

ไมค่วรจะซ้ ากันแล้วให้น าสง่ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

2)  แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
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- เนือ้หาถูกต้อง 

- รูปแบบสวยงาม 

- มีความประณีตถูกแบบที่ก าหนด 

- ตรงต่อเวลาที่ก าหนด 

   

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 

 3)  แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานกลุม่ 

รายการพฤติกรรม ดมีาก (4) ปานกลาง 

(3) 

พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

    

- การมีส่วนร่วม 

- มีความรับผิดชอบ 

- สร้างบรรยากาศที่ดี 

- การตรงต่อเวลา 

- การมีสัมมาคารวะ 

- กิริยามารยาทที่พึงประสงค์ 

- การมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

    

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  1 

ชื่อ…………………………...สกุล…………..……………………..ระดับชั้น………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพ่ือนประเมิน   ครูประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง  ดี พอใช้ ปรับป

รุง 

 ดี   

      พอใช้   

      ปรับปรุง   

 

ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อครูอาจารย์ไดใ้ห้ผู้เรยีนและเพ่ือนประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใสไ่ว้ใน

ใบให้คะแนนที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว เพ่ือให้การประเมินผลไม่คลาดเคลื่อน  และเร่งพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้เรยีนในทันที  และเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผล  เมื่อสิ้นภาคเรียนต่อไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยท่ี  2 

ช่ือวิชา  การพฒันาบคุลกิภาพ สอนสัปดาห์ท่ี  2-

3 

ช่ือหน่วย  องค์ประกอบของบุคลิกภาพ คาบรวม  54 

ช่ือเรื่อง.  องค์ประกอบของบุคลิกภาพ จ านวนคาบ  8 
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สาระการเรยีนรู้ 

1. องค์ประกอบของบุคลกิภาพในแง่ของจิตวิทยา 

2. องค์ประกอบของบุคลกิภาพทั่วไป 

3. เกณฑ์ในการประเมินบุคลกิภาพ 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายขององค์ประกอบของบุคลกิภาพได้ 

2. บอกหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคลกิภาพได้ 

 

สรุปเนื้อหาส าคัญ 

 การพิจารณาองค์ประกอบของบุคลิกภาพน้ันมีแนวทางการวิเคราะห์ได้   2  ประการคือ  พิจารณา

องค์ประกอบในแง่จิตวิทยา   และการพิจารณาในแง่ทั่วไป 

 บุคลกิภาพจะมีส่วนสัมพันธ์เกีย่วข้องอย่างส าคัญและใกล้ชิดกับความรอบรู ้ อารมณแ์ละการกระท า 

 พฤติกรรมที่คน ๆ  หน่ึงแสดงออกมาน้ันเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่อยู่ภายนอกกับสิ่งที่อยู่

ภายในใจ   และค่านิยมของคน ๆ  น้ัน 

 กรอบโลกทัศน์  ชีวะทัศน์ที่เรามีต่อเร่ืองต่าง ๆ   มีส่วนส าคัญในการปรุงแต่งชีวิตของแต่ละคนให้

แตกต่างกันไป   ตามวิถทีางของตน 

 อารมณ์เป็นความรู้สกึที่เราไม่สามารถปล่อยให้เป็นใหญ่ครอบครองความคิดได้เพราะหากเราปลอ่ย

ไปมีโอกาสที่จะน าไปสูก่ารท าลายมากกว่าสร้างสรรค์ 
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กจิกรรมการเรยีนการสอน คุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของผู้เรยีน 
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ขั้นเตรยีม 

1. ตรวจรายช่ือนักเรียนที่มาเข้าเรยีน 

2. ตรวจการแตง่กาย 

3. ทบทวนบทเรียนที่แล้วและบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังและหลักเกณฑ์การ

วัดผลและประเมินผลในบทที่  2 

4. ครู และนักเรยีนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของบุคลกิภาพ 

5. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบ

ของบุคลกิภาพทั่ว ๆ  ไป 

ขั้นด าเนนิการ 

1. น าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ  องค์ประกอบ

ของบุคลกิภาพโดยใช้สื่อ PowerPoint 

2. อธิบายองค์ประกอบของบคุลิกภาพใน

แง่จิตวิทยา  องค์ประกอบของ

บุคลกิภาพทั่วไป  และเกณฑ์การ

ประเมินบุคลกิภาพ   ยกตัวอย่าง 

องค์ประกอบข้างต้น 

3. ต้ังปัญหาให้นักเรยีนตอบ 

4. แบ่งกลุม่ผู้เรียนด าเนนิการอภิปรายตาม

กิจกรรมของบทที่  2  ที่เตรียมไว้ 

ขั้นสรุป 

1. สรุปการอภิปราย 

2. ตอบค าถามของผู้เรยีนที่สงสัย 

3. มอบหมายงาน (ถ้าม)ี 

4. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนใบบทที่

2 

5. บันทึกข้อมูลกจิกรรมการเรียนหลังการ

สอน 

 

- นักเรยีนฟังการเรียกขานช่ือ 

- นักเรยีนฟังการบรรยาย จด

บันทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

และหลักเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 

 

- ตอบค าถาม 

 

 

- ศึกษาจากสื่อ  PowerPoint 

 

- จดบันทึกย่อสาระส าคัญๆ 

 

 

 

- ตอบค าถามและซักถามข้อสงสัย 

- แบ่งกลุม่ตามที่ครูก าหนด  และ

ด าเนนิการอภิปรายตามกิจกรรม

ที่ก าหนด 

- นักเรยีนฟังครูสรุปและซักถาม

เมื่อสงสัย 

- ต้ังใจฟังค าตอบ 

- จดบันทึกงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

- ขอดูผลการวัดผลและประเมินผล 

 

1. การตรงต่อเวลา 

2. การมี ส่ วน ร่ วม ใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

3. การแต่งกายถูกต้อง

ตาม ระ เบี ยบ แล ะ

สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศ

ที่ดีมคีวามเป็น

ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ

กิริยามารยาทที่ พึง

ประสงค์ 

6. การมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 

7. ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม

สะอาดร่างกายที่อยู่

อาศัย  สถานศึกษา

และชุมชน 

 

 

สื่อการเรยีนการสอน 

 1.  หนังสือการพัฒนาบุคลิกภาพ   
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 2.  รูปภาพแสดงบุคลกิภาพแบบตา่ง ๆ 

3. ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

4. PowerPoint 

 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. วิธีวัดผลและประเมินผล 

-     สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    

-     ประเมินตามสภาพจริง 

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑ์การประเมินผล 

-     ผ่านเกณฑ์   50% 
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หน่วยที่ 2  

 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 

                  บคุลิกภาพภายนอกเป็นสิ่งที่มองเห็นได้อยา่งชัดเจน ซึ่งอาจหมายถึง สรีระทาง

กายกิริยาท่าทางตา่งๆ การเคลื่อนไหว หากเอย่ช่ือคนใดคนหน่ึงซึ่งไมรู้่จักช่ือ ผู้พูดก็จะบรรยาย

ถึง ใบหน้า สว่นสูง สผีิว ผม ฟัน สว่นสูง น้ าหนัก ซึ่งส่ิงที่บรรยายมานัน้ลว้นแลว้แต่เป็นสิ่งที่เรา

เรียกว่าบุคลกิภาพภายนอกทั้งส้ิน จึงสามารถสรุปสิ่งที่เรียกว่าบุคลิกภาพภายนอกได้ดังนี้ 

1. รูปรา่ง                          2. หน้าตา 

3. ผม                               4. ตา 

5. คิ้ว                               6. ห ู

7. จมูก                            8. ปาก 

9. ฟัน                             10. คาง 

11. อก                           12. มือ 

13. แขนและไหล ่         14. เล็บ 

15. ผิวพรรณ                 16. เอว 

17. สะโพก                    18. ขา 

19. เท้า 
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สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 

    บุคลกิภาพภายนอกส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ได้มาจากพันธุกรรมยกเว้นว่าจะมีบางสว่นหรือบางคน 

บุคลกิภาพได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บได้ประสบอุบัตเิหตุ 

บุคลกิภาพบางส่วนอาจต้องมีการปรังปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสมเพ่ือเสริมให้เป็นบุคคลที่มี

บุคลกิภาพที่ดี ดังน้ันเราจึงควรส ารวจบุคลิกภาพของตัวเรา เมื่อพบว่ามีส่วนใดที่บกพร่อง และ

สามารถปรังปรุงให้ดีขึ้น หรือปกปิดสว่นบกพร่องน้ันได้ หรืออวัยวะบางสว่นจะต้องได้รับการ

ดูแลและเอาใจใส ่จึงจะสวยงามได ้เกี่ยวข้องกับอวัยวะหรือบุคลิกภาพภายนอกเราสามารถ

ปฏิบัตไิด้ดังน้ี 

 

     รูปร่าง 

            รูปรา่ง หมายถึง สัดสว่นของรา่งกายต้ังแต่ศีรษะจรดเท้า แตล่ะเผ่าพันธุ์อาจมีรูปรา่ง

ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ชาวยุโรปจะมีรูปรา่งที่สูงใหญ่กว่าชาวเอเชีย เป็นต้น รูปรา่งของ

บุคคลเป็นส่ิงที่สามารถพัฒนาได ้โดยเฉพาะบุคคลที่มีรูปรา่งอ้วนนอกจากจะท าให้ดูเป็นคนไม่

คล่องแคล่วแล้วยังจะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตา่งๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ 

อีกด้วย 

          โรคอ้วนเกิดได้จากหลายสาเหตุ แตท่ี่พบมากที่สุดคอือุปนสิัยการบรโิภค ซึ่งอาจ

ต้องการบริโภคเพราะความต้องการของร่างกายหรือสาเหตุมาจากความเครยีด เมือ่อ้วนมักจะ

ท าให้เจ้าของรูปร่างรู้สึกอึดอัด และแต่งกายให้สวยงามได้ล าบาก จึงมักหาวิธีการต่างๆ เพ่ือ

ขจัดความอ้วนสว่นเหลา่นัน้ให้หมดไป วิธีการลดความอ้วนที่กระท าได้มดีังนี้ 

1. การควบคุมอาหาร การลดน้ าหนักโดยวิธีการควบคุมอาหารเป็นวิธทีี่ดีและปรอดภัย

ที่สุด ผู้ลดน้ าหนักจะต้องจ ากัดปรมิาณอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายจะต้อง

บรโิภคอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เลอืกรับประทานอาหารที่มกีากมากๆ เช่น ผัก ผลไม้ งดอาหาร

หวาน หรืออาหารที่มปีรมิาณไขมันสูง ควรรับประทานอาหารด้วยวิธีปิ้ง น่ึง ย่าง แทนการทอด 

และ ที่ส าคัญจะต้องออกก าลังกายควบคู่กันไปดว้ย 

2. การรับประทานยาลดความอ้วน ผลขา้งเคียงของยาลดความเครยีดจะเข้าไปมีฤทธิ์ต่อ

ระบบประสาทกลางที่ควบคุมความหิว หรือความอยากอาหารเมื่อถึงเวลา และกระตุน้ให้

ร่างกายกระฉับกระเฉงขึ้น เมื่อไมไ่ด้รับอาหารท าให้ ร่างกายต้องน าไขมันที่สะสมอยูใ่น
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กล้ามเนือ้มาให้ ร่างกายจึงซูบผอม กล้ามเนือ้เล็กลง เมื่อรา่งกายผอมลง น้ าหนักก็จะลดลง

ทันทีการรับประทานยาลดความอ้วนมีผลข้างเคียงคือท าให้นอนไมห่ลับ มึนงง ออ่นเพลยี ปาก

แห้ง ใจสัน้ คลื่นไส้ เมื่อเลกิใช้ยาอาจท าให้กลับมากินอาหารมากขึน้กว่าเดมิน้ าหนักอาจจะเพ่ิง

ขึน้กว่าเดมิก็ได ้ดังน้ันหากจ าเป็นต้องลดความอ้วนดว้ยวิธนีี ้ควรให้อยู่ในความดูแลของแพทย์

เสมอ 

3. การออกก าลังกาย การออกก าลังกายสัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ นอกจากช่วยเพ่ิมความ

แข็งแรงให้กล้ามเนือ้แล้ว ยังจะช่วยเผาผลาญแคลอรีส่วนเกิน ซึ่งจะช่วยลดไขมันสว่นเกิน ท าให้

รูปรา่งดขีึน้ 

 

หน้าตา 

     หน้าตาหรือรูปหน้า เป็นเค้าโครงซึ่งมีส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ตา หู จมูก คิ้ว ปาก ฟัน ผม 

ผิวหน้า อยู่ด้วย คนที่เกิดมาหน้าตาหลอ่ สวย จัดว่าโชคดี ยิ่งหากได้รูปรา่งที่ดีมาประด้วย

ประกอบดว้ยแล้ว นับว่าเป็นสิ่งที่โชคดีอีกเท่าตัว โดยทั่วไปลักษณะใบหน้าของคนจะแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ผู้ที่มีลักษณะของใบหน้าต่างๆ สามารถแก้ไขลักษณะบนใบหน้าด้วย

การแตง่หน้าไดด้ังน้ี 

1. ใบหน้ากลม ผู้ที่มีใบหน้ากลม เมื่อตอ้งแตง่หน้าหลังจากที่รองพืน้และซับแป้งจนทั่ว

ใบหน้าแล้ว สามารถเสริมบุคลกิให้ดีขึ้นดว้ยการปัดแก้มบรเิวณช่วงแก้มให้เป็นรูปสามเหลี่ยม

ฐานด้วยหน่ึงของสามเหลี่ยมขนานกับแนวตอ้ง และมุมแหลมด้านตรงข้ามกับฐานช้ีไปยังจมูก 

โดยระวังอย่าปัดใกล้เข้ามาในช่วงกลางของหน้ามากเกินไป 

2. ใบหน้าเหลี่ยม สามารถเสริมบุคลกิทางด้านหน้าตาให้ดูดขีึน้ดว้ยการปัดแก้มเป็นรูป

สามเหลี่ยมเช่นเดยีวกับผู้ที่มีใบหน้ากลม แตจ่ะให้ฐานของสามเหลี่ยมอยู่ในแนวระนาบที่บรเิวณ

ดา้นล่างของแก้มและมุมแหลมด้านที่อยู่ช่วงในของใบหน้าต้องไม่เกินกลางตาด าเข้ามา 

3. ใบหน้ายาว การเสริมบุคลกิของคนที่มีรูปหน้ายาว จะใช้บลัชออนปัดช่วงแก้มเป็นรูป

สี่เหลี่ยมดา้นขนาน เอียงขึน้ไปตามแนวกระดูกโหนกแก้มจนจรดถึงไรผมบริเวณหู ดา้นหนึ่งซึ่ง

เป็นด้านที่อยู่ช่วงในของใบหน้าต้องไม่เกินกลางตาด าเข้ามา 

4. ใบหน้ารูปไข ่เป็นหน้าที่สวยอยูแ่ล้ว ไมต้่องมีการแก้ไขส่วนใด แตจ่ะเสริมให้ดูงดงามขึ้น

การปัดแก้มด้วยบลัชออนสเีข็มปัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเร่ิมจากกึ่งกลางดวงตาด าแลว้ไล่ปลาย

แหลมไปยังขมับให้สามเหลี่ยมต้ังฉากกับบริเวณใต้ตาหรือตามแนวจมูก  ไมว่่าจะเป็นผูท้ี่มี
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ใบหน้าในลักษณะใดก็ตาม จะต้องดูแลรักษาความสะอาดตามใบหน้าให้ปราศจากสิว ฝ้า กระ 

หรือรอยดา่งด า เพ่ือให้ใบหน้าดูสวยและนวลเนียน 

การแต่งหน้าในโอกาสต่าง 

1. การแตง่หน้าในโอกาสทั่วไป  การแตง่หน้าในโอกาสน้ี ควรเน้นที่ดูสบายตาอาจใช้รอง

พ้ืนหรือไมต้่องใช้ก็ได ้สสีันที่ใช้แต่งหน้าควรเป็นสีอ่อนบาง ใสๆ เช่น สพีีช และควรเป็นสี

เดยีวกันทั้งตา แก้ม และริมฝีปาก 

2. การแตง่หน้าไปท างาน  สาวท างานอาจพบปะหรือพูดคุยกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเป็น

เวลานาน จึงควรจะต้องพิถพิีถันกับการแตง่หน้าให้เรยีบเนียน ไมล่ะเลยจุดเล็กๆ น้อยๆ บน

ใบหน้า ต้องแต่งหน้าให้ดูคมชัด ใช้โทนสีเดยีวกั น เช่น โทนน้ าตาล โทนสอีิฐ เพ่ือเน้นบุคลกิให้

ชัดเจน หลกีเลี่ยงการแตง่หน้าที่ใช้ลูกเล่นแบบแฟช่ัน และการใช้สสีันมากมายหลายสเีกินไป 

3. การแตง่หน้าส าหรับงานกลางคืน  ควรจะเน้นเร่ืองสสีันให้คมเข้มเหมือนผลไมสุ้กคือ

เปลง่ปลั่งออกมาจากผิว ดว้ยการผสมสีแดงเขา้ไปในโทนสทีี่ใช้ อย่าทาแป้งให้ขาวกว่าปกติ

เพราะจะท าให้หน้าลอยเดน่ออกมา ควรเพ่ิมไฮไลต์ใน 5 จุดบนใบหน้า ได้แก่ หน้าผาก สันจมูก 

โหนกแก้มทั้งสองข้าง และปลายคาง ควรเขียนเสน้ขอบปากให้ชัดกว่าปกติ และอาจใช้สีด าหรือ

ขาวเขียนเสน้ดา้นในสุดหลังโคนขน ตาเพ่ือให้ตาดูเดน่ขึน้ อย่างไรก็ดี ควรจะแต่งให้อยูใ่นความ

พอด ีหากมากเกินไปจะท าให้ดูตลก 

4. การแตง่หน้าแบบธรรมชาต ิ การแตง่หน้าแบบธรรมชาตจิะดูเหมือนไม่ไดแ้ตง่หน้าเลย

เป็นการแต่งเพื่อจุดด้อยให้น้อยลง วิธีการคอืให้ลงรองพืน้ให้ใกลเ้คียงกับผิวจรงิมากที่สุด ซับ

ดว้ยแป้งเนื้อละเอียดอย่างเบามือ จากน้ันฉีดสเปรย์น้ าเป็นละอองบนใบหน้าแลว้ใช้กระดาษ

เช็ดหนา้ซับเพ่ือลดปรมิาณแป้งลง หากมีรอยคล้ ารอบตาให้ใช้รองพืน้ช่วยปิด อาจเพ่ิมความ

ชัดเจนดว้ยการปัดคิ้ว หรือถอนคิ้วให้รูปสวย ปัดด้วยมาสคารา่ใส และทาลปิกลอส 

5. การแตง่หน้าเรง่ด่วน หากจะตอ้งออกจากบ้านภายในเวลา 5 นาทีน้ี จะต้องแต่งหน้า

อย่างเรง่ด่วน ท าได้งา่ยๆ ดว้ยการทาปาก จากน้ันให้ป้ายลิปสติกแท่งเดยีวกันน้ันมาทาแก้มเป็น

