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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   เพ่ือให้ 

1. มีความเขา้ใจในการพฒันาบุคลิกภาพ 
2. สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติที่ดีในการพฒันาบุคลิกภาพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยกุตค์วามรู้ในการพฒันาบุคลิกภาพ 
2. ป้องกนัและดูแลสุขอนามยัของร่างกาย 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความรู้ในการพฒันาบุคลิกภาพ แบบของบุคลิกภาพ สุขอนามยั   
ศิลปะการแต่งกาย  กิริยาท่าทาง  การฝึกให้เกิดนิสยั  และทกัษะในการแสดงกิริยามารยาท 
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2.  โครงการสอน 
2201-2316   การพัฒนาบุคลิกภาพ    2 (4)  
 
หน่วยที/่บท ช่ือหน่วย/บท จ านวนคาบ 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความรู้เก่ียวกบับุคลิกภาพ 
องคป์ระกอบของบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพที่พงึประสงค ์
พฤติกรรมกิริยาท่าทาง 
การพฒันาจิตส านึกและความรับผดิชอบ 
การพฒันาบุคลิกภาพใหมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ทกัษะในการแสดงกิริยามารยาท 
ศิลปะการแต่งกาย 
สุขภาพอนามยั 
การปฏิบตัิตนเพือ่บุคลิกภาพที่ดี 

 
4 
8 
8 
8 
8 
8 

12 
4 
4 
8 

 รวม 72 
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สอบกลางภาค 4 
สอบปลายภาค 4 
รวมทั้งหมด 80 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ก าหนดการสอน 

สปัดาห์
ที่ 

วนั-เดือน คาบที่ รายการสอน หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

บนัทึกตาม
ปฏิทินใน
ตารางสอนที่
สถานศึกษา
ก าหนด 

1-4 
 
 
 
 
 

5-8 
 
 
 

9-12 

ความรู้เก่ียวกบับุคลิกภาพ 
ความหมายและชนิดของบุคลิกภาพ 
การเกิดขึ้นของนิสยั 
ชนิดของบุคลิกภาพ 
พฒันาการของบุคลิกภาพ 
 
องคป์ระกอบของบุคลิกภาพ 
องคป์ระกอบของบุคลิกภาพในแง่จิตวทิยา 
องคป์ระกอบของบุคลิกภาพทัว่ไป 
 
เกณฑใ์นการประเมินบุคลิกภาพ 

 
 



 9 

 
4 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 

 
8 
 
 

 
13-16 
17-20 

 
 

21-24 
 
 
 

25-28 
 
 

 
29-32 

 
 

 
บุคลิกภาพที่พงึประสงค ์
การวเิคราะห์หรือส ารวจบุคลิกภาพของตนเอง 
การพฒันาหรือปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 
 
พฤติกรรมกิริยาท่าทาง 
ความหมายของพฤติกรรม 
ความส าคญัของพฤติกรรม 
ประเภทของพฤติกรรม 
รูปแบบของพฤติกรรม 
องคป์ระกอบของมนุษยต์ามหลกัพทุธศาสนากิริยา
ท่าทาง 
 
การพฒันาจิตส านึกและความรับผดิชอบ 
ความส าคญัของจิตส านึกและความรับผดิชอบ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งจิตส านึกกบัความรับผดิชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สปัดาห์
ที่ 

วนั-เดือน คาบที่ รายการสอน หมายเหตุ 

9 
 
 

 33-36 
 
 

การปลูกจิตส านึกและจริยธรรม 
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
ลกัษณะของบุคคลทีมี่จิตส านึก มีความรับผดิชอบ 
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10 
 

11 
 
 

12 
 
 

13-15 
 
 

 
16 

 
 
 

17 
 
 

 
 

37-40 
 
41-44 

 
 

45-48 
 
 

49-52 
 

53-60 
 
61-64 

 
 
 

65-68 

 
สอบกลางภาค 
 
การพฒันาบุคลิกภาพใหมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความส าคญัของความเช่ือมัน่ 
การปรับปรุงแกไ้ขตนเอง 
การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ทกัษะในการแสดงกิริยามารยาท 
 
ความหมายของกิริยามารยาท 
ความส าคญัในการแสดงกิริยามารยาท 
มารยาทในการแสดงออกต่อสงัคม 
 