สเีร่ือๆ ก็เป็นอันว่าเรียบรอ้ย 

6. การแตง่หน้ารับปริญญา การแตง่หน้ารับปริญญาไม่จ าเป็นต้องเลน่สสีันให้มากมาย

เน่ืองจากจะตอ้งอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆ จึงควรเน้นการแตง่หน้าแบบ Clean Beauty คือ

แตง่ให้ดูสะอาด ไมต้่องเน้นสสีันมากมายนัก หรือหากต้องการมลีูกเลน่บ้างก็มีไดต้ามสมควร 

ผม 
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              ผมสามารถช่วยปกปิดความบกพร่องใบหน้า การออกแบบทรงผมที่เหมาะสมช่วย

เสริมบุคลกิภาพให้ดูดีขึ้นเป็นอยา่งมาก ดังน้ันหลายคนจงึเข้ารับบริการร้านเสริมสวยที่มีการ

ออกแบบ 

ตา 

              ตาเป็นส่ิงที่ส าคัญที่ควรถนอมไว้ เพราะนอกจะท าให้มองเห็นโลกภายนอกแลว้ คนที่

มีตาที่เป็นประกาย สดใส ยังจะช่วยเสริมให้บุคคลน้ันมีใบหน้าที่ดูงดงามที่ดูดไีปด้วย 

 

คิ้ว 

               คิ้วเป็นส่วนประกอบหน่ึงของใบหน้าที่มปีระโยชน์ทั้งในดา้นการป้องกันเหงื่อไมใ่ห้

เข้าตา ป้องกันผง ป้องกันฝุ่นละออง ไมใ่ห้ไปท าลายลูกนัยน์ตา และยังเป็นส่วนที่ท าให้ใบหน้ามี

ความคมเข้มย่ิงขึ้น 

หู 

                หูเป็นอวัยวะที่ใช้ในการฟังเสียง ประกอบดว้ย ใบหู ประสาทห ูแก้วห ูนอกจากน้ี

แล้วลักษณะของหูที่สวยงามยังช่วยเสริมใบหน้าให้สวยงามตามไปดว้ย  

จมูก  

                จมูกเป็นอวัยวะที่มีส าหรับการหายใจ คนที่มจีมูกที่โดง่และสวยก็จะท าให้ใบหน้า

สวยงามได้เหมือนกัน 

ปาก 

               ปากเป็นอวัยวะหน่ึงของรา่งกายและใบหน้าที่เป็นสว่นเสริมบุคลกิภาพของคนและ

ใบหน้าให้ดูสวยงามยิ่งขึน้ 

ฟัน 

               ฟันเป็นอวัยวะส าหรับการเคีย้วหรือบดอาหาร และนอกจากนียั้งมีประโยชน์ต่อ

ใบหน้า หากฟันสวย ขาวสะอาด และเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ ก็จะช่วยเสริมเสน่ห์สร้างความ

ประทับใจให้กู้เห็น 

อก 

                อกเป็นสว่นประกอบที่ส าคัญของรูปรา่งโดยเฉพาะสุภาพสตรีจะให้ความส าคัญกับ

หน้าอกเป็นอย่างมากเพราะผู้หญงิทุกคนอยากได้ช่ือว่าอกสวย 

ขา 
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                ช่วงขาทีเ่รียวงามมักเป็นส่ิงที่หญงิสาวสว่นใหญป่รารถนา ใครที่มีขายาวเรียวงามก็

จะเป็นที่จับตามองและเสริมเสน่ห์ให้แก่ตัวเองอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลการเรยีนรู้ 

ตอนที่ 1  

ค าสั่ง  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 

1. บุคลิกภาพของบุคคลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้รับออทธิพลมาจากสิ่งใด 

ก. พันธุกรรม 

ข. โรคภัยไข้เจ็บ 

ค. การปรับปรุงและพัฒนา 

ง. มาจากทุกๆ ข้อ 

2. คนที่มีรูปร่างอ้วนนอกจากจะท าให้ดูเป็นคนไม่คล่องแคล่วแล้วยังก่อให้เกดิผล

ข้อใด 

ก. เกิดโรคภัยไข้เจ็บ 

ข. ไมไ่ด้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ 

ค. ต้องรับประทานอาหารมากกว่าจึงสิน้เปลอืง 
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ง. หาเสื้อผ้าใสไ่มไ่ด้ 

3. วิธีการลดความอ้วนข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัต ิ

ก. จ ากัดปรมิาณอาหารอาหาร 

ข. การออกก าลังกาย 

ค. การรับประทานยาลดความอ้วน 

ง. ลดอาหารประเภทไขมัน  

4. ใบหน้าที่จัดว่าสวยคือใบหน้าลักษณะใด 

ก. ใบหน้ากลม 

ข. ใบหน้ายาว 

ค. ใบหน้าเหลี่ยม 

ง. ใบหน้ารูปไข ่ 

5. การแต่งหน้าในโอกาสใดที่ต้องแต่งให้เข้ม 

ก. งานกลางคืน 

ข. รับปริญญา 

ค. โอกาสทั่วไป 

ง. ไปท างาน 

6. เหตุใดการแต่งหน้าไปท างานจงึต้องพถิีพถิันมากกว่าโอกาสอื่นๆ 

ก. เพราะตอ้งอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน 

ข. เพราะตอ้งการเน้นความสบายตา 

ค. เพราะตอ้งพบประพูดคุยกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด 

ง. เพราะตอ้งการให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด 

7. แชมพูข้อใดที่ไม่ควรเลือกใช้ 

ก. ท าความสะอาดไดอ้ย่างหมดจด 

ข. รู้สึกแสบเมื่อเข้าตา 

ค. ใช้ไดก้ับน้ าทุกสภาพ 

ง. ได้ฟองมากและสม่ าเสมอ 

8. แชมพูที่ผสมมะกรูดเหมาะกับผมสภาพใด 

ก. ผมหงอก 
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ข. ผมรว่ง 

ค. ผมมัน 

ง. ผมเสน้เล็ก 

9. แชมพูที่ผสมโปรตีนและสารสกัดจากจมูกขา้วสาลีและดอกเก๊กฮวย มีคุณบัติ

ตามข้อใด 

ก. ช่วยให้ผมอ่อนนุ่มและหวีง่าย 

ข. ช่วยให้ผมเป็นประกาย 

ค. ช่วยให้เลอืดที่รากผมไหลเวียน 

ง. ช่วยให้ผมมีน้ าหนัก 

10. คนที่มีรูปหน้าเหลี่ยม ควรมีคิว้ลักษณะใด 

ก. คิ้วสัน้ 

ข. คิ้วตก 

ค. คิ้วโก่ง 

ง. คิ้วตรง 

11. หากพบว่าเด็กมีลักษณะใบหูที่ผดิปกต ิควรผ่าตัดในช่วงอายุประมานเท่าใด จึง

จะเหมาะสม 

ก. ประมาณ 5 - 6 ขวบ 

ข. ประมาณ 8 - 9 ขวบ 

ค. ประมาณ 10 -11 ขวบ 

ง. ประมาณ 10 ขวบทั่วไป 

12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเลือกซื้อลิปสติก 

ก. ควรซือ้ลปิสติกที่ลดราคาเพ่ือเป็นการประหยัด 

ข. ควรซือ้ลปิสติกที่ไมเ่คยใช้เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับตนเอง 

ค. ควรซือ้ลปิสติกที่มีคุณภาพเพ่ือชว่ยบ ารุงริมฝีปาก 

ง. ควนซือ้ลปิสติกที่ผสมสารเคมีมากๆ 

13. การรับประทานผลไม้ที่มีความแข็งบ้าง เพื่อให้เกดิผลข้อใด 

ก. เพ่ือให้ฟันงอกเร็วขึน้ 

ข. เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้กับฟัน 
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ค. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการเคี้ยวอาหารให้กับฟัน 

ง. เพ่ือขจัดคราบในปาก 

14. หากมีปัญหาเรื่องคางไม่ได้รูป สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด 

ก. การแตง่หน้าเพื่อปกปิด 

ข. การใส่เสื้อที่คอหรือปกสูงขึน้มาปิดคาง 

ค. การใช้ผ้าพันคอ 

ง. การท าศัลยกรรม 

15. หากมีปัญหาเรื่องอก สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด 

ก. เดนิห่อไหล่ 

ข. เลอืกเสื้อยกทรงให้เหมาะสม 

ค. ใส่เสื้อตัวโคร่ง 

ง. ใส่เสื้อสีเข้ม 

16. ข้อใดปฏิบัตถิูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษามือ 

ก. ลา่งมือบ่อยๆ 

ข. ไมค่วรใช้สบู่ล้างมอืเพราะจะท าให้มือเปื่อย 

ค. ต้องทาครีมหรือน้ ามันมะกอกอย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง 

ง. ผู้ที่มีมอืสวยอยู่แลว้ไม่ต้องมีการบ ารุงก็ได้ 

17. ข้อใดปฏิบัตถิูกต้องเกี่ยวกับเล็บ 

ก. เล็บมอืต้องตัดเจียนเป็นรูปไข่ 

ข. เล็บเท้าต้องตัดให้สัน้และตัดตรง 

ค. รับประทานวิตามินบี 2 และวิตามินดเีพ่ือชว่ยบ ารุงเล็บ 

ง. ควรปฏิบัตทิุกข้อ 

18. หากสะโพกแตกร่าวจะก่อให้เกดิผลข้อใด 

ก. รูปรา่งไมไ่ด้สัดส่วน 

ข. เดนิไมไ้ด้ 

ค. ใส่กระโปรงไม่สวย 

ง. ขาดความมั่นใจ 

19. คนที่ก้นแบนเพราะเนื้อน้อยสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด 
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ก. ออกก าลังกาย 

ข. รับประทานยาและบ ารุง 

ค. รับประทานอาหารให้มากๆ 

ง. ออกก าลังกายและควบคู่กับการรับประทานอาหารให้มากๆ 

20. สิ่งที่ท าให้ช่วยขาขาดความเรยีวงามคืออะไร 

ก. กล้ามเนือ้ 

ข. เซลลูไลต์ 

ค. เสน้เลอืด 

ง. เนือ้เย่ือ 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอนโดย 

 1.  ให้นักศึกษาจับคู่กัน  แล้วประเมินบุคลิกภาพตามเกณฑ์ในการประเมินบุคลิกภาพ

ของ  ปรีชา  คัมภีรปกรณ์   ทั้ง  9   องค์ประกอบ   ว่าเป็นเช่นใดบ้าง  แล้วให้เจ้าตัวแสดง

ความรู้สึกว่าการที่เพ่ือนประเมินมีองค์ประกอบใดบ้างที่ตนเองรับได้หรือรับไม่ได้  เน่ืองจาก

เหตุผลใด  เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

 2.  ให้นักศึกษาบอกโลกทัศน์ของตนเองให้เพ่ือน ๆ ฟังหน้าช้ันเรียน  แล้วให้เพ่ือน ๆ   

สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการประเมินบุคลกิภาพตามแบบบันทึกที่ก าหนดให้ 

 

1. เครื่องมือวัด 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน 

ประจ า (2) บางครัง้ (1)  ไมเ่คย (0) 

- การตรงต่อเวลา 

- การแตง่กายถูกระเบียบ 

- การมีส่วนร่วม 

- ความรับผิดชอบ 

- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

เกณฑ์การประเมิน  ผ่านเกณฑ์   50% 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 ครูอาจารย์อาจให้นักเรยีนแตล่ะคนท ารายงานค้นคว้าเนื้อหาส าคัญแตห่ัวขอ้ของรายงาน 

ไมค่วรจะซ้ ากันแล้วให้น าสง่ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

2)  แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

   

- เนือ้หาถูกต้อง 

- รูปแบบสวยงาม 

- มีความประณีตถูกแบบที่ก าหนด 

- ตรงต่อเวลาที่ก าหนด 

   

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3)  แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานกลุม่ 

รายการพฤติกรรม ดมีาก (4) ปานกลาง 

(3) 

พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
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- การมีส่วนร่วม 

- มีความรับผิดชอบ 

- สร้างบรรยากาศที่ดี 

- การตรงต่อเวลา 

- การมีสัมมาคารวะ 

- กิริยามารยาทที่พึงประสงค์ 

- การมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

    

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  2 

ชื่อ…………………………...สกุล…………..……………………..ระดับชั้น………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพ่ือนประเมิน   ครูประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง  ดี พอใช้ ปรับป

รุง 

 ดี   

      พอใช้   

      ปรับปรุง   

 

ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อครูอาจารย์ไดใ้ห้ผู้เรยีนและเพ่ือนประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใสไ่ว้ใน

ใบให้คะแนนที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว เพ่ือให้การประเมินผลไม่คลาดเคลื่อน  และเร่งพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้เรยีนในทันที  และเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผล  เมื่อสิ้นภาคเรียนต่อไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยท่ี  3 

ช่ือวิชา  การพฒันาบคุลกิภาพ สอนสัปดาห์ท่ี  4-

5 

ช่ือหน่วย  บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ คาบรวม  54 

ช่ือเรื่อง.  บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ จ านวนคาบ  8 
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สาระการเรยีนรู้ 

1. บุคลกิภาพที่พึงประสงค์ 

2. การวิเคราะห์หรือส ารวจบุคลิกภาพของตนเอง 

3. การพัฒนาหรือปรับปรุงบุคลกิภาพของตนเอง 

 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกบุคลกิภาพที่พึงประสงค์โดยทั่ว ๆ  ไปได้ 

2. วิเคราะห์และส ารวจบุคลกิภาพของตนเองได้ 

3. พัฒนาหรือปรับปรุงบุคลกิภาพของตนเองได้ 

 

สรุปเนื้อหาส าคัญ 

 บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของเราจึงต้องเป็นบุคลิกภาพที่ได้รับการพัฒนาหรือปรุงแต่งให้เหมาะสม  

ต่อบทบาทหน้าที่ของเราดว้ย 

 บุคลิกภาพที่ดี หรือบุคลิกภาพที่พึงประสงค์น้ันไม่มีใครก าหนดได้ว่าควรจะเป็นอย่างไร   หรือมี

ลักษณะอย่างไรบ้าง  แต่ถ้าหากจะกล่าวแล้ว  บุคลิกภาพที่เหมาะสม  ควรสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่

รับผิดชอบอยู่ 

 การวิเคราะห์ตนเองหรือส ารวจบุคลิกภาพของตนเอง    เป็นการส ารวจจุดเด่นหรือจุดด้อยเพ่ือ

หาทางพัฒนาปรับปรุงให้ดขีึน้ 

 สิ่งที่เราตอ้งยอมรับก็คือ  การมองตัวตนน้ันสามารถจะมองเห็นตนเองได้เป็น    4  สว่น  คือ 

1. สว่นที่ตนเองเห็น-คนอื่นเห็น 

2. สว่นที่ตนเองเห็น-คนอื่นไมเ่ห็น 

3. สว่นที่ตนเองไมเ่ห็น-คนอื่นเห็น 

4. สว่นที่ตนเองไมเ่ห็น-คนอื่นไมเ่ห็น 

ควรด าเนินการพัฒนาบุคลิกภาพตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตน  โดยพิจารณาถึงความเร่งด่วน

และความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาก่อน หรืออาจเร่ิมจากส่ิงที่พัฒนาง่ายไปหาสิ่งที่พัฒนายาก 
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กจิกรรมการเรยีนการสอน คุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของผู้เรยีน 

ขั้นเตรยีม 

1. ตรวจรายช่ือนักเรียนที่มาเข้าเรยีน 

2. ตรวจการแตง่กาย 

3. ทบทวนบทเรียนที่แล้วและบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังและหลักเกณฑ์การ

วัดผลและประเมินผลในบทที่  3 

4. ครู และนักเรยีนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ

บุคลกิภาพที่พึงประสงค์ทั่ว ๆ  ไป 

5. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับบุคลกิภาพที่

พึงประสงค์ของนักเรียน 

ขั้นด าเนนิการ 

1. น าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ  บุคลกิภาพที่

พึงประสงค์โดยใช้ส่ือ PowerPoint 

2. อธิบายการวิเคราะห์หรือส ารวจ

บุคลกิภาพของตนเอง  การพัฒนาหรือ

ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง  พร้อม

กับยกตัวอย่างการพัฒนาบุคลิกภาพที่

ส าคัญ ๆ 

3. ต้ังปัญหาให้นักเรยีนตอบ 

4. แบ่งกลุม่ผู้เรียนให้ระดมสมอง

ด าเนนิการอภิปรายตามกิจกรรมของบท

ที่  3  ที่เตรียมไว้ 

ขั้นสรุป 

1. สรุปการอภิปราย 

2. ตอบค าถามของผู้เรยีนที่สงสัย 

3. มอบหมายงาน (ถ้าม)ี 

4. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนใบบทที่

 

- นักเรยีนฟังการเรียกขานช่ือ 

 

- นักเรยีนฟังการบรรยาย จด

บันทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

และหลักเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 

 

- ตอบค าถาม 

 

 

- ศึกษาจากสื่อ  PowerPoint 

 

- จดบันทึกย่อสาระส าคัญ ๆ 

 

 

 

- ตอบค าถามและซักถามข้อสงสัย 

- แบ่งกลุม่ตามที่ครูก าหนด  และ

ด าเนนิการระดมสมองและ

อภิปรายตามกิจกรรมที่ก าหนด 

 

- นักเรยีนฟังครูสรุปและซักถาม

เมื่อสงสัย 

- ต้ังใจฟังค าตอบ 

- จดบันทึกงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

1. การตรงต่อเวลา 

2. การมี ส่ วน ร่ วม ใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

3. การแต่งกายถูกต้อง

ตาม ระ เบี ยบ แล ะ

สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศ

ที่ดีมคีวามเป็น

ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ

กิริยามารยาทที่ พึง

ประสงค์ 

6. การมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 

7. การมีคุณธรรมและ

ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก

ศาสนา 
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3 

5. บันทึกข้อมูลกจิกรรมการเรียนหลังการ

สอน 

- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

- ขอดูผลการวัดผลและประเมินผล 

 

สื่อการเรยีนการสอน 

 1.   หนังสือการพัฒนาบุคลิกภาพ   

 2.   รูปภาพแสดงบุคลกิภาพแบบตา่ง ๆ 

3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

4.   PowerPoint 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. วธิีวัดผลและประเมินผล 

-     สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    

-     ประเมินตามสภาพจริง 

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑ์การประเมินผล 

-     ผ่านเกณฑ์   50% 
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หน่วยที่ 3  

การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 

 

ทฤษฏีจิตวเิคราะห ์

 ซิกมันด ์ ฟรอยด์  จิตแพทย์ชาวเวียนนา ผู้ให้ก าเนดิทฤษฏีจติวิเคราะห์ ได้ให้ความเห็น

ว่ามนุษย์ประกอบโครงสร้าง 2 โครงสร้าง ได้แก่ 

 1 โครงสร้างทางบุคลิกภาพ 

 2 โครงสร้างทางจิต 

 

โครงสร้างทางบุคลิกภาพ 
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- ID  เป็นส่ิงทีติดตัวมากับมนุษย์ เป็นระบบแรกที่เกดขึน้ซึ่งประกอบขึ้นจากแรงขับ

พ้ืนฐาน การสร้างมโนภาพ และการรับรูท้ี่ถูกเก็บกดไว้ เป้าหมายของ ID คือลด

ความตรึงเครียด  ความเจ็บปวด ต้องการให้เกดิความสุขใจ ความเบิกบาน  

- EGO   เป็นโครงสร้างของบุคลิกภาพที่รับรูอ้ย่างมีสติ  มีการหาวิธสีนองความ

ต้องการของคนอยา่งมีสติ  ไมเ่อาแต่ใจตัวเอง มีเหตุผล ละมองทุกอย่างเป็นกลาง 

- SUPER EGO  เป็นส่วนที่ควบคุม  ID และ EGO ให้หยุดหรอืยับยัง้ร่างกายดว้ย

เหตุผล ความถูกต้อง มคีุณธรรม 

  

โครงสร้างทางจติ  

1. จิตส านึก    เป็นสภาวะที่บุคคลไดรั้บรูจ้ากประสาทสัมผัสทั้งห้า จากประสาท

ทั้งห้าแลว้ก็จะเกิดวามรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งที่มากระทบและถือเป็นการรับรูข้อง

มนุษย ์

2. จิตใกลส้ านึก  เป็นประสบการณ์ที่เลอืนรางที่บุคคลสะสมไว้ ถ้าถูกส่ิงกระตุน้ที่

เหมาะสม สิ่งเหลา่นี้จะเข้าไปอยู่ในจิตส านึก จิตใกลส้ านึกนีจ้ะอยู่ใกล้กับ

จิตส านึกมากกว่าจิตไร้ส านกึ 

3. จิตไร้ส านกึ หรือจิตใต้ส านกึ เป็นความรู้สึกที่พยายามเก็บกดไว้ไม่ให้แสดง

ออกมา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือตอ้งการให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลอื่น จิตไร้

ส านึกน้ีจะถูกเก็บไว้ในประสาทสว่นที่ลึกที่สุด จะปรากฏออกมาเมื่อขาดสติ 

ขาดความยับยัง้ช่ังใจ  

 

ธรรมชาติของจติของบุคคลทั่วไป 

1. ดิ้นรน คือ ยังมีความตอ้งการ หลงใหลในรูป รส กลิ่น เสยีง และสัมผัส 

2. หลุกหลกิ จะสังเกตเห็นได้ว่าจิตของคนเราน้ันไม่อยูน่ิ่ง จึงต้องนั่งสมาธิแก้ปัญหา 

3. รักษายาก เมื่อเปรยีบเทียบกับการเจ็บป่วยทางกายที่สามารถเยยีวยารักษาโรคให้หาย

ได้โดยเร็ว ในทางตรงกันข้ามหากเจ็บป่วยทางด้านจิตแล้วต้องใช้เวลาเพื่อรักษาให้อยู่ใน

สภาพที่ดีขึ้น 

4. มีอารมณ์กเิลสปะปนอยู ่มนุษยยั์งคงมีความอยากต่อสิ่งต่างๆ และยังคงผูกพันอยู่กับ

สิ่งใดสิ่งหน่ึงอยูเ่สมอ 

 

สาเหตุของความเครียด 

1. ขาดการออกก าลังกาย 

2. ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา 



 50 

3. การท าอะไรที่ซ้ าซากจนเกิดวามน่าเบื่อและเครียด 

4. เผชญิกับสิ่งที่ไมคุ่้นเคย 

5. ความรบีรอ้น 

6. ความบีบคั้น ความกดดัน 

7. ธรรมชาตทิี่ต่างกันของมนุษย์ 

 

สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธพิลต่อสุขภาพจิต 

 บุคคลต้องอาศัยอยู่ในสังคมในสิ่งแวดล้อมตา่งๆ ซึ่งส่ิงแวดล้อมตา่งๆนีม้ีทั้งส่ิงแวดล้อม

ที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่อาจสร้างปัญหาให้แก่บคุคลจนเกิดความเครยีดต่อสภาพจิตใจภายในได้   

สิ่งแวดล้อมที่มอีิทธิพลต่อสุขภาพจิตน้ันมีดังนี้ 

1. เพ่ือนบ้านและเพ่ือนร่วมงาน 

2. ที่อยู่อาศัยและที่ท างาน 

3. มลภาวะ 

4. การจราจรและการขนสง่ 

5. เศรษฐกิจ 

อารมณ์โกรธกับบุคลิกภาพ 

 เมื่อบุคลิกภาพเกิดอารมณโ์กรธขึ้นมาอาจท าให้แสดงพฤติกรรมต่างๆโดยไม่รู้ตัว ดังน้ัน

เราจึงต้องทราบว่าอารมณโ์กรธน้ันเกิดมาจากสาเหตุใดแล้วพยายามหาทางแก้ไขหรือ

หลกีเลี่ยง 

สาเหตุของอารมณ์โกรธ 

1. ความหิว  

2. ความเหน่ือย 

3. ความรอ้น 

4. ความแค้น อาฆาต 

5. ความไมส่มปรารถนา 

6. ความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย 

 

วิธีการขจัดอารมณ์โกรธ 

1. อย่าปลอ่ยให้อารมณร้์ายเข้ามาครอบง าจิตใจ 

2. สะกดกลัน้ความโกรธเมื่อไมพ่อใจ 

3. ฝึกฝนจิตใจตัวเองให้เป็นคนอารมณเ์ย็น สุขุม 

4. อย่าเกลยีดผูอ้ื่น 
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5. หลกีเลี่ยงสาเหตุของความโกรธ 

6. อย่าเป็นคนอาฆาต พยาบาท 

7. ใช้สมองท างานมากกว่าอารมณ์ 

8. สอบถามวามจรงิก่อนที่จะโกรธ 

9. ระวังอารมณเ์มื่อตอ้งปฏิบัตติามระเบียบ 

 

 

 

 

แบบประเมินผลหลังการเรยีน 

ตอนที่  1  

ค าสั่ง  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายใน 

ก. เราสามารถมองเห็นบุคลกิภาพภายในของแตล่ะบุคคลไดอ้ย่างชัดเจน 

ข. สุภาพนตรีจะแสดงบุคลกิภาพภายในได้ชัดกว่าผู้ชาย 

ค. เราจะตอ้งเปิดบังบุคลกิภาพภายในไมใ่ห้เห็น 

ง. เราจะตอ้งเก็บบุคลกิภาพภายในไมใ่ห้ใครเห็น 

2. ด ารงหิวน้ ามาก แต่ไม่มีเงิน จึงเปิดตูเ้ย็นในร้านค้าแล้วหยิบขึ้นมาดื่ม ท่ามกลาง

เสียงโวยวายของเจ้าของร้าน เช่นน้ีจัดว่าพฤติกรรมของด ารงได้รับอิทธพิลจาก

โครงสร้างทางบุคลิกภาพสว่นใด 

ก. ID 

ข. EGO 

ค. SUPER EGO 

ง. ไมม่ีขอ้ใดถูก 

3. ด ารัสหิวน้ า แต่ไม่มีเงิน จงึขอยืมเพื่อน แล้วน าไปซื้อน้ าที่ร้านค้ามาดื่ม เช่นน้ีจัด

ว่าพฤติกรรมของด ารัสได้รับอิทธพิลจากโครงสร้างทางบุคลิกภาพส่วนใด 

ก. ID 

ข. EGO 

ค. SUPER EGO 
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ง. ไมม่ีขอ้ใดถูก 

4. ด าริหิวน้ า จึงขอซื้อน้ าจากร้านค้าโดยเลือดซื้อน้ าดื่มย่ีห้อที่มีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือสังคม เช่นน้ีจัดวา่พฤติกรรมของด ารัสได้รับอิทธพิลจากโครงสร้างทาง

บุคลิกภาพส่วนใด 

ก. ID 

ข. EGO 

ค. SUPER EGO 

ง. ไมม่ีขอ้ใดถูก 

5. เมื่อบุคคลขาดสติจะแสดงจติภาคใดออกมา 

ก. จิตส านึก 

ข. จิตใกลส้ านึก 

ค. จิตใต้ส านกึ 

ง. ขึน้อยู่กับส่ิงที่เข้ามากระทบจิตใจ 

6. เมื่อบุคคลประสบกับปัญหาจิตไม่อยู่นิ่ง ควรแก้ไขด้วยวิธีใด 

ก. ออกไปเที่ยวนอกบ้าน 

ข. โทรศัพท์คุยกับเพ่ือน 

ค. น่ังสมาธิ 

ง. นอนหลับ 

7. บุคคลใดต่อไปน้ีน่าเกดิจะเกดิความเครียดได้มากี่สุด 

ก. หนูนาเลี้ยงสุนัขไว้บ้านจ านวน 5 ตัว 

ข. หนุงหนิงท างานไกลบ้านจงึต้องเผชญิกับปัญหารถติดทุกเช้า 

ค. น้อยหน่าชอบเลน่กีตารใ์ห้เพ่ือนฟังแตเ่พ่ือนไม่ฟัง 

ง. น้อยโหน่งอ่านหนังสือจึงท าข้อสอบได้ 

8. ข้อใดไม่จัดอยู่ใน 5 ส 

ก. สะสาง 

ข. เสริมสวย 

ค. สะดวก 

ง. สุขลักษณะ 
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9. ข้อใดช่วยสร้างบรรยากาศในที่ท างานให้ดีขึ้น 

ก. การเปิดเพลงเบาๆ 

ข. หาคนเข้าท างานในส านักงานมากๆ 

ค. ให้พนักงานแตง่กายให้ทันสมัย 

ง. เปิดโทรทัศน์ให้พนักงานดูระหว่างการท างาน 

10. เมื่อเกดิความเจริญทางด้านวัตถุและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้

เกดิปัญหาใดตามมา 

ก. มลภาวะ 

ข. การจราจรติดขัด 

ค. เศรษฐกิจ 

ง. ที่อยู่อาศัย 

11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. หากพบว่าตนเองหน้าบึ้งตึงไม่ต้องปรับปรุงเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อย 

ข. การบ่งงานให้คนอื่นท าน้ันหมายถึงความไร้ความสามารถของตัวเรา 

ค. เพ่ือลดความเครยีดควรเดนิทางสายกลาง 

ง. การนอนหลับอยา่งเพียงพอช่วยไดเ้ฉพาะเร่ืองทางกายเท่านัน้ 

12. ข้อใดเป็นสาเหตุของอารมณ์โกรธ 

ก. ความหิว 

ข. ความเหน่ือย 

ค. ความรอ้น 

ง. เป็นสาเหตุทุกข้อ 

13. ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรกระท าเพื่อป้องกันไม่ให้เกดิอารมณ์โกรธ 

ก. หาอาหารรับประทานหากทราบว่าโกรธเพราะหิว 

ข. ชวนเพื่อนคุยเมื่อรู้สึกเหน่ือย 

ค. เมื่อถูกเพ่ือนแกล้งต้องแก้แค้น 

ง. เมื่อเกิดอารมณห์งุดหงิดควรไปอยู่ในที่ๆมีคนมาก 

14. ข้อใดแสดงถึงการใช้สมองมากกว่าอารมณ์ 

ก. เมื่อกระวนกระวายใจควรเลา่ให้เพื่อนสนิทฟัง 
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ข. การรู้จักให้อภัยจะช่วยระงับความโกรธได้ 

ค. เมื่อรูส้กึโกรธใครควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ง. หากเกิดความอาฆาตพยาบาท ต้องแก้แค้นถึงจะหาย 

15. ตามค าสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งใดส าคัญที่สุดในการก าหนดพฤติกรรม 

ก. กาย 

ข. วาจา 

ค. ใจ 

ง. ไมม่ีขอ้ถูก 

 

ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอนโดย 

 1.  ให้นักศึกษาแต่ละคน  ระบุบุคลกิภาพของตนเองทั้งจุดดแีละจุดดอ้ย   ในดา้นจิตใจ  

ร่างกาย    การแตง่กาย  การปฏิบัตงิาน  การเข้าสังคม  ลงในแบบบันทึกที่ก าหนดให้ 

 2.  ให้นักศึกษาก าหนดเป้าหมาย   ในการพัฒนาตนเอง   ในดา้นต่อไปนี้ 

  1)  การพูด    2)  การแต่งกาย   โดยก าหนดสิ่งที่ ต้องการพัฒนาและ

แนวทางในการพัฒนาดว้ย 

 3.  ให้นักศึกษาก าหนดว่า  บุคลกิภาพที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา  ควรจะ

เป็นเชน่ไร  แล้วน าเสนอที่หน้าช้ันเรียนให้เพ่ือนๆ  ฟัง 

 

1. เครื่องมือวัด 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน 

ประจ า (2) บางครัง้ (1)  ไมเ่คย (0) 

- การตรงต่อเวลา 

- การแตง่กายถูกระเบียบ 

- การมสีว่นร่วม 

- ความรับผิดชอบ 

- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 

เกณฑ์การประเมิน  ผ่านเกณฑ์   50% 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 
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 ครูอาจารย์อาจให้นักเรยีนแตล่ะคนท ารายงานค้นคว้าเนื้อหาส าคัญแตห่ัวขอ้ของรายงาน 

ไมค่วรจะซ้ ากันแล้วให้น าสง่ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

2)  แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

   

- เนือ้หาถูกต้อง 

- รูปแบบสวยงาม 

- มีความประณีตถูกแบบที่ก าหนด 

- ตรงต่อเวลาที่ก าหนด 

   

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 

 

 3)  แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานกลุม่ 

รายการพฤติกรรม ดมีาก (4) ปานกลาง 

(3) 

พอใช้ (2) ปรับปรงุ (1) 

    

- การมีส่วนร่วม 

- มีความรับผิดชอบ 

- สร้างบรรยากาศที่ดี 

- การตรงต่อเวลา 

- การมีสัมมาคารวะ 

- กิริยามารยาทที่พึงประสงค์ 

- การมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

    

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 
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ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  3 

ชื่อ…………………………...สกลุ…………..……………………..ระดับชั้น………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพ่ือนประเมิน   ครูประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง  ดี พอใช้ ปรับป

รุง 

 ดี   

      พอใช้   

      ปรับปรุง   

 

ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อครูอาจารย์ไดใ้ห้ผู้เรยีนและเพ่ือนประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใสไ่ว้ใน

ใบให้คะแนนที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว เพ่ือให้การประเมินผลไม่คลาดเคลื่อน  และเร่งพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้เรยีนในทันที  และเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผล  เมื่อสิ้นภาคเรียนต่อไป 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยท่ี  4 

ช่ือวิชา  การพฒันาบคุลกิภาพ สอนสัปดาห์ท่ี  6-

7 

ช่ือหน่วย  พฤตกิรรมกิริยาท่าทาง คาบรวม  54 

ช่ือเรื่อง.  พฤตกิรรมกิริยาท่าทาง จ านวนคาบ  8 
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สาระการเรยีนรู้ 

1. ความหมายของพฤติกรรม 

2. ความส าคัญของพฤติกรรม 

3. ประเภทของพฤติกรรม 

4. รูปแบบของพฤติกรรม 

5. องค์ประกอบของมนุษยต์ามหลักพระพุทธศาสนา 

6. กิริยาท่าทาง 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของพฤติกรรมได้ 

2. อธิบายความส าคัญของพฤติกรรมได้ 

3. บอกรูปแบบของพฤติกรรมได้ 

4. อธิบายองค์ประกอบของมนุษยต์ามหลักพระพุทธศาสนาได้ 

5. สามารถน าความรู้ในเร่ืองกิริยาท่าทางลักษณะที่ดีต่าง ๆ   ไปปฏิบัตไิด้อยา่งถูกต้อง 

 

สรุปเนื้อหาส าคัญ 

มนุษย์เกิดมาเพ่ือดูแลและพัฒนาสังคมให้ด ารงอยู่ตามวิถีทางแห่งชนชาติน้ัน ๆ   พื้นฐานของสังคม

มนุษย์คลา้ยคลงึกันกับสัตว์  เช่น  การกิน  การอยู่  การพักผ่อน  และการสบืพันธุ์  เพ่ือสร้างและขยายพันธุ์

เหมือนสัตว์แต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่เจริญแล้ว  คือมีปัญญามีความเฉลียวฉลาด   ด าเนินชีวิตได้ดีที่สุด  และใน

การด าเนินชีวิต  ที่ดีน้ันจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน   เพราะค าว่ามนุษย์หมายความ

ว่า เป็นผู้มีจิตใจสูง  และสามารถพัฒนาตนเองได้  โดยเหตุที่มนุษย์ส่วนใหญ่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ

วัฒนธรรมเป็นของตนเอง   ซึ่งก็จะมีผลต่อการประพฤติปฎิบัติหรือการกระท าตอ่กัน 
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กจิกรรมการเรยีนการสอน คุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของผู้เรยีน 

ขั้นเตรยีม 

1. ตรวจรายช่ือนักเรียนที่มาเข้าเรยีน 

2. ตรวจการแตง่กาย 

3. ทบทวนบทเรียนที่แล้วและบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังและหลักเกณฑ์การวัดผล

และประเมินผลในบทที่  4 

4. ครู และนักเรยีนร่วมกันสนทนาถงึ

พฤติกรรมกิริยาท่าทาง ทั่ว ๆ  ไป 

5. ครูซกัถามนักเรยีนเกี่ยวกับพฤติกรรมกิริยา

ท่าทางที่นักเรยีนชอบและไม่ชอบ 

ขั้นด าเนนิการ 

1. น าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ  พฤติกรรมกิริยา

ท่าทางโดยใช้ส่ือ PowerPoint 

2. อธิบายความหมายของพฤติกรรม 

ความส าคัญ ของพฤติกรรม ประเภทของ

พฤติกรรม รูปแบบของพฤติกรรม  

องค์ประกอบของมนุษย ์ ตามหลักพุทธ

ศาสนา  และกิริยาท่าทางตา่ง ๆ    พร้อม

ยกตัวอย่างพฤติกรรมและกิริยาท่าทางที่ดี  

และไมด่ทีี่ส าคัญ ๆ  และสาธติให้นักเรยีนดู 

3. ต้ังปัญหาให้นักเรยีนตอบ 

4. แบ่งกลุม่ผู้เรียนให้ระดมสมองด าเนินการ

อภิปรายตามกิจกรรมของบทที่  4  ที่

เตรียมไว้ 

ขั้นสรุป 

 

- นักเรยีนฟังการเรียกขานช่ือ 

 

- นักเรยีนฟังการบรรยาย จด

บันทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

และหลักเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 

 

- ตอบค าถาม 

 

 

- ศึกษาจากสื่อ  PowerPoint 

 

- จดบันทึกย่อสาระส าคัญ ๆ 

 

 

 

 

 

 

- ตอบค าถามและซักถามข้อ

สงสัย 

- แบ่งกลุม่ตามที่ครูก าหนด  

และด าเนนิการระดมสมอง

 

1. การตรงต่อเวลา 

2. การมี ส่ วน ร่ วม ใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

3. การแต่งกายถูกต้อง

ตาม ระ เบี ยบ แล ะ

สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศ

ที่ดีมคีวามเป็น

ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ

กิริยามารยาทที่ พึง

ประสงค์ 

6. การมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 

7. การปฏิบัตตินเป็นผู้มี

มารยาทแบบไทย 
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1. สรุปการอภิปราย 

 

2. ตอบค าถามของผู้เรยีนที่สงสัย 

3. มอบหมายงาน (ถ้าม)ี 

4. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนใบบทที่ 4 

5. บันทึกข้อมูลกจิกรรมการเรียนหลังการ

สอน 

และอภิปรายตามกิจกรรมที่

ก าหนด 

 

- นักเรยีนฟังครูสรุปและซักถาม

เมื่อสงสัย 

- ต้ังใจฟังค าตอบ 

- จดบันทึกงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

- ขอดูผลการวัดผลและ

ประเมินผล 

 

 

สื่อการเรยีนการสอน 

 1.   หนังสือการพัฒนาบุคลิกภาพ  (2201-2316) 

 2.   รูปภาพแสดงบุคลกิภาพแบบตา่ง ๆ 

3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

4.   PowerPoint 

การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. วิธีวัดผลและประเมินผล 

-     สังเกตการมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม    

-     ประเมินตามสภาพจริง 

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑ์การประเมินผล 

-     ผ่านเกณฑ์   50% 
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หน่วยที่  4 

 สุขอนามัย 

ความหมายของสุขอนามัย 

 ค าว่า สุขอนามัย  หมายถึง  การรู้จักน าความรู้เกี่ยวกับสุขภาพไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

สม่ าเสมอ จนเกิดเป็นนิสัย สง่ผลให้บุคคลมสีุขภาพด ีมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจาก

โรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี และด าเนนิชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 

 

หลักการดูแลสุขภาพ 
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 การดูแลสุขภาพเร่ิมต้ังแต่การเอาใจใส ่ดูแล บ ารุง สุขภาพเบื้องต้นให้ร่างกายแข็งแรง 

การป้องกันไมใ่ห้เกิดการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ต้ังแต่เริ่มต้นจนดูแลรักษาให้

หายจากสุขภาพคืนสูส่ภาพปกติและให้มคีวามแข็งแรงและรักษาให้อยูใ่นระดับปกติ 

 

พื้นฐานในการดูแลสุขภาพ 

1. อาหาร 

2. การออกก าลังกาย 

3. การพักผ่อน 

4. การควบคุมอารมณ ์

อาหาร 

 การที่มีสุขภาพที่แข็งแรง ต้องได้รับสารอาหารที่ครบทุกหมู่ ถ้าไดรั้บสารอาหารไม่ครบ

จะท าให้ร่างกายอ่อนแอ โรคภัยเบียดเบียน แตถ่้าไดรั้บสารอาหารเกินวามต้องการจะไดรั้บ

สารอาหารที่ไม่สมดุล มีโอกาสเป็นโรคความดันเลอืดสูง ไขมันในเลอืดสูง โรคหัวใจ อาหารที่

ร่างกายได้รับต้องมีสารอาหารครบทุกหมู่ มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 

การออกก าลังกาย 

 การออกก าลังกายเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายและท าให้กล้ามเนือ้ท างานร่างกาย

ได้ใช้พลังงานที่สะสมไว้จากไขมัน ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาสภาพหรือความเสื่อมของ

ร่างกายและฟ้ืนฟูสภาพที่เสื่อมไปแลว้ให้กลับมาดดีังเดมิ 

 การอกกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง จะช่วยในการรักษาความยืดหยุ่นของ

หลอดเลอืด เสริมประสทิธิภาพของหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต เพ่ิมประสทิธิภาพในการ

ย่อยอาหาร ป้องกันอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยให้ร่างกายสดช่ืน กระชุ่มกระชวย 

 

ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

1. ท าให้การไหลเวียนของเลอืดดีขึ้น เสน้เลอืดและหัวใจแข็งแรงเป็นปกติ 

2. ท าให้กล้ามเนือ้แข็งแรง สามารถท างานได้มาก 

3. ช่วยในการเผาผลาญอาหารภายในเซลลต่์างๆของร่างกาย 

4. ช่วยในการย่อยอาหารและขับถ่ายเป็นปกติ 

5. ช่วยให้สมองประสาทด ีคลายความเครยีด จิตใจแจ่มใส 

6. เป็นการช่วยให้กลไกในการควบคุมหรือรักษาระดับความรอ้นของร่างกาย 

7. ช่วยให้ร่างกายและจิตใจท างานดว้ยกันอย่างใกล้ชิด และประสานงานกันได้อยา่งดี 
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หลักการออกก าลังกาย 

1. กิจกรรมที่จะท าควรคลอ่งแคลว่ว่องไวและให้ความเหน็ดเหน่ือย  หรือหนักพอที่จะท า

ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น 

2. กิจกรรมการออกก าลังกายน้ัน ควรเหมาะสมไม่ท าให้เหน่ือยมากเกินไป  

3. กิจกรรมออกก าลังกายเป็นกิจกรรมที่ท าให้กล้ามเนือ้จนวนมากไดอ้อกแรง หรือท าให้

เคลื่อนไหวได้หลายลักษณะ และควรเล่นกีฬาประเภทที่สามารถเลน่ได้สะดวก 

4. การออกก าลังกายกลางแจ้ง จะท าให้ไดรั้บอากาศที่ดี 

5. ก่อนออกก าลังกายควรช่วยให้กล้ามเนือ้อบอุ่น พร้อมที่จะออกแรง การอบอุ่นร่างกาย

เป็นการช่วยเพ่ิมอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจของปอดให้เร็วขึ้นเพ่ือเหมาะกับ

การท างานของกล้ามเนือ้ 

6. ขณะออกก าลังกายไมค่วรรับประทานอาหาร ขนม หรือสูบบุหร่ี  

7. หลังจากออกก าลังกายเสร็จใหม่ๆ ควรพักผ่อนรอให้เหงื่อแห้งจงึค่อยอาบน้ า 

 

การพักผ่อน 

 การพักผ่อน หมายถึง การหยุดพักระหว่างการท างาน หรือการเลน่ เพ่ือผ่อนคลาย

ความตรึงเครียด และลดความเหน่ือยหรอือ่อนเพลยีลง 

ประเภทของการพักผ่อน 

 การพักผ่อนม ี2 ประเภท ได้แก่ 

1. การพักผ่อนร่างกาย  การพักผ่อนร่างกายเป็นการท าให้ร่างกายได้หยุดพักจากการ

ท างานหรอืการออกก าลังกาย ซึ่งการนอนหลับจัดว่าเป็นการพักผ่อนร่างกายที่ดีที่สุด 

2. การพักผ่อนจติใจ  หมายถึง การหยุดนึกคิดในเร่ืองใดๆ ที่ได้คิดติดต่อกันมาเป็น

เวลานาน ไม่ว่าจะเป็นการท างาน เร่ืองเรียน โดยการท าจิตใจให้ผ่อนคลายเพลดิเพลิน  

ประโยชน์ของการพักผ่อน 

1. ช่วยผ่อนคลายความเครยีด 

2. ท าให้จิตใจเยือกเย็น แจ่มใส ร่าเรงิ 

3. ท าให้มีก าลังและการต้านทานโรคดีขึ้น 

4. ท าให้มีการตัดสินปัญหาตา่งๆ ได้รวดเร็วและรอบคอบยิ่งขึน้ 
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5. ช่วยลดอุบัตเิหตุต่างๆ โดยเฉพาะคนที่ท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร 

 

การควบคุมอารมณ ์

    อารมณ ์หมายถึง สภาวะความหวั่นไหวของร่างกาย เป็นความรู้สึกที่รุนแรงจนกระท าให้

จิตใจเกิดการปั่นป่วน และแสดงพฤติกรรมออกมา  สิ่งที่มีส่วนในการกระตุน้ให้เกิดอารมณ์

ได้แก ่

1. วัตถุหรอืสภาวะเหตุการณ์ภายนอกต่างๆ 

2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกาย หรือการเปลี่ยนแปลงในระบบประสาท 

3. จิตใต้ส านกึ หรือความส านึกในตัวเอง 

 

ลักษณะของอารมณ์ 

1. ความวิตกกังวล 

ก. เป็นสภาวะของความกลัวในสิ่งที่ไมม่ีตัวตน 

ข. เป็นสภาวะของความรูส้กึไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องมาจากพืน้ฐานทางด้าน

สังคม 

ค. เป็นสภาวะที่บุคคลสร้างขึ้นมาเอง 

2. ความรษิยา  ความรษิยาเป็นลักษณะอย่างหน่ึงของความวิตกกังวลและความกลัวที่

จะต้องสูญเสยีความรักให้แก่ผู้ที่เราไม่ชอบ อารมณ์ริษยานัน้อาจท าให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือท าลายได้ 

ประเภทของอารมณ์ 

1. อารมณท์ี่เป็นไปในทางยินดี 

2. อารมณท์ี่เป็นไปในทางไมยิ่นดี 

            โดยปกติมนุษยน้ั์น อารมณม์ักมาก่อนเชาวน์ (ความไวของปัญญา) ซึ่งพิจารณาได้

จากความเป็นอยูข่องคนในสมัยก่อนที่ใช้อารมณ์เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต ปลอ่ยพฤติกรรม

ต่างๆออกมาโดยขึน้อยู่กับความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความสงสาร หรือความกังวลใจ  

วิธีควบคุมอารมณ ์

วิธีควบคุมอารมณ์ อาจกระท าได้โดยสรุปดังนี้ 
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1. รู้จักระงับอารมณรุ์นแรงด้วยการใช้ความอดทนเป็นที่ต้ังไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึน้ก็

ตาม พยายามแสดงอารมณท์ี่เหมาะสม 

2. พยายามหลกีเลี่ยงสถานการณ์ที่จะย่ัวยุให้เกิดอารมณข์ึน้ได้ 

3. เมื่อเกิดความไมส่บายใจ หรือไมพ่อใจ ให้ระบายโดยการเลา่ที่ไว้ใจได้ฟังจะเป็นการช่วย

ผ่อนคลายความตงึเครยีดลงไปได้ 

4. พยายามสร้างตนเองให้เป็นคนอารมณด์ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลการเรยีนรู้ 

ตอนที่ 1  

ค าสั่ง จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

1. “A Sound mind is in sound body” หมายถึงข้อใด 

ก. สุขภาพจิตที่ดีอยูใ่นร่างกายที่แข็งแรง 

ข. สุขภาพกายที่ดีต้องมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง 

ค. สุขภาพจิตต้องอยู่ควบคู่กับสุขภาพกาย 

ง. สุขภาพจิตแยกออกจากสุขภาพกาย 

2. ข้อใดไม่จัดเป็นหลักในการดูแลสุขภาพ 

ก.  การใส่ใจ ดูแล บ ารุงสุขภาพเบื้องต้น 
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ข. การใช้เคร่ืองส าอางเพ่ือปกปิด 

ค. การรักษาพยาบาลเมื่อป่วยจนหายป่วย 

ง. การบ ารุงเสริมสร้างให้สุขภาพคืนสูส่ภาพปกติ 

3. การดูแลสุขภาพไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 

ก. อาหาร 

ข. การออกก าลังกาย 

ค. การควบคุมอารมณ ์

ง. การออกแบบการแต่งกายให้เหมาะสม 

4. สารอาหารข้อใดช่วยท าให้ร่างกายเจริญเตบิโต และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 

ก. โปรตีน 

ข. คาร์โบไฮเดรต 

ค. ไขมัน 

ง. เกลือแร่ 

5. สารอาหารข้อใดท าให้ร่างกายอบอุ่นและป้องกันการกระทบกระเทือนของ

อวัยวะภายใน 

ก. โปรตีน 

ข. คาร์โบไฮเดรต 

ค. ไขมัน 

ง. เกลือแร่ 

6. การออกก าลังกายข้อใดที่ทุกส่วนร่างกายได้ท า 

ก. การท างานบ้าน 

ข. การวิ่ง 

ค. การว่ายน้ า 

ง. การท าสวน 

7. ข้อใดจัดว่าเป็นการพักผ่อนร่างกายที่ดีที่สดุ 

ก. การดูหนัง 

ข. การฟังเพลง 

ค. การน่ังเฉยๆ 
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ง. การนอนหลับ 

8. การกลัวในสิ่งที่มี่ตัวตนจัดว่าเป็นอารมณ์ในข้อใด 

ก. ประสาทหลอน 

ข. วิตกกังวล 

ค. ริษยา 

ง. อิจฉา 

9. วิธีที่จะท าให้บุคคลเป็นคนอารมณ์ดีคือข้อใด 

ก. เลน่ดนตรี 

ข. เลน่กีฬา 

ค. ฟังเพลงช้าๆ 

ง. เป็นไดทุ้กข้อ 

จ.  

10. หากไม่สบายใจควรปฏิบัติตามข้อใด 

ก. เก็บตัวอยู่คนเดยีวในห้อง 

ข. อยู่เฉยๆ โดยไมพู่ดกับใคร 

ค. ระบายให้ผู้ที่ไว้ใจฟัง 

ง. เที่ยวกลางคืนแล้วกลับบ้านดกึๆ 

จ.  

ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอนโดย 

 ให้นักศึกษาประมาณ   4-5  คน  ออกมาพูดที่หน้าช้ันเรียนทีละคนโดยพูดในเร่ืองที่

ผู้สอนก าหนดให้ใช้เวลาประมาณคนละ   2-3  นาที   แล้วให้เพ่ือน ๆ   ในช้ันเรียนวิเคราะห์

วิจารณ์  กิริยาท่าทางของผู้พูดแต่ละคนว่ามีกิริยาท่าทางเช่นใดบ้าง   เพ่ือจะได้เสนอแนะ

ปรับปรุงบุคลิกภาพต่อไป 

 

1. เครื่องมือวัด 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน 

ประจ า (2) บางครัง้ (1)  ไมเ่คย (0) 
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- การตรงต่อเวลา 

- การแตง่กายถูกระเบียบ 

- การมีส่วนร่วม 

- ความรับผิดชอบ 

- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 

เกณฑ์การประเมิน  ผ่านเกณฑ์   50% 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 ครูอาจารย์อาจให้นักเรยีนแตล่ะคนท ารายงานค้นคว้าเนื้อหาส าคัญแตห่ัวขอ้ของรายงาน 

ไมค่วรจะซ้ ากันแล้วให้น าสง่ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

2)  แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

   

- เนือ้หาถูกต้อง 

- รูปแบบสวยงาม 

- มีความประณีตถูกแบบที่ก าหนด 

- ตรงต่อเวลาที่ก าหนด 

   

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 

 

 3)  แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานกลุม่ 

รายการพฤติกรรม ดมีาก (4) ปานกลาง 

(3) 

พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
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- การมีส่วนร่วม 

- มีความรับผิดชอบ 

- สร้างบรรยากาศที่ดี 

- การตรงต่อเวลา 

- การมีสัมมาคารวะ 

- กิริยามารยาทที่พึงประสงค์ 

- การมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

    

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  4 

ชื่อ…………………………...สกุล…………..……………………..ระดับชั้น………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพ่ือนประเมิน   ครูประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง  ดี พอใช้ ปรับป

รุง 

 ดี   

      พอใช้   

      ปรับปรุง   

 

ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อครูอาจารย์ไดใ้ห้ผู้เรยีนและเพ่ือนประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใสไ่ว้ใน

ใบให้คะแนนที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว เพ่ือให้การประเมินผลไม่คลาดเคลื่อน  และเร่งพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้เรยีนในทันที  และเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผล  เมื่อสิ้นภาคเรียนต่อไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยท่ี  5 

ช่ือวิชา  การพฒันาบคุลกิภาพ สอนสัปดาห์ท่ี  8-

9 

ช่ือหน่วย  การพัฒนาจิตส านกึและความรับผดิชอบ คาบรวม  54 

ช่ือเรื่อง.  การพัฒนาจิตส านกึและความรับผดิชอบ จ านวนคาบ  8 
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สาระการเรยีนรู้ 

1. ความส าคัญของจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างจิตส านึกกับความรับผิดชอบ 

3. การปลูกจติส านึกและจริยธรรม 

4. จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

5. ลักษณะของบุคคลที่มีจติส านึก มีความรับผิดชอบ 

 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกความส าคัญของจิตส านึกและความรับผิดชอบได้ 

2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจิตส านึกกับความรับผิดชอบได้ 

3. สามารถปรับปรุงตนเองให้มีลักษณะของบุคคลที่มีจติส านึก  มีความรับผิดชอบได้ 

 

สรุปเนื้อหาส าคัญ 

 ในสังคมมนุษยแ์ตกต่างจากสัตว์โลกทั้งหลาย   เน่ืองจากมนุษยม์ีจติส านึกและมีความรับผิดชอบ   ใน

สังคมใดก็ตามหากคนในสังคมขาดจิตส านึกและไม่มีความรับผิดชอบแล้วสังคมน้ันคงอยู่ร่วมกันได้ล าบาก    

เพราะความเป็นมนุษยจ์ะต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม  มองเห็นคุณค่าตา่ง ๆ  ที่สังคมก าหนด 

 จิตส านึก  คือ  สภาวะของจิตส่วนหน่ึงที่ได้รับการขัดเกลาจนเกิดปัญญารับรู้หลักคุณธรรม  

จริยธรรม  มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์    มีเหตุมีผล  เป็นกลไกที่ควบคุมพฤติกรรม 

 ในการท างานในองค์การต่าง ๆ  หรืออยู่ร่วมกันในสังคม  สิ่งส าคัญอย่างหน่ึงคือ  เราควรจะมีความ

อ่อนน้อมถ่อมตน  หรือการถ่อมตัว  ถ่อมใจ 

 ความรับผิดชอบเกิดขึ้นและมีอ ยู่กับบุคคลโดยไม่อาจจะมอบหมายให้กันได้ เพราะเป็ น 

เจตคตซิึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  มีต่อหน้าที่การงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
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กจิกรรมการเรยีนการสอน คุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของผู้เรยีน 
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ขั้นเตรยีม 

1. ตรวจรายช่ือนักเรียนที่มาเข้าเรยีน 

2. ตรวจการแตง่กาย 

3. ทบทวนบทเรียนที่แล้วและบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังและหลักเกณฑ์การ

วัดผลและประเมินผลในบทที่  5 

4. ครู และนักเรยีนร่วมกันสนทนาถงึการ

พัฒนาจิตส านึกและความรับผิดชอบทั่ว 

ๆ ไป 

5. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนา

จิตส านึกและความรับผิดชอบที่นักเรยีน

เห็นว่าดแีละไมด่ ี

ขั้นด าเนนิการ 

1. น าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ  การพัฒนา

จิตส านึกและความรับผิดชอบโดยใช้ส่ือ 

PowerPoint 

2. อธิบายความส าคัญของจิตส านึกและ

ความรับผิดชอบ รวมทั้งความสัมพันธ์

ของจิตส านึกและความรับผิดชอบ การ

ปลูกฝังจติส านึก และ 

จริยธรรม จริยธรรมในการประกอบ

อาชีพ  และลักษณะของบุคคลที่มี

จิตส านึกและความรับผิดชอบพร้อม

ยกตัวอย่างที่ส าคัญ ๆ  ทั้งดแีละไมด่ ี 

จากเร่ืองราวในหนังสือพิมพ์ที่เตรียมไว้ 

3. ต้ังปัญหาให้นักเรยีนตอบ 

4. แบ่งกลุม่ผู้เรียนให้ระดมสมอง

ด าเนนิการอภิปรายตามกิจกรรมของบท

ที่  5  ที่เตรียมไว้ 

 

- นักเรยีนฟังการเรียกขานช่ือ 

 

- นักเรยีนฟังการบรรยาย จด

บันทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

และหลักเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 

 

- ตอบค าถาม 

 

 

- ศึกษาจากสื่อ  PowerPoint 

 

- จดบันทึกย่อสาระส าคัญ ๆ 

 

- ตอบค าถามและซักถามข้อสงสัย 

- แบ่งกลุม่ตามที่ครูก าหนด  และ

ด าเนนิการระดมสมองและ

อภิปรายตาม 

กิจกรรมที่ก าหนด 

 

- นักเรยีนฟังครูสรุปและซักถาม

เมื่อสงสัย 

 

- ต้ังใจฟังค าตอบ 

- จดบันทึกงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

- ขอดูผลการวัดผลและประเมินผล 

 

1. การตรงต่อเวลา 

2. การมี ส่ วน ร่ วม ใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

3. การแต่งกายถูกต้อง

ตาม ระ เบี ยบ แล ะ

สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศ

ที่ดีมีความเป็น

ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ

กิริยามารยาทที่ พึง

ประสงค์ 

6. การมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 

7. การมีวินัยจราจร 
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ขั้นสรุป 

1. สรุปการอภิปราย 

2. ตอบค าถามของผู้เรยีนที่สงสัย 

3. มอบหมายงาน (ถ้าม)ี 

4. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนใบบทที่ 

5.  บันทึกข้อมูลกิจกรรมการเรียนหลังการ

สอน 

  

 

 

 

สื่อการเรยีนการสอน 

 1.   หนังสือการพัฒนาบุคลิกภาพ   

 2.   รูปภาพแสดงบุคลกิภาพแบบตา่ง ๆ 

3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

4.   PowerPoint 

การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. วิธีวัดผลและประเมินผล 

-     สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    

-     ประเมินตามสภาพจริง 

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑ์การประเมินผล 

-     ผ่านเกณฑ์   50% 
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หน่วยที่ 5  

ศิลปะการแต่งกาย 

   การแตง่กายเป็นศาสตร์อยา่งหน่ึง ซึ่งมคีวามส าคัญอย่างย่ิงส าหรับมนุษย์ ซึ่งเป็นสัตว์สังคม

ในยุคก่อนมนุษย์ต้องการเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มปกคลุมร่างกายเพ่ือความอบอุ่น  

 

ศิลปะการแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

1. การแตง่กายให้เหมาะสมกับอายุ 

การแตง่กายน้ัน ผู้แตง่กายควรค านึงถึงความเหมาะสมกับอายุเป็นองค์ประกอบ 

ส าหรับวัยรุ่นไมค่วรใส่เสื้อผ้าที่มีราคาแพงเกินความจ าเป็นและไม่ควรใส่เคร่ือง 

2. การแตง่กาให้เหมาะสมกับรูปรา่ง 

ศิลปะการแตง่กาที่ช่วยสง่เสริมบุคลกิภาพและภาพลักษณ์ไดเ้ป็นอยา่งด ีคือการแตง่

กายให้เหมาะสมกับรูปรา่งและสัดส่วนของตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เสื้อผ้าที่แตง่

ช่วยอ าพรางจุดบกพร่องของรูปรา่ง พร้อมทั้งส่งเสริมจุดเดน่ของรูปรา่งท าให้เกิด

ความเหมาะสม สวยงาม อย่างลงตัว ซึ่งมหีลักการดังนี้ 

2.1 สขีองเสื้อผ้า 

 สเีข้ม มีผสมของสีด า เช่น สดี า สน้ี าตาล สน้ี าเงิน สมี่วง ฯลฯ 

 สสีดใส เช่น สแีดง สสีม้ สชีมพูเข้ม ฯลฯ 

 สอี่อนใส ทีมสีว่นผสมของสีขาวอยู่มาก เข่น สเีหลอืงอ่อน สเีบจ สเีขียวอ่อน 

สฟ้ีาอ่อน สชีมพูอ่อน สสีม้อ่อน ฯลฯ 

2.2 ลักษณะของเนือ้ผ้า 
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 เนือ้ผ้าบางพลิ้ว เป็นมันเงา จะเน้นสัดสว่นรูปร่างของผู้สวมใส่ 

 เนือ้ผ้าแข็งหรือหยาบกระดา้ง เนือ้ผ้าที่หนาจะท าให้ผู้สวมใส่ดูรูปรา่งใหญ่

กว่าปกต ิ

 เนือ้ผ้าที่มีลวดลาย จะท าให้ผู้สวมใส่ตัวใหญก่ว่าปกติ 

2.3 แบบของเสื้อผ้า 

 แบบเสื้อผ้าที่เสริมบุคลกิภาพส าหรับสุภาพสตรี 

1. ล าตัวเล็กแตแ่ขนขาใหญ ่ควรเลอืกเสื้อผ้าที่ช่วยพรางให้ดูแขนขา

เล็กลง 

2. ล าตัวชว่งบนสัน้กว่าช่วงลา่ง เหมะกับเสื้อสูทลายตรงเข้ารูยาวคลุม

สะโพกกับกรโปรงเอวต่ าทรงเอไลน์ 

3. ล าตัวชว่งบนยาวกว่าช่วงลา่ง ไมค่วรใส่กางเกงหรือกระโปรงเอวต่ า 

เพราะจะท าให้ช่วงลา่งย่ิงดูสัน้และไมเ่หมาะกับแซ็กเพราะมีเนือ้ที่

สะโพกและต้นขามาก 

4. รูปรา่งอวบ หน้าอก สะโพก และช่วงตัวใหญ ่ควรใสเ่สื้อเชิต้เข้ารูป

ปลดกระดุมบนหน่ึงหรือสองเม็ด โดยใส่เสื้อยดึคอกว้างไว้ด้านใน 

5. รูปรา่งผมบาง ควรเลอืกเสื้อผ้าที่ช่วยให้ดูอ้วนขึน้เล็กน้อย 

 

 แบบของเสื้อผ้าทีเ่สริมบุคลกิภาพส าหรับสุภาพบุรุษ 

1. รูปรา่งอ้วน เตีย้ มีพุง ควรเลอืกใสเ่สื้อเชิต้ หรือเสื้อเชิต้ที่ตัวใหญก่ับ

กางเกงยีนสเีข้ม อาจเลอืกลายางตรง จะท าให้ดูผอมลง 

2. ก้นงอน ควรเลอืกใสก่างเกงสแล็กให้หลวมช่วงสะโพกและกน้ 

เนือ้ผ้าน่ิม มีน้ าหนักสีเข้ม 

3. รูปรา่งผอม ไมม่ีกน้ ควรเลอืกเสื้อผ้าที่มเีนือ้หนา พองฟู กับกางเกง

ยีนหรือกางเกงสแล็กผ้าหนาและควรใส่เสื้อเชิต้สอี่อน 

3.การแตง่กายให้เหมาะสมกับโอกาส 

   การแตง่กายให้เหมาะสมกับโอกาส  เป็นการรู้จักกาลเทศะ พร้อมทั้งเป็นการให้เกีย

ติแก่ตนเอง  และผู้อื่น และช่วยให้เกิดความมั่นใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  แตว่่าจะเป็น
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โอกาสใดก็ตาม  ผู้แตง่ควรมีพ้ืนฐานที่ความสุภาพเรียบรอ้ย ในการแตง่กายเป็นหลัก ซึ่ง

หมายถึงทั้งหมดต้ังแต่ศีรษะจรดเท้า 

 4.ความสะอาดของเครื่องแตง่กาย 

 ความสะอาดของเครื่องแตง่กายมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างบุคลกิภาพอย่างมาก 

หากบุคคลที่แตง่กายดว้ยเสื้อผ้าที่มีราคาแพง แตข่าดความสะอาด ท าให้ดูหมดคุณค่าและเปน็

การท าลายบุคลกิภาพและความน่าเชื่อถอืลง ดังน้ันทุกคนจึงควรให้ความส าคัญกับการรักษา

ความสะอาดของเสื้อผ้า พร้อมทั้งทะนุถนอมเนือ้ผ้าให้อยู่ในสภาพดเีสมอ 

 การเลอืกเคร่ืองแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปรา่งของสตรี  

 หุ่นทรงรูปหัวใจ  สตรีที่มหีุ่นแบบนี้ไม่ควรสวมใสเ่สื้อผ้าที่รัดรูป เสื้อผ้าที่ควรหลกีเลี่ยง

เด็ดขาดคอืเสื้อที่มฟีองน้ าหนุนไหล่เพราะจะท าให้ไหล่ดูใหญ่ย่ิงขึ้น และนอกจากน้ีไมค่วรสวมใส่

เสื้อนอกกับเสื้อในที่มีสีต่างกัน เพราะจะดงึดูดสายตาให้ผู้อิ่นมองเห็นความบกพร่องได้ชัดเจน

ย่ิงขึ้น 

 หุ่นทรงรูปแอปเปิ้ล  ควรเลอืกสวมเสื้อเข้ารูปขนาดความยาวปิดหน้าท้องกับกางเกงขา

ลบี จะเหมาะกว่าการสวมเสือ้ที่มีกระเป๋าตรงช่วงเอวกับกางเกงที่มีจบีเพราะจะท าให้ดูช่วงเอว

ใหญ่ขึน้ไปอีก 

 หุ่นทรงลูกแพร์  ควรเลอืกใส่เสื้อตัวยาวคลุมสะโพกกับกางเกงทรงหลวม การสวมเสื้อ

เสริมฟองน้ าท าให้ไหลก่ว้างขึน้จะดูท าให้สมดุลกับสะโพก และการใช้กระดุมเม็ดใหญ ่ก็จะช่วย

ท าให้ดงึสายตาผู้อื่นให้สนใจในสว่นบนมากกว่าที่จะมองส่วนลา่งซึ่งเป็นสว่นที่บกพร่อง 

 

 การแต่งกายในโอกาสต่างๆ 

 ชุดท างาน  ผู้ที่ออกไปท างานนอกบ้านสามารถแบ่งสถานที่ท างานได ้2 ประเภท ได้แก่ 

ท างานในสถานที่ราชการหรือที่เรยีกว่า ข้าราชการ และท างานในบรษิัทเอกชน หรือที่เรา

เรียกว่าท างานออฟฟิศ การแตง่กายน้ันจะต้องเน้นไปที่ความสุภาพ เรียบรอ้ย กระโปรงไมส่ั้น

มาก และคอเสื้อก็ตอ้งไมล่กึมากจนเกินไป ลายเสื้อไม่ฉูดฉาดจนท าให้คนมองเหลยีวหลัง 

 ชุดกลางวันธรรมดา  เป็นชุดที่ใส่ส าหรับการออกไปเดนิซือ้ของ การออกไปพบปะเพ่ือน

ฝูง อาจเลอืกชุดที่เรียบรอ้ยกว่าชุดส าหรับอปปิง้  

 ชุดส าหรับงานเลี้ยง งานกลางคืน  ควรเลอืกชุดที่เป็นผา้นิ่มๆ ซึ่งจะช่วยให้การ

เคลื่อนไหวสวยงามขึน้ สทีี่เลอืกควรเป็นสีที่สดใส ชุดส าหรับงานเลี้ยงหรือกลางคืนไมเ่หมาะที่

จะเป็นผา้แข็งกระดา้ง เพราะดูไม่เหมาะกับบุคลกิของคนไทย 
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แบบประเมินผลหลังการเรยีนรู้ 

ตอนที่ 1  

ค าสั่ง จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

1. เสื้อผ้าข้อใดไม่เหมาะที่วัยรุ่นจะเลือกสวมใส่ 

ก. เสื้อผ้าราคาแพง 

ข. เสื้อผ้าที่เปิดเผย 

ค. เสื้อผ้าที่รัดรูป 

ง. ไมค่วรเลอืกทุกข้อ 

2. เสื้อในข้อใดที่ควรตดิเข็มกลัดมากที่สุด 

ก. เสื้อสีพ้ืน 

ข. เสอืลายดอก 

ค. เสื้อลายทางขวาง 

ง. เสื้อลายทางตรง 

3. คนเอวหนาใหญ่ เหมาะกับเข็มกลัดข้อใด 

ก. เข็มขัดเสน้ใหญ่ 

ข. เข็มขัดที่เป็นโลหะห้อยตุ้งต้ิง 

ค. เข็มขัดเสน้เล็ก 

ง. เข็มขัดสสีดใส 

4. ต่างหูรูปทรงเลขาคณิต เหมาะกับสุภาพสตรีรูปหน้าใด 

ก. รูปหน้ากลม 

ข. รูปหน้ายาว 

ค. รูปหน้าเหลี่ยม 

ง. รูปหน้าหัวใจ 

จ.  

5. สุภาพสตรีรูปหน้าใดไม่เหมาะกับต่างหูห้อยตุ้งติ้ง 

ก. น้ิวสั้นทู่ 
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ข. น้ิวสั้นแตเ่รียวงาม 

ค. น้ิวยาวแต่เล็ก 

ง. น้ิวยาวแต่ผอม 

6. นอกจากเลอืกแตง่กายให้เหมาะสมกับตัวเองแลว้ เรายังต้องค านงึถึงส่ิงใดอีก 

ก. ราคาของเครื่องแตง่กาย 

ข. ความสะอาดของเครื่องแตง่กาย 

ค. ย่ีห้อของเครื่องแตง่กาย 

ง. แหลังจ าหน่ายของเครื่องแตง่กาย 

7. การแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง ก่อให้เกดิผลดีอย่างไร 

ก. ไมต้่องซือ้เสื้อผ้าบ่อยๆ 

ข. สามารถปกปิดจุดบกพร่องของร่างกายได้ 

ค. ช่วยประหยัดเงิน 

ง. เป็นผลดต่ีอสุขภาพ 

8. ผู้ที่มีรูปร่างค่อนข้างอ้วน เหมาะกับเสื้อผ้าขอ้ใด 

ก. เสื้อผ้าสีเข้ม 

ข. เสื้อผ้าสีอ่อน 

ค. เสื้อผ้าสีสว่าง 

ง. เสื้อผ้าสีชมพู 

9. คนที่มีรูปร่างผอมบาง เหมาะกับเสื้อผ้าข้อใด 

ก. สเีข้ม 

ข. สอี่อนใส 

ค. ลายทางลง 

ง. เสื้อผ้าเปิดเผย 

10. เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าหนา สีอ่อน หรอืสีสดใส เหมาะกับสุภาพสตรีข้อใด 

ก. ล าตัวเล็กแตแ่ขนใหญ่ 

ข. ล าตัวชว่งบนสัน้กว่าช่วงลา่ง 

ค. รูปรา่งอวบ อก และสะโพกและช่วงตัวใหญ่ 

ง. รูปรา่งผอมบาง 
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ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอนโดย 

 1. ให้นักศึกษาไปค้นหาข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวเกี่ยวกับความมีจิตส านึกของ

บุคคลที่ตกเป็นข่าวแลว้น ามาวิพากษ์วิจารณ์   ที่หน้าช้ันเรียนให้เพ่ือนร่วมอภิปราย 

 2.  ให้นักศึกษาไปค้นคว้าเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลส าคัญของไทย   หรือของโลก  

ที่มีความรับผิดชอบสูงสมควรแก่การยกย่อง   แล้วน ามาเสนอให้เพ่ือน ๆ  ฟังที่หน้าช้ันเรียน  

แล้วให้ช่วยกันอภิปราย  

  

1. เครื่องมือวัด 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน 

ประจ า (2) บางครัง้ (1)  ไมเ่คย (0) 

- การตรงต่อเวลา 

- การแตง่กายถูกระเบียบ 

- การมีส่วนร่วม 

- ความรับผิดชอบ 

- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 

เกณฑ์การประเมิน  ผ่านเกณฑ์   50% 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 ครูอาจารย์อาจให้นักเรยีนแตล่ะคนท ารายงานค้นคว้าเนื้อหาส าคัญแตห่ัวขอ้ของรายงาน 

ไมค่วรจะซ้ ากันแล้วให้น าสง่ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

2)  แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
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- เนือ้หาถูกต้อง 

- รูปแบบสวยงาม 

- มีความประณีตถูกแบบที่ก าหนด 

- ตรงต่อเวลาที่ก าหนด 

   

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 3)  แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานกลุม่ 

รายการพฤติกรรม ดมีาก (4) ปานกลาง 

(3) 

พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

    

- การมีส่วนร่วม 

- มีความรับผิดชอบ 

- สร้างบรรยากาศที่ดี 

- การตรงต่อเวลา 

- การมีสัมมาคารวะ 

- กิริยามารยาทที่พึงประสงค์ 

- การมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

    

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับด ี
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ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  5 

ชื่อ…………………………...สกุล…………..……………………..ระดับชั้น………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพ่ือนประเมิน   ครูประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง  ดี พอใช้ ปรับป

รุง 

 ดี   

      พอใช้   

      ปรับปรุง   

 

ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อครูอาจารย์ไดใ้ห้ผู้เรยีนและเพ่ือนประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใสไ่ว้ใน

ใบให้คะแนนที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว เพ่ือให้การประเมินผลไม่คลาดเคลื่อน  และเร่งพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้เรยีนในทันที  และเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผล  เมื่อสิ้นภาคเรียนต่อไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/

ปฏิบัต ิ

หน่วยท่ี  6 

ช่ือวิชา  การพฒันาบคุลกิภาพ สอนสัปดาห์ท่ี  10-11 

ช่ือหน่วย  การพัฒนาบุคลิกภาให้มีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง 

คาบรวม  54 

ช่ือเรื่อง.  การพัฒนาบุคลิกภาให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง จ านวนคาบ  8 
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สาระการเรยีนรู้ 

4. ความส าคัญของความเช่ือมั่น 

5. การปรับปรุงแก้ไขตนเอง 

6. การสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

4. อธิบายความส าคัญของความเช่ือมั่นได้ 

5. บอกวิธีการปรับปรุงแก้ไขตนเองได้ 

6. สามารถน าการสร้างความเช่ือมั่นในตนเองไปปฏิบัติไดอ้ย่างถูกต้อง 

 

สรุปเนื้อหาส าคัญ 

 คนที่จะมีความเช่ือมั่นในตนเองน้ันจะตอ้งมีความเข้าใจในตนเอง  มีความภาคภูมิใจและนับถอืตนเอง    

มีเป้าหมายที่ต้ังใจจะท าให้ประสบความส าเร็จ 

 คนที่มีความเช่ือมั่นในตนเอง   พิจารณาได้จากความสามารถในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง  ได้ตรง

กับสถานการณท์ี่แตกต่างได ้   และมีลักษณะเป็นคนที่มีนิสัยชอบใช้สติปัญญาของตนเองให้เกิดประโยชน์ 

 ในด้านสภาพจิตใจและอารมณ์  จะต้องเป็นจิตใจที่มีเมตตา   มองคนอื่นในแง่ดี  ยอมรับและยกย่อง

ช่ืนชมคนอื่น ๆ   พอ ๆ  กับที่ยอมรับและยกย่องตนเอง   อารมณเ์ยือกเย็น 

 การสร้างความเช่ือมั่นในตนเองนี้เป็นการก าจัดคุณลักษณะ  ความกลัวที่ไม่พึงประสงค์ของเรา

ออกไป 
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กจิกรรมการเรยีนการสอน คุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของผู้เรยีน 
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ขั้นเตรยีม 

6. ตรวจรายช่ือนักเรียนที่มาเข้าเรยีน 

7. ตรวจการแตง่กาย 

8. ทบทวนบทเรียนที่แล้วและบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังและหลักเกณฑ์การวัดผล

และประเมินผลในบทที่  6 

9. ครู และนักเรยีนร่วมกันสนทนาถงึการ

พัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเช่ือมั่นใน

ตนเองทั่ว ๆ  ไป 

10. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลกิภาพให้มีความเช่ือมั่นของบุคคลทั่ว ๆ 

ไป ที่เห็นว่าเหมาะสมหรือไมเ่หมาะสม 

ขั้นด าเนนิการ 

5. น าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลกิภาพให้มีความเช่ือมั่นในตนเองโดยใช้

สื่อ PowerPoint 

6. อธิบายความส าคัญของความเช่ือมั่นการ

ปรับปรุง แก้ไขตนเอง  การสร้างความ

เช่ือมั่นในตนเอง  พร้อมยกตัวอย่างที่ส าคัญ 

ๆ 

7. ต้ังปัญหาให้นักเรยีนตอบ 

8. แบ่งกลุม่ผู้เรียนให้ระดมสมองด าเนินการ

อภิปรายตามกิจกรรมของบทที่  6  ที่

เตรียมไว้ 

ขั้นสรุป 

6. สรุปการอภิปราย 

7. ตอบค าถามของผู้เรยีนที่สงสัย 

8. มอบหมายงาน (ถ้าม)ี 

9. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนใบบทที่ 6 

10. บันทึกข้อมูลกจิกรรมการเรียนหลังการ

สอน 

 

- นักเรยีนฟังการเรียกขานช่ือ 

- นักเรยีนฟังการบรรยาย จด

บันทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

และหลักเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 

 

- ตอบค าถาม 

 

- ศึกษาจากสื่อ  PowerPoint 

 

 

- จดบันทึกย่อสาระส าคัญ ๆ 

 

 

- ตอบค าถามและซักถามข้อ

สงสัย 

- แบ่งกลุม่ตามที่ครูก าหนด  

และด าเนนิการระดมสมอง

และอภิปรายตามกิจกรรมที่

ก าหนด 

- นักเรยีนฟังครูสรุปและซักถาม

เมื่อสงสัย 

- ต้ังใจฟังค าตอบ 

- จดบันทึกงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

- ขอดูผลการวัดผลและ

ประเมินผล 

 

8. การตรงต่อเวลา 

9. การมี ส่ วน ร่ วม ใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

10. การแต่งกายถูกต้อง

ตาม ระ เบี ยบ แล ะ

สะอาด 

11. การสร้างบรรยากาศ

ที่ดีมคีวามเป็น

ประชาธิปไตย 

12. การมีสัมมาคารวะ

กิริยามารยาทที่ พึง

ประสงค์ 

13. การมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 

14. การปฏิบั ติตนตาม

ก ฎ ร ะ เบี ย บ แ ล ะ

ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง

สถาน ศึกษา ห รือ

ชุมชน  
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สื่อการเรยีนการสอน 

 1.   หนังสือการพัฒนาบุคลิกภาพ    

 2.   รูปภาพแสดงบุคลกิภาพแบบตา่ง ๆ 

3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

4.   PowerPoint 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

4. วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5. วิธีวัดผลและประเมินผล 

-     สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    

-     ประเมินตามสภาพจริง 

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

6. เกณฑ์การประเมินผล 

-     ผ่านเกณฑ์   50% 
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หน่วยที่ 6 การปรับปรุงกริยิาท่าทาง 

การปรับปรงกริยิาท่าทางเพื่อพัฒนาตนเอง 

 

 การปรับปรุงกริิยาท่าทางเป็นส่ิงส าคัญย่ิง เน่ืองจากเป็นส่ิงแรกที่บุคคลอื่นมองเห็น ถ้า

หากกิริยาท่าทางของเราถูกต้องเหมาะสมก็จะสร้างความประทับใจ ให้เกิดขึน้เมื่อแรกเห็นซึ่งจะ

เป็นส่ิงจูงใจให้ผู้พบเห็นมีความตอ้งการที่จะปฏสิัมพันธ์ด้วยเพ่ือเรียนรู้อุปนิสัยต่อไป 

 การปรับภาพลักษณ์ให้เข้ากบบุคลิกภาพ 

 ภาพลักษณ์ หมายถึง  ลักษณะหรือรูปแบบตา่งๆ ของบุคคลหรือองค์กรที่มีผลต่อการ

รับรูข้องบุคคลอื่น การที่บุคคลจะปรับสภาพลักษณ์ของตนเองน้ันควรค านึงถึงบุคลิกภาพที่

แท้จริงของตนเองเป็นหลัก 

 ดังน้ันบุคคลจึงควรส ารวจอารมณ ์ความคิด ทศันคต ิอุปนสิัย บุคลกิภาพที่แท้จริงของ

ตนเองว่าตนเป็นอยา่งไร ชอบหรือไมช่อบอะไร รวมไปถึงส ารวจลักษณะต่างๆ 

 ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสร้างได้ แตจ่ะท าอย่างไรให้ดูดีในระยะยาว พร้อม

ทั้งมีคุณค่าที่ย่ังยืน สิ่งเหลา่นี้ควรมีพ้ืนฐานมาจากการดูดีที่ภายนอกและความงดงามที่เกิดจาก

ภายในอย่างแท้จริงของบุคคลน้ัน 
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 เทคนิคในการสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ด ี

1. การแตง่กายเพ่ือเสริมภาพลักษณ์ 

2. มึความฉลาดรอบรูใ้นการมีปฏิสัมพันธ์ 

3. การมีน้ าใจและความจริงใจ 

4. มีความรับผิดชอบเช่ือมั่นในตนเอง 

5. การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรง 

              การปรับปรุงกริยิาท่าทางตามมารยาทไทย 

มารยาท หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกที่ได้รับการอบรมให้งดงามเหมาะสมตาม

ลักษณะของวัฒนธรรม มารยาทไมม่ีจุดก าเนิด แตเ่ป็นส่ิงที่ได้มาจากการอบรมส่ังสอน 

มารยาทไทย หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม โดยมีกริิยาอาการที่สุภาพ

ส ารวม 

 

ข้อควรปฏิบัติเพื่อให้เกดิกริยิาท่าทางที่ด ี

1. ผู้ที่มีความส ารวม ไม่วา่จะเป็นการยืนหรือการน่ังจะต้องอยู่ในล าดับที่

พอสมควร 

2. การแสดงกิริยาท่าทางที่ด ีผู้น้ันจะต้องมีความสุภาพเรียบรอ้ยอยู่ในตัว 

3. ผู้ที่ดีจะไม่คาบบุหร่ี 

4. ไมค่วรแสดงท่าทางสอ่ให้เห็นถึงความเป็นคนอันธพาล 

5. ควรรู้จักเหน่ียวรัง้ใจตนเองให้ปฏิบัตใินสิ่งที่สมเหตุสมผล 

6. ต้องไม่เป็นคนต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง 

7. ไมใ่ห้ผู้อื่นออกเงินให้เสมอ ไมว่่าจะเป็นค่าอาหาร หรืออื่นๆ 

8. ไมค่วรเยาะเย้ยหรือถากถางผู้อื่นเมื่อเขาผิดพลาด 

9. เมื่อมีแขกอยู่ในบ้านไมต้่องแสดงกิริยาที่ตึงตัง   

10. เมื่อท าสิ่งใดพลาดพลั้งแก่บุคคลอื่นจะต้องกลา่วค าว่า ขอโทษ เสมอ 

11. เมื่ออยู่ในสถานะที่คนอื่นเศร้าโศกก็ต้องเศร้าโศกด้วย และเมื่ออยู่ในสถานะที่

เขาสนุกก็ต้องสนุกด้วยเช่นกัลป์ 

12. เมื่อเป็นเจ้าของบ้าน เมือ่มีแขกมาต้องเชิญแขกเข้าบ้าน ไมแ่สดงกิริยาที่โกรธ

เคืองเด็ดขาด 

13. ต้องเป็นผูท้ี่ท างานอยู่ในแบบแผนเสมอ ไมถ่่วงเวลาให้คนอื่นคอยนาน 
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14. เมื่ออยู่ในที่ประชุมต้องไม่เสยีงดังโวยวาย ตะโกน หรือแย่งชิงกันพูด 

15. ไมพู่ดล้อเลยีนผู้ใหญ่ ไมค่่อนแคะหรือตติิงรูปรา่งของคนอื่น 

16. ไมใ่ช้วาจาโอ้อวด ลบหลูผู่้อื่น ไมน่ าความลับของผูอื่นไปพูด ไม่พูดจาตะลบตะ

แลง ไมใ่ช้ถอ้ยค าสบจนติดปาก 

การวางตัวและปรากฏตัวต่อชุมชน 

การรู้จักตนเอง  โดยธรรมชาติแลว้ตนเองย่อมรู้จักตนเองดีที่สุด ดังน้ันการรู้จักตนเอง

อย่างชัดเจนจึงควรมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี ้

1. ความรูค้วามสามารถของตนเอง 

2. บุคลกิภาพภายนอก 

3. บุคลกิภาพภายใน 

4. ต าแหน่งหน้าที่ทางสังคม 

5. สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

การรู้จักผู้อ่ืน 

เมื่อจะตอ้งพบปะผู้คนมากมาย ซึ่งมลีักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็ดีบุคคล

ทั่วไปจะมีลักษณะพ้ืนฐานที่เหมือนๆกันคือ 

1. ชอบคนที่แสดงความเป็นมิตร 

2. ไมช่อบให้ใครต าหนิ 

3. ไมช่อบให้ใครโต้แย้ง 

4. อยากเดน่ อยากมีช่ือเสยีง 

การพัฒนากิริยาท่าทางให้เข้ากับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษยึดถือปฏิบัติกันมาชา้นาน

ซึ่งไดก้ล่ันกลองมาแล้วว่าส่ิงเหลา่นี้ดี ข้อปฏิบัตติามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี 

ดังน้ี 

1. การรู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่ 

2. การแสดงกิริยาท่าทางที่สุภาพต่อหน้าผู้ใหญ่ 

3. การหาหรือสละที่น่ังให้ผู้ใหญ ่

4. ผู้น้อยจะต้องแสดงความเคารพผู้ใหญก่่อน 

5. ผู้ชายต้องให้เกียติผู้หญงิก่อน 
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6. ไมส่อดรู้สอดเห็นเร่ืองของผู้อื่น 

แบบประเมินผลหลังการเรยีนรู้ 

ตอนที่  1  

ค าสั่ง จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

1. การปรับปรุงกริยิาท่าทางก่อให้เกดิประโยชน์ตามข้อใด 

ก. สร้างความเช่ือมั่นและยอมรับจากู้อื่น 

ข. สร้างความเช่ือมั่นแกตนเอง 

ค. เป็นที่ประทับใจแก่ผู้อื่น 

ง. เกิดประโยชน์ทุกขอ้ 

2. หากต้องการให้ผู้พบเห็นเกดิความอบอุ่น เป็นกันเอง  ควรเลือกเสื้อผ้าสีใด 

ก. สโีทนเข้ม 

ข. สโีทนสว่าง 

ค. สโีทนร้อน 

ง. สทีี่ตัดกับผิว 

3. หากต้องคายเมล็ดผลไม้ควรปฏิบัติตามข้อใด 

ก. ใช้มอืหยิบออกจากปาก 

ข. ก้มศีรษะต่ าแลว้คายลงบนโต๊ะ 

ค. คายลงช้อนแลว้ใส่ลงจาน 

ง. คายลงพ้ืน 

4. ข้อใดแสดงถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ 

ก. ลซิ่าชอบคนที่แสดงความเป็นมติร 

ข. โหนง่ชอบให้คนอื่นวิจารณต์นเอง 

ค. เท่งชอบให้มคีนโต้เถียงมากๆ 

ง. เฉื่อยไมต้่องการความมีช่ือเสยีงและไมต้่องการเดน่ 

5. ข้อใดไม่ควรน ามาเป็นงานอดิเรก 

ก. สะสมของเก่า 

ข. เลี้ยงสัตว์ 

ค. เลน่การพนัน 
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ง. เลน่กีฬา 

6. บุคคลสามารถพัฒนาความรู้ได้โดยวิธีใด 

ก. ท่องเที่ยว 

ข. ฟังวิทย ุ

ค. ดูโทรทัศน์ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

7. การวางตัวอย่างเหมาะสมเพื่อการปรากฏตวัที่ดีนั้น บุคคลจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ

สิ่งใด 

ก. นิสัยใจคอของผู้ที่เราจะพบปะดว้ย 

ข. ความรู ้ความสามารถ ของตนเอง 

ค. เวลา โอกาส ที่เราจะไปปรากฏตัว 

ง. ต้องศึกษาทุกข้อ 

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. การหวีผมแต่งหน้าต่อผู้อื่น เป็นส่ิงที่ดูประเจิดประเจ้อ 

ข. การบีบสิว แคระหู แคะขีมู้ก เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถท าได้ทุกที่ 

ค. ไมค่วรช้ีหน้าผู้อื่นประกอบการพูด 

ง. ไมต่ะโกนโหวกเหวก 

9. ก่อนการปรับสภาพลักษณ์ของตนเอง บุคคลควรปฏิบัติตามข้อใด 

ก. ค้นหาตัวอย่างเพื่อต้องการเลยีนแบบ 

ข. ปรกึษาผู้ที่ไว้วางใจ 

ค. ลองซ้อมก่อนที่จะปรับจรงิ 

ง. ส ารวจอารมณ ์ความคิด ทัศนคต ิของตนเอง 

10. ข้อใดแสดงถึงการเป็นคนมีวัฒนธรรม 

ก. ย่ิงยงให้ความเคารพแก่ผู้อาวุธโสกว่า 

ข. เอกราชเห็นว่าทุกคนมคีวามเท่าเทียมกันจึงไม่ลุกให้สตรีหรือคนชราน่ัง 

ค. มนต์สิทธิยืนขวางทางตรงบันได 

ง. ฝนชอบสอดรู้สอดเห็นเร่ืองของชาวบ้าน 
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ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอนโดย 

 ให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ  ละประมาณ  5-7 คน   แล้วร่วมกันคัดเลอืกเพื่อนในกลุ่ม 

ๆ  ละ  1  คน   ที่เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเช่ือมั่นในตนเอง   แล้วให้ช่วยกันสรุปว่ามีส่ิงบ่งช้ี

อะไรที่บ่งบอกว่าเพ่ือนคนน้ันมีความเช่ือมั่นในตนเองบ้าง 

  

2. เครื่องมือวัด 

2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน 

ประจ า (2) บางครัง้ (1)  ไมเ่คย (0) 

- การตรงต่อเวลา 

- การแตง่กายถูกระเบียบ 

- การมีส่วนร่วม 

- ความรับผิดชอบ 

- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

เกณฑ์การประเมิน  ผ่านเกณฑ์   50% 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 ครูอาจารย์อาจให้นักเรยีนแตล่ะคนท ารายงานค้นคว้าเนื้อหาส าคัญแตห่ัวขอ้ของรายงาน 

ไมค่วรจะซ้ ากันแล้วให้น าสง่ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

2)  แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

   

- เนือ้หาถูกต้อง 

- รูปแบบสวยงาม 

- มีความประณีตถูกแบบที่ก าหนด 

- ตรงต่อเวลาที่ก าหนด 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 

 3)  แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานกลุม่ 

รายการพฤติกรรม ดมีาก (4) ปานกลาง 

(3) 

พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

    

- การมีส่วนร่วม 

- มีความรับผิดชอบ 

- สร้างบรรยากาศที่ดี 

- การตรงต่อเวลา 

- การมีสัมมาคารวะ 

- กิริยามารยาทที่พึงประสงค์ 

- การมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

    

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  6 

ชื่อ…………………………...สกุล…………..……………………..ระดับชั้น………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพ่ือนประเมิน   ครูประเมิน 
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ดี พอใช้ ปรับปรุง  ดี พอใช้ ปรับป

รุง 

 ดี   

      พอใช้   

      ปรับปรุง   

 

ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อครูอาจารย์ไดใ้ห้ผู้เรยีนและเพ่ือนประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใสไ่ว้ใน

ใบให้คะแนนที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว เพ่ือให้การประเมินผลไม่คลาดเคลื่อน  และเร่งพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้เรยีนในทันที  และเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผล  เมื่อสิ้นภาคเรียนต่อไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/

ปฏิบัต ิ

หน่วยท่ี  7 

ช่ือวิชา  การพฒันาบคุลกิภาพ สอนสัปดาห์ท่ี  12-14 

ช่ือหน่วย  ทักษะในการแสดงกริยิามารยาท คาบรวม  54 

ช่ือเรื่อง.  ทักษะในการแสดงกริยิามารยาท จ านวนคาบ  12 

สาระการเรยีนรู้ 

1. ความหมายของกิริยามารยาท 

2. ความส าคัญในการแสดงกิริยามารยาท 

3. มารยาทในการแสดงออกต่อสังคม 

 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1. สามารถปฏิบัติการน่ัง  การยืน  การเดนิ  การส่งของ  การรับของ   การเป็นเจ้าของบ้านต้อนรับ

แขกได้ 

2. สามารถปฏิบัติตนในงานมงคลและงานศพ การโดยสารรถประจ าทาง  การชมมหรสพ  การลง

เรือและการเข้าพักในโรงแรมไดถู้กต้อง 

 

สรุปเนื้อหาส าคัญ 

 มารยาทไทยและมารยาทชาวพุทธเป็นของคู่กัน  เป็นสิ่งที่ดงีามซึ่งชาวพุทธหรือคนไทย  ควรปฏิบัตใิห้

ถูกต้องตามโอกาสต่าง ๆ   น่ันเอง 

 กิริยามารยาทที่ชาวพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติเพ่ือให้ได้ช่ือว่าเป็นผู้ที่มีมารยาทน้ันมีอยู่มากมาย 

หลายประการด้วยกัน  ในช้ันน้ีจะน าเฉพาะบางเร่ืองมาให้นักศึกษาได้เรียนและฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องและ

น าไปใช้ไดก้ับโอกาสต่าง ๆ 
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กจิกรรมการเรยีนการสอน คุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของผู้เรยีน 
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ขั้นเตรียม 

1. ตรวจรายช่ือนักเรียนที่มาเข้าเรยีน 

2. ตรวจการแตง่กาย 

3. ทบทวนบทเรียนที่แล้วและบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังและหลักเกณฑ์การ

วัดผลและประเมินผลในบทที่  7 

4. ครู และนักเรยีนร่วมกันสนทนาถงึการ

แสดงกิริยามารยาทโดยทั่ว ๆ ไป 

5. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการแสดง

กิริยามารยาท  ของบุคคลทั่ว ๆ  ไปทีเ่ห็น

ว่าดแีละไมด่ ี

ขั้นด าเนนิการ 

1. น าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ  ทักษะในการ

แสดงกิริยามารยาทโดยใช้ส่ือ PowerPoint 

2. อธิบายความหมายของกิริยามารยาท 

ความส าคัญในการแสดงกิริยามารยาท 

มารยาทในการแสดงออกต่อสังคมพร้อม

สาธติหรือใช้ภาพประกอบและยกตัวอย่าง

ที่ส าคัญ ๆ   

3. ต้ังปัญหาให้นักเรยีนตอบ 

4. แบ่งกลุม่ผู้เรียนให้ร่วมกันท ากิจกรรมใน

บทที่  7  ที่เตรียมไว้ 

ขั้นสรุป 

1. สรุปการอภิปราย 

2. ตอบค าถามของผู้เรยีนที่สงสัย 

3. มอบหมายงาน (ถ้าม)ี 

4. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนใบบทที่ 

7 

5. บันทึกข้อมูลกจิกรรมการเรียนหลังการ

สอน 

 

- นักเรยีนฟังการเรียกขานช่ือ 

 

- นักเรยีนฟังการบรรยาย จด

บันทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

และหลักเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 

 

- ตอบค าถาม 

 

 

 

- ศึกษาจากสื่อ  PowerPoint 

 

- จดบันทึกย่อสาระส าคัญ ๆ  

และดูการสาธิต 

 

 

- ตอบค าถามและซักถามข้อ

สงสัย 

- ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ครูก าหนด 

 

 

- นักเรยีนฟังครูสรุปและซักถาม

เมื่อสงสัย 

- ต้ังใจฟังค าตอบ 

- จดบันทึกงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

- ขอดูผลการวัดผลและ

ประเมินผล 

 

1. การตรงต่อเวลา 

2. การมี ส่ วน ร่ วม ใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

3. การแต่งกายถูกต้อง

ตาม ระ เบี ยบ แล ะ

สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศ

ที่ดีมคีวามเป็น

ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ

กิริยามารยาทที่ พึง

ประสงค์ 

6. การมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 

7. การเป็นคนตรงต่อ

เวลารับผิดชอบต่อ

หน้าที ่

 

สื่อการเรยีนการสอน 
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 1.   หนังสือการพัฒนาบุคลิกภาพ   

 2.   รูปภาพแสดงมารยาทต่าง ๆ 

3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

4.   PowerPoint 

 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. วิธีวัดผลและประเมินผล 

-     สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    

-     ประเมินตามสภาพจริง 

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑ์การประเมินผล 

-     ผ่านเกณฑ์   50% 
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หนว่ยที่ 7  

การฝึกให้เกดิกจินิสัยและทักษะในการแสดงกริยามารยาท 

 

ความหมายของกจินิสัย 

กิจ หมายถึง การงานหรอืสิ่งที่ควรท า 

นิสัย หมายถึง ความประพฤติที่เคยชิน 

ดังน้ัน กิจนิสัย จึงหมายถึง  สง่ที่ควรปฏิบัตใิห้เกิดความเคยชิน  

 ลักษณะนสิัยส่วนตัวที่ดี ได้แก ่

1. การมีระเบียบเรียบรอ้ย ละเอยดรอบคอบ 

2. การมีความมานะอดทน อุตสาหะ 

3. การมีความใฝ่รู้ 

4. การรู้จักกาลเทศะ 

5. การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

6. การไมส่อดรู้สอดเห็นเร่ืองของคนอื่น 

ลักษณะนสิัยด้านการท างานที่ดี ได้แก ่

1. มีความรูพ้ื้นฐานและประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับงานที่ท าอย่างดี 
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2. มีการใช้สติปัญญาในการท างาน 

3. การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ท าให้จิตใจดไีปด้วย 

4. มีความสนใจในงานที่ท าอย่างจริงจัง 

5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

ลักษณะนสิัยด้านสังคมที่ดี  ได้แก ่

1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ท าให้บุคลกิภาพดไีปดว้ย 

2. มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมกับวัย 

3. การมีความพอด ีรู้จักความสามารถของตนเอง 

4. มีความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ ่

5. มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ 

6. มีการแสดงอารมณท์ี่มั่นคง 

7. มีการแสดงออกต่อบุคคลอื่นดว้ยความจรงิใจ 

8. มีความระมัดระวังในตนเองในการประพฤติ 

9. มีสัมมาคารวะต่อผู้ที่มคีวามอาวุธโสกว่า 

 

มารยาทในการแนะน าให้รู้จักกัน 

มารยาทของผู้แนะน า 

1. ใช้กริิยาวาจา และน้ าเสียงสุภาพ 

2. แสดงใบหน้าย้ิมแย้ม 

3. ใช้ถอ้ยค าที่ชัดเจน ให้ผู้รับฟังได้ยินชัด 

4. ในการแนะน าตัวเองต้องเอ่ยช่ือและนาสกุลให้แนชั่ด 

5. ผู้แนะน าตอ้งแสดงความรักใคร่ชอบพอกับผู้ถูกแนะน า 

     มารยาทของผู้ถูกแนะน า 

1. แสดงความเคารพซึ่งกันและกัน 

2. แสดงท่าทางยินดทีี่ได้รู้จัก 

3. มีการทักทายเมื่อพบกัน 

4. ถ้าฟังผู้แนะน าไมชั่ดสามารถยกมอืหรือถามซ้ าได้ 
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     มารยาทในการสนทนา 

1. พูดจาให้สุภาพ ไพเราะ 

2. ไมค่วรน าเร่ืองที่จะท าให้เกิดการโต้เถียงกันมาใช้ในการสนทนา 

3. ไมค่วรพูอยู่ฝ่ายเดยีว 

4. ไมค่วรพูดแต่เรื่องของตนอยู่ฝ่ายเดยีว 

5. ไมค่วรพูดแทรกขณะที่ผู้อื่นก าลังพูด 

6. ควรคิดก่อนพูด 

      มารยาทในการประชุม 

1. มีการเตรียมความพร้อมในการประชุม 

2. เข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง 

3. ให้ความสนใจและความส าคัญแก่ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

4. พูดชัดเจน เข้าใจง่าย 

5. อย่าปลอ่ยให้เกิดความเงียบในห้องประชุมมากเกินไป 

6. สมาชิกถามปัญหานอกเร่ือง ถ้าตอบได้ก็ควรตอบ 

 

       มารยาทในการใช้โทรศัพท ์

1. ต้องรบีรับโทรศัพท์ทันทีเมื่อได้ยินเสยีงเรียก 

2. ควรกล่าวค าว่า  สวัสด ีทุกครัง้เมื่อรับสาย 

3. ถ้ามคีวามจ าเป็นต้องรับโทรศัพท์แทนผู้อื่นต้องบันทึกขอ้ความไว้โดยระบุช่ือ

โทรศัพท์มา  

4. ถ้าเป็นฝ่ายเรียกไป โดยไมเ่จาะจง ควรแจ้งชื่อและสถานที่ของเราทันทีให้ผู้รับสาย

ทราบ พร้อมทั้งแจ้งจุดประสงค์ 
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แบบประเมินผลหลังการเรยีนรู้ 

ค าสั่ง จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

1. ความประพฤตทิี่เคยชิน คือความหมายของอะไร 

ก. กิจ 

ข. นิสัย 

ค. กิจนิสัย 

ง. มารยาท 

2. ข้อใดเป็นลักษณะนสิัยด้านสังคมที่ด ี

ก. มีความกระตอืรือรน้ในการท างาน 

ข. มีความรา่เริงแจ่มใส 

ค. มีสติปัญญาด ีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

ง. สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ 

3. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการแนะน าให้รู้จักกัน 

ก. เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในสังคม 

ข. เพ่ือผู้ที่ไมรู้่จักกันได้ท าความรู้จักกัน 

ค. เพ่ือให้มีการสร้างไมตรีที่ดีต่อกัน 

ง. เพ่ือให้มกีารคบหาสมาคม 

4. การแนะน าโดยใช้จดหมาย ผู้เขียนจดหมายควรมีจดหมายส่วนตัวส่งให้ผู้รับ

จดหมายในภายหลังอีกฉบับ เพราะสาเหตุใด 

ก. เพ่ือรองรับความประพฤติผู้ถือจดหมายอีกคร้ัง 

ข. เพ่ือแจ้งให้ผู้รับจดหายทราบว่าผู้เขียนจดหมายยังไมรู้่จักผู้ถอืจดหมายดพีอ 

ค. เพ่ือขอความชว่ยเหลอืผู้รับจดหมายให้รับผู้ถอืจดหมายเข้าท างาน 

ง. เพ่ือยกเลกิจดหมายฉบับแรกที่ผูถ้อืจดหมายถอืมา 

5. ถ้ามีความจ าเป็นต้องรับโทรศัพท์แทนผู้อ่ืน ควรปฏิบัติอย่างไร 

ก. ไมรั่บเร่ืองใดๆทั้งสิ้น ให้ผู้เรยีกเข้ามาโทรกลับเข้ามาใหม่ในภายหลัง 

ข. รับเร่ืองและก าเนินการแทนที่โดยไมแ่จ้งให้ผู้ที่ตนรับโทรศัพท์แทนทราบ 

ค. รับเร่ืองไว้โดยบันทึกข้อความระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วแจ้งให้ผู้ที่ตนรับ

โทรศัพท์แทนทราบ 
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ง. รับเร่ืองไว้โดยจ าไว้แลว้น าขอ้ความไปบอกผู้ทีต่นรับโทรศัพท์แทนโดยไมม่ี

บันทึกข้อความ 

6. ผู้ที่มีหน้าที่ในการด าเนินการประชุมคือใคร 

ก. ประธารประชุม 

ข. เลขานุการการประชุม 

ค. ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ง. ทุกคนที่กล่าวมา 

7. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการชมมหรสพ 

ก. มาถึงสถานที่ชมมหรสพมาถึงเวลาเริ่มแสดงแลว้ 

ข. เข้าแถวซือ้ต๋ัวหรือบัตรตามล าดับก่อนหลัง 

ค. ไมคุ่ยกันขณะชมมหรสพ 

ง. ปรบมือให้ผู้แสดง ถึงแม้ว่าจะไมป่ระทับใจการแสดง 

8. สถานที่ใดที่สามารถสูบบุหรี่ได้โดยไม่เสียมารยาท 

ก. ร้านอาหาร 

ข. สวนสาธารณะ 

ค. สวนในบ้าน 

ง. ห้องรับแขก 

9. ข้อใดคือมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร 

ก. วางแก้วน้ าทางดา้นซ้ายมือของตนเมื่อรับประทานอาหารกับผู้อื่น 

ข. ใช้ช้อนของตนเองตักอาหารให้กับผู้อื่น 

ค. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จให้น าช้อนกับส้อมวางแยกกัน 

ง. ควรให้ผู้อาวุโสน่ังหัวโต๊ะเสมอ 

10. ข้อใดเป็นมารยาทที่ไม่ดีในการสนทนา 

ก. พูดฝืนธรรมชาตเิพ่ือให้มลีักษณะใกล้เคียงกับคู่สนทนา 

ข. พูดกับทุกๆคน คนทั่วกันในวงสนทนา 

ค. พูดในเร่ืองที่ตนทราบข้อมูลแท้จริง 

ง. รู้จักขอโทษเสมอเมื่อพูดผดิ 
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ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอนโดย 

 แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธตามเนื้อหาที่เรียนในบทนี้แล้วฝึกให้

ปฏิบัต ิ

 

1. เครื่องมือวัด 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน 

ประจ า (2) บางครัง้ (1)  ไมเ่คย (0) 

- การตรงต่อเวลา 

- การแต่งกายถูกระเบียบ 

- การมีส่วนร่วม 

- ความรับผิดชอบ 

- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 

เกณฑ์การประเมิน  ผ่านเกณฑ์   50% 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 ครูอาจารย์อาจให้นักเรยีนแตล่ะคนท ารายงานค้นคว้าเนื้อหาส าคัญแตห่ัวขอ้ของรายงาน 

ไมค่วรจะซ้ ากันแล้วให้น าสง่ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

2)  แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

   

- เนือ้หาถูกต้อง 

- รูปแบบสวยงาม 

- มีความประณีตถูกแบบที่ก าหนด 

- ตรงต่อเวลาที่ก าหนด 

   

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 3)  แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานกลุม่ 
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รายการพฤติกรรม ดมีาก (4) ปานกลาง 

(3) 

พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

    

- การมีส่วนร่วม 

- มีความรับผิดชอบ 

- สร้างบรรยากาศที่ดี 

- การตรงต่อเวลา 

- การมีสัมมาคารวะ 

- กิริยามารยาทที่พึงประสงค์ 

- การมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

    

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  7 

ชื่อ…………………………...สกุล…………..……………………..ระดับชั้น………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพ่ือนประเมิน   ครูประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง  ดี พอใช้ ปรับป

รุง 

 ดี   

      พอใช้   

      ปรับปรุง   

 

ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อครูอาจารย์ได้ให้ผู้เรยีนและเพื่อนประเมินแล้ว  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไว้ใน

ใบให้คะแนนที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว เพ่ือให้การประเมินผลไม่คลาดเคลื่อน  และเร่งพัฒนา

ป รั บ ป รุ ง 

ผู้เรยีนในทันที  และเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผล  เมื่อสิ้นภาคเรียนต่อไป 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/

ปฏิบัต ิ

หน่วยท่ี  8 

ช่ือวิชา  การพฒันาบคุลกิภาพ สอนสัปดาห์ท่ี  15 
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ช่ือหน่วย  ศิลปะการแต่งกาย คาบรวม  54 

ช่ือเรื่อง.  ศิลปะการแต่งกาย จ านวนคาบ  4 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายและความส าคัญของการแต่งกาย 

2. การแตง่กายในโอกาสต่าง ๆ 

 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการแต่งกายได้ 

2. บอกรูปแบบการแตง่กายในโอกาสต่าง ๆ   ได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

 

สรุปเนื้อหาส าคัญ 

 สภาพสังคมปัจจุบัน  การแต่งกายถือว่ามีความส าคัญมาก   เน่ืองจากว่าเป็นภาพลักษณ์คร้ังแรกที่

คนอื่นเห็นและน าไปสู่ความเช่ือถือ    ความศรัทธา   ความนิยมชมชอบ   ถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะก าเนิดมามี

ลักษณะที่แตกต่างกันก็ตาม  แต่มนุษย์สามารถผลิตเคร่ืองแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า  เคร่ืองประดับต่าง ๆ   

มาตกแต่งร่างกายของมนุษย์จนท าให้มนุษย์แต่ละบุคคลมีความสง่างามได้ดังสุภาษิตที่ว่า  “ไก่งามเพราะขน  

คนงามเพราะแต่ง”   แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิธีน าเสื้อผ้าและเคร่ืองประดับเหลา่น้ันมาสวมใสก่็จะท าให้เสีย

บุคลิกภาพได้เช่นกัน   ดังค าเปรียบเปรยที่ว่า  “กาคาบพริก”  “ตู้ทองเคลื่อนที่”  “ห้างทองพเนจร”  “เสื้อ

ลอยได้”  เป็นต้น 
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กจิกรรมการเรยีนการสอน คุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของผู้เรยีน 
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ขั้นเตรยีม 

1. ตรวจรายช่ือนักเรียนที่มาเข้าเรยีน 

2. ตรวจการแตง่กาย 

3. ทบทวนบทเรียนที่แล้วและบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังและหลักเกณฑ์การ

วัดผลและประเมินผลในบทที่  8 

4. ครู และนักเรยีนร่วมกันสนทนาถงึศิลปะ

การแตง่กายทั่ว ๆ  ไป 

5. ครูซักถามนักเรียนถึงการแตง่กายของ

บุคคลทั่ว ๆ  ไปที่ดีและไม่ดี หรือ

เหมาะสมหรือไม ่ เหมาะสมอยา่งไร 

ขั้นด าเนนิการ 

1. น าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ  ศิลปะการแตง่

กายโดยใช้ส่ือ PowerPoint 

2. อธิบายความหมายและความส าคัญของ

การแตง่กาย   การแตง่กายในโอกาสต่าง 

ๆ    โดยใช้ส่ือภาพประกอบการบรรยาย

และยกตัวอย่างการแตง่กายที่ดีและไม่ด ี  

ในโอกาสต่าง ๆ  ที่ส าคัญ ๆ   

3. ต้ังปัญหาให้นักเรยีนตอบ 

4. แบ่งกลุม่ผู้เรียนให้ร่วมกันท ากิจกรรมใน

บทที่  8   ที่เตรียมไว้ 

ขั้นสรุป 

1. สรุปการท ากิจกรรมกลุม่ 

2. ตอบค าถามของผู้เรยีนที่สงสัย 

3. มอบหมายงาน  

4. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนใบบทที่ 

8 

5. บันทึกข้อมูลกจิกรรมการเรียนหลังการ

สอน 

 

- นักเรยีนฟังการเรียกขานช่ือ 

 

- นักเรยีนฟังการบรรยาย จด

บันทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

และหลักเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 

 

- ตอบค าถาม 

 

 

- ศึกษาจากสื่อ  PowerPoint 

 

- จดบันทึกย่อสาระส าคัญ ๆ  

และดูภาพประกอบ 

- ตอบค าถามและซักถามข้อ

สงสัย 

- ปฏิบัตติามกิจกรรมที่ครูก าหนด 

 

 

- นักเรยีนฟังครูสรุปและซักถาม

เมื่อสงสัย 

- ต้ังใจฟังค าตอบ 

- จดบันทึกงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

- ขอดูผลการวัดผลและ

ประเมินผล 

 

1. การตรงต่อเวลา 

2. การมี ส่ วน ร่ วม ใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

3. การแตง่กายถูกต้อง

ตามระเบียบและ

สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศ

ที่ดีมคีวามเป็น

ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ

กิริยามารยาทที่ พึง

ประสงค์ 

6. การมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 

7. การประหยัด  ออม 

และนิยมไทย 
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สื่อการเรยีนการสอน 

 1.   หนังสือการพัฒนาบุคลิกภาพ   

 2.   ภาพการแตง่กายแบบตา่ง ๆ 

3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

4.   PowerPoint 

การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. วิธีวัดผลและประเมินผล 

-     สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    

-     ประเมินตามสภาพจริง 

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑ์การประเมินผล 

-     ผ่านเกณฑ์   50% 

ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอนโดย 

 1.  ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ ๆ  ละประมาณ  3-5  คน  หารูปภาพการแตง่กายของไทยแต่

ละภาคแลว้น ามาเสนอให้เพ่ือน ๆ   ดูหนา้ช้ันเรียน 

 2.  ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มพิจารณาถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดความแตกต่างในการแต่งกาย

ของคนไทยในแตล่ะภาค 

 3.  ให้นักศึกษาแต่ละคนหารูปภาพเคร่ืองแต่งกายที่ตนเองชอบ   พร้อมทั้งอธิบาย

สาเหตุที่ชอบ  แล้วน ามาจัดป้ายนิเทศ 
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1. เครื่องมือวัด 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน 

ประจ า (2) บางครัง้ (1)  ไมเ่คย (0) 

- การตรงต่อเวลา 

- การแตง่กายถูกระเบียบ 

- การมีส่วนร่วม 

- ความรับผิดชอบ 

- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 

เกณฑ์การประเมิน  ผ่านเกณฑ์   50% 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 ครูอาจารย์อาจให้นักเรยีนแตล่ะคนท ารายงานค้นคว้าเนื้อหาส าคัญแตห่ัวขอ้ของรายงาน 

ไมค่วรจะซ้ ากันแล้วให้น าสง่ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

2)  แบบประเมินผลงาน 
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รายการประเมิน ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

   

- เนือ้หาถูกต้อง 

- รูปแบบสวยงาม 

- มีความประณีตถูกแบบที่ก าหนด 

- ตรงต่อเวลาที่ก าหนด 

   

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 3)  แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานกลุม่ 

รายการพฤติกรรม ดมีาก (4) ปานกลาง 

(3) 

พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

    

- การมีส่วนร่วม 

- มีความรับผิดชอบ 

- สร้างบรรยากาศที่ดี 

- การตรงต่อเวลา 

- การมีสัมมาคารวะ 

- กิริยามารยาทที่พึงประสงค์ 

- การมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

    

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  8 

ชื่อ…………………………...สกุล…………..……………………..ระดับชั้น………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพ่ือนประเมิน   ครูประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง  ดี พอใช้ ปรับป

รุง 

 ดี   

      พอใช้   
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      ปรับปรุง   

 

ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อครูอาจารย์ได้ให้ผู้เรยีนและเพื่อนประเมินแล้ว  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไว้ใน

ใบให้คะแนนที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว เพ่ือให้การประเมินผลไม่คลาดเคลื่อน  และเร่งพัฒนา

ป รั บ ป รุ ง 

ผู้เรยีนในทันที  และเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผล  เมื่อสิ้นภาคเรียนต่อไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/

ปฏิบัต ิ

หน่วยท่ี  9 

ช่ือวิชา  การพฒันาบคุลกิภาพ สอนสัปดาห์ท่ี  16 

ช่ือหน่วย  สุขภาพอนามัย คาบรวม  54 

ช่ือเรื่อง.  สุขภาพอนามัย จ านวนคาบ  4 

สาระการเรยีนรู้ 

1. แนวคิดหลักของสุขภาพ 

2. องค์ประกอบของสุขภาพ 

3. ความหมายของอนามัย 

4. การสง่เสริมสุขภาพอนามัย 

 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกแนวคิด  ความหมายและคุณลักษณะของสุขภาพได้ 

2. อธิบายองค์ประกอบและลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพดไีด้ 

3. อธิบายความหมายของอนามัยได้ 

4. ปฏิบัตตินให้ถูกต้องตามหลักของสุขภาพอนามัยได้ 

 

สรุปเนื้อหาส าคัญ 

สุขภาพอนามัยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะให้มีความสมบูรณ์   เน่ืองจากว่าหากมนุษย์มีความ

สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว  มนุษย์ย่อมสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข   แต่มนุษย์เราทุกคนเกิด

มาไม่เท่าเทียมกัน   ทั้งสภาพแวดล้อม  สภาพความเป็นอยู่   สภาพเศรษฐกิจ   และการเมือง  การสังคม  

ท าให้มนุษย์เราเกิดมามีสุขภาพอนามัยที่แตกต่างกัน  แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่สามารถก าหนด

สภาพแวดล้อมของมนุษย์ได้   แต่มนุษย์สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพและอนามัยที่ดไีด้เพ่ือชีวิตยืน

นานและการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 
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กจิกรรมการเรยีนการสอน คุณธรรม จรยิธรรม

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของผู้เรยีน 
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ขั้นเตรยีม 

1. ตรวจรายช่ือนักเรียนที่มาเข้าเรยีน 

2. ตรวจการแตง่กาย 

3. ทบทวนบทเรียนที่แล้วและบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังและหลักเกณฑ์การ

วัดผลและประเมินผลในบทที่  9 

4. ครู และนักเรยีนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ

สุขภาพอนามัยทั่ว ๆ  ไป 

5. ครูซักถามนักเรียนถึงถึงสุขภาพอนามัย

ของตนเอง  หรือคนอื่น ๆ  ที่ดีและไม่ดี

อย่างไร 

ขั้นด าเนนิการ 

1. น าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวสุขภาพอนามัยโดย

ใช้ส่ือ PowerPoint 

2. อธิบายแนวคิดหลักของสุขภาพ

องค์ประกอบของสุขภาพ  ความหมาย

ของอนามัย  การสง่เสริมสุขภาพอนามัย  

โดยใช้สื่อภาพประกอบ  การบรรยาย 

และยกตัวอย่างที่ส าคัญ ๆ   

3. ต้ังปัญหาให้นักเรยีนตอบ 

4. ให้นักเรยีนปฏิบัตกิิจกรรมในบทที่  9  

และระดมสมองพร้อมทั้งอภิปรายตาม

กิจกรรมที่เตรียมไว้ 

ขั้นสรุป 

1. สรุปการท ากิจกรรมและการอภิปราย 

2. ตอบค าถามของผู้เรยีนที่สงสัย 

3. มอบหมายงาน  

4. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนใบบทที่ 

9 

5. บันทึกข้อมูลกจิกรรมการเรียนหลังการ

สอน 

 

- นักเรยีนฟังการเรียกขานช่ือ 

 

- นักเรยีนฟังการบรรยาย จด

บันทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

และหลักเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 

 

- ตอบค าถาม 

 

 

- ศึกษาจากสื่อ  PowerPoint 

 

- จดบันทึกย่อสาระส าคัญ ๆ  

และดูภาพประกอบ 

 

 

- ตอบค าถามและซักถามข้อ

สงสัย 

- ปฏิบัตติามกิจกรรมที่ครูก าหนด

แบ่งกลุม่ระดมสมองและ

ด าเนนิการอภิปราย 

 

- นักเรยีนฟังครูสรุปและซักถาม

เมื่อสงสัย 

- ต้ังใจฟังค าตอบ 

- จดบันทึกงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

- ขอดูผลการวัดผลและ

ประเมินผล 

 

1. การตรงต่อเวลา 

2. การมี ส่ วน ร่ วม ใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

3. การแตง่กายถูกต้อง

ตามระเบียบและ

สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศ

ที่ดีมคีวามเป็น

ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ

กิริยามารยาทที่ พึง

ประสงค์ 

6. การมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 

7. การไม่พัวพันกับยา

เสพติด 

 

สื่อการเรยีนการสอน 
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 1.   หนังสือการพัฒนาบุคลิกภาพ   

 2.   ภาพแสดงลักษณะของบุคคลที่มีสุขภาพด ีและไมด่ ีเพ่ือการเปรยีบเทียบ 

3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

4.   PowerPoint 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. วิธีวัดผลและประเมินผล 

-     สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    

-     ประเมินตามสภาพจริง 

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑ์การประเมินผล 

-     ผ่านเกณฑ์   50% 

ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอนโดย 

1. ให้นักศึกษาแตล่ะคนเขียนกิจวัตรประจ าวันของตน  แล้วน าเสนอให้เพ่ือน ๆ  ฟัง 

2. ให้นักศึกษาแต่ละคนน าความคิดที่เพ่ือน ๆ   เสนอ  มาเขียนว่าใครควรจะมีสุขภาพ

อนามัยที่ดี  และใครควรเข้าใจสุขภาพอนามัย 

3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ ๆ   ละประมาณ  3-5  คน  ระดมความคิดหาแนวทางในการ

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้ดีขึ้นและเมื่อปฏิบัติแล้วจะมีประโยชน์อย่างไร  แล้ว

น าเสนอที่หน้าช้ันเรียนให้เพ่ือน ๆ  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

 

 

1. เครื่องมือวัด 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน 

ประจ า (2) บางครัง้ (1)  ไมเ่คย (0) 

- การตรงต่อเวลา 

- การแตง่กายถูกระเบียบ 

- การมีส่วนร่วม 

- ความรับผิดชอบ 

- การสร้างบรรยากาศที่ดี 
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เกณฑ์การประเมิน  ผ่านเกณฑ์   50% 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 ครูอาจารย์อาจให้นักเรยีนแตล่ะคนท ารายงานค้นคว้าเนื้อหาส าคัญแตห่ัวขอ้ของรายงาน 

ไมค่วรจะซ้ ากันแล้วให้น าสง่ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

   

- เนือ้หาถูกต้อง 

- รูปแบบสวยงาม 

- มคีวามประณีตถูกแบบที่ก าหนด 

- ตรงต่อเวลาที่ก าหนด 

   

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 3)  แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานกลุม่ 

รายการพฤติกรรม ดมีาก (4) ปานกลาง 

(3) 

พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
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- การมีส่วนร่วม 

- มีความรับผิดชอบ 

- สร้างบรรยากาศที่ดี 

- การตรงต่อเวลา 

- การมีสัมมาคารวะ 

- กิริยามารยาทที่พึงประสงค์ 

- การมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

    

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  9 

ชื่อ…………………………...สกุล…………..……………………..ระดับชั้น………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพ่ือนประเมิน   ครูประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง  ดี พอใช้ ปรับป

รุง 

 ดี   

      พอใช้   

      ปรับปรุง   

 

ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อครูอาจารย์ได้ให้ผู้เรยีนและเพื่อนประเมินแล้ว  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไว้ใน

ใบให้คะแนนที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว เพ่ือให้การประเมินผลไม่คลาดเคลื่อน  และเร่งพัฒนา

ป รั บ ป รุ ง 

ผู้เรยีนในทันที  และเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผล  เมื่อสิ้นภาคเรียนต่อไป 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/

ปฏิบัต ิ

หน่วยท่ี  10 

ช่ือวิชา  การพฒันาบคุลกิภาพ สอนสัปดาห์ท่ี  17-18 

ช่ือหน่วย  การปฏิบัติตนเพื่อบุคลิกภาพที่ดี คาบรวม  54 
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ช่ือเรื่อง.  การปฏิบัติตนเพื่อบุคลิกภาพที่ดี จ านวนคาบ  8 

สาระการเรยีนรู้ 

1. การปฏิบัตตินเพ่ือบุคลิกภาพที่ดี 

2. การพัฒนาบุคลิกภาพต้องปฏิบัตจิริง 

 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือบุคลิกภาพที่ดีไปสูก่ารปฏิบัตจิริงได้ 

2. สามารถปรับปรุงพฤติกรรมให้มีกริิยามารยาทเป็นบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ได้ 

 

สรุปเนื้อหาส าคัญ 

 บุคคลผู้ที่ ได้ รับการศึกษา   อบรมพัฒนามาแล้วย่อมจะต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่า งจากผู้ 

ไมม่ีโอกาสไดรั้บการศึกษาอบรมพัฒนา 

 การน าทฤษฎี  หลักการ   และแนวคิดเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ  จากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง  

เราจะตอ้งมีสติสัมปชัญญะ  ในทุกอิริยาบถ  ระมัดระวังกาย  วาจา  และใจ  ซึ่งจะต้องอาศัยการปฏิบัติอยา่ง

สม่ าเสมอเพ่ือให้เป็นนิสัยถาวรหรือทักษะ 
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กจิกรรมการเรยีนการสอน คุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของผู้เรยีน 
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ขั้นเตรยีม 

1. ตรวจรายช่ือนักเรียนที่มาเข้าเรยีน 

2. ตรวจการแตง่กาย 

3. ทบทวนบทเรียนที่แล้วและบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังและหลักเกณฑ์การวัดผล

และประเมินผลในบทที่  10 

4. ครู และนักเรยีนร่วมกันสนทนาถงึการ

ปฏิบัตตินเพ่ือบุคลิกภาพที่ดีทั่ว ๆ ไป 

5. ครูซักถามนักเรียนถึงการปฏิบัตติน เพ่ือ

บุคลกิภาพที่ดีของตนเองหรือคนอื่น ๆ  ทั้ง

ที่ดีและไม่ดีอยา่งไร 

ขั้นด าเนนิการ 

1. น าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัตติน เพ่ือ

บุคลกิภาพที่ดีโดยใช้ส่ือ PowerPoint 

2. อธิบายถึงการปฏิบัตเิพ่ือบุคลิกภาพที่  การ

พัฒนาบุคลิกภาพที่ต้องปฏิบัติจริง  โดย

การยกตัวอย่างที่ส าคัญ ๆ 

3. ต้ังปัญหาให้นักเรยีนตอบ 

4. ให้นักเรยีนปฏิบัตกิิจกรรมและอภิปราย  

ตามกิจกรรมที่เตรียมไว้ในบทที่  10 

ขั้นสรุป 

1. สรุปการท ากิจกรรมและการอภิปราย 

2. ตอบค าถามของผู้เรยีนที่สงสัย 

3. มอบหมายงาน  

4. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนใบบทที่ 10 

5. บันทึกข้อมูลกจิกรรมการเรียนหลังการ

สอน 

 

- นักเรยีนฟังการเรียกขานช่ือ 

 

- นักเรยีนฟังการบรรยาย จด

บันทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

และหลักเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 

 

- ตอบค าถาม 

 

 

- ศึกษาจากสื่อ  PowerPoint 

 

- จดบันทึกย่อสาระส าคัญ ๆ  

- ตอบค าถามและซักถามข้อ

สงสัย 

- ปฏิบัตติามกิจกรรมที่ครู

ก าหนดแบ่งกลุ่มระดมสมอง

และด าเนนิการอภิปราย 

 

- นักเรยีนฟังครูสรุปและซักถาม

เมื่อสงสัย 

- ต้ังใจฟังค าตอบ 

- จดบันทึกงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

- ขอดูผลการวัดผลและ

ประเมินผล 

 

1. การตรงต่อเวลา 

2. การมี ส่ วน ร่ วม ใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

3. การแต่งกายถูกต้อง

ตาม ระ เบี ยบ แล ะ

สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศ

ที่ดีมคีวามเป็น

ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ

กิริยามารยาทที่ พึง

ประสงค์ 

6. การมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 

7. การมีจิตส านึกและ

ร่ ว ม กั น อ นุ รั ก ษ์

สิ่งแวดล้อม 
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สื่อการเรยีนการสอน 

 1.   หนังสือการพัฒนาบุคลิกภาพ   

 2.   ภาพแสดงกิริยามารยาทในงานสังคมต่าง ๆ 

3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

4.   PowerPoint 

การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. วิธีวัดผลและประเมินผล 

-     สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    

-     ประเมินตามสภาพจริง 

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑ์การประเมินผล 

-     ผ่านเกณฑ์   50% 

ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอนโดย 

 1.  ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่อ่านข้อความตามกิริยามารยาทที่เสนอแนะให้ฝึกปฏิบัติกลุ่มละ   

1  กิริยามารยาท  แล้วให้ช่วยกันอภิปรายผลดีที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติจริงว่าเป็นเช่นใดบ้าง  

แล้วส่งตัวแทนออกมาน าเสนอที่หน้าช้ันเรียนให้เพ่ือน ๆ    ฟังถึงประโยชน์ของการปฏิบัตเิช่นน้ัน 

 2.  ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติในแต่ละกิริยามารยาทตามที่ครูอาจารย์ผู้สอน

เห็นสมควร  แล้วให้นักศึกษาแบ่งกลุม่อภิปรายผลการแสดงบทบาทให้เพื่อนฟังที่หน้าช้ันเรียน 

 

 

1. เครื่องมือวัด 

1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน 

ประจ า (2) บางครัง้ (1)  ไมเ่คย (0) 

- การตรงต่อเวลา 

- การแตง่กายถูกระเบียบ 

- การมีส่วนร่วม 

- ความรับผิดชอบ 

- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 

เกณฑ์การประเมิน  ผ่านเกณฑ์   50% 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 ครูอาจารย์อาจให้นักเรยีนแตล่ะคนท ารายงานค้นคว้าเนื้อหาส าคัญแตห่ัวขอ้ของรายงาน 

ไมค่วรจะซ้ ากันแล้วให้น าสง่ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

2)  แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

   

- เนือ้หาถูกต้อง 

- รูปแบบสวยงาม 

- มีความประณีตถูกแบบที่ก าหนด 

- ตรงต่อเวลาที่ก าหนด 

   

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 

 

 3)  แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานกลุม่ 

รายการพฤติกรรม ดมีาก (4) ปานกลาง 

(3) 

พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

    

- การมีส่วนร่วม 

- มีความรับผิดชอบ 

- สร้างบรรยากาศที่ดี 

- การตรงต่อเวลา 

- การมีสัมมาคารวะ 

- กิริยามารยาทที่พึงประสงค์ 

- การมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

    

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ระดับดี 
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ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  10 

ชื่อ…………………………...สกุล…………..……………………..ระดับชั้น………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพ่ือนประเมิน   ครูประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง  ดี พอใช้ ปรับป

รุง 

 ดี   

      พอใช้   

      ปรับปรุง   

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อครูอาจารย์ได้ให้ผู้เรยีนและเพื่อนประเมินแล้ว  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไว้ใน

ใบให้คะแนนที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว เพ่ือให้การประเมินผลไม่คลาดเคลื่อน  และเร่งพัฒนา

ป รั บ ป รุ ง 

ผู้เรยีนในทันที  และเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผล  เมื่อสิ้นภาคเรียนต่อไป 

 

 