ศิลปะการแต่งกาย 
ความหมายและความส าคญัของการแต่งกาย 
การแต่งกายในโอกาสต่างๆ 
 
สุขภาพอนามยั 
แนวคิดหลกัของสุขภาพ 
องคป์ระกอบของสุขภาพ 
ความหมายของอนามยั 
การส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
 

 
 
- 
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สปัดาห์
ที่ 

วนั-เดือน คาบที่ รายการสอน หมายเหตุ 

19 
 
 

20 

 69-76 
 
 

77-80 

การปฏิบตัิตนเพือ่บุคลิกภาพที่ดี 
การพฒันาบุคลิกภาพตอ้งปฏิบตัิจริง 
 
สอบปลายภาค 
 

 
 

 รวม 18  สปัดาห์ 
สอบกลางภาค 1  สปัดาห ์
สอบปลายภาค 1  สปัดาห ์
รวมทั้งหมด 20  สปัดาห์ 

 
 
 
 
 
 
การประเมินผลรายวิชา 
1. วธีิการ 

1.1 ประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละบทเรียน 
1.2 ประเมินผลตามแบบประเมินในแต่ละบทเรียน 
1.3 ประเมินผลรวบยอดทั้งกลางภาคและปลายภาคเรียน 

2. เกณฑผ์า่นรายวชิา 
ตอ้งผา่นเกณฑป์ระมาณ   50% 

3. เกณฑค์่าระดบัคะแนน 
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 



 12 

5)  65-69 ผลการเรียน   2.5 
6)  70-74 ผลการเรียน   3 
7)  75-79 ผลการเรียน   3.5 
8)  80-100 ผลการเรียน   4 

 
 
 
 
 
 
 
5.  ตารางก าหนดน ้ าหนกัคะแนน 

ตารางก าหนดน ้ าหนกัคะแนน 

เลข
ที่ห

น่ว
ย 

คะแนนรายหน่วยและน ้ าหนกัคะแนน 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยเรียน คะ
แน

นร
าย
หน่

วย
 
น ้ าหนกัคะแนน 

พทุธิพสิยั 

 คว
าม
เขา้

ใจ
 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

สูง
กว

า่ 

ทกั
ษะ

พสิ
ยั 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 
 

ความรู้เก่ียวกบับุคลิกภาพ 
องคป์ระกอบของบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพที่พงึประสงค ์
พฤติกรรมกิริยาท่าทาง 
การพฒันาจิตส านึกและความรับผดิชอบ 
การพฒันาบุคลิกภาพใหมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ทกัษะในการแสดงกิริยามารยาท 
ศิลปะการแต่งกาย 
สุขภาพอนามยั 
การปฏิบตัิตนเพือ่บุคลิกภาพที่ดี 

5 
5 
5 
5 

10 
5 

10 
5 
5 

15 

1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
4 
- 
5 
- 
- 
8 

 รวม 70 14 16 23 - 17 

คว
าม
รู้ค
วา
มจ
 า 
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ก คะแนนภาควชิาการ 70      
ข คะแนนภาคผลงานทีม่อบหมาย 10 
ค คะแนนภาคจิตพสิยั 20 
 รวมทั้งส้ิน 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เคร่ืองมือวัด 
1) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑก์ารประเมิน 
ประจ า (2) บางคร้ัง (1)  ไม่เคย (0) 

- การตรงต่อเวลา 
- การแต่งกายถูกระเบียบ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความรับผดิชอบ 
- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 
เกณฑก์ารประเมิน  ผา่นเกณฑ ์  50% 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
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 ครูอาจารยอ์าจใหน้กัเรียนแต่ละคนท ารายงานคน้ควา้เน้ือหาส าคญัแต่หวัขอ้ของรายงาน 

ไม่ควรจะซ ้ ากนัแลว้ใหน้ าส่งตามเวลาที่ก  าหนดไว ้
 

2)  แบบประเมินผลงาน 
รายการประเมิน ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

   
- เน้ือหาถูกตอ้ง 
- รูปแบบสวยงาม 
- มีความประณีตถูกแบบที่ก  าหนด 
- ตรงต่อเวลาที่ก  าหนด 

   

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 
 3)  แบบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม 

รายการพฤติกรรม ดีมาก (4) ปานกลาง (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
    

- การมีส่วนร่วม 
- มีความรับผดิชอบ 
- สร้างบรรยากาศที่ดี 
- การตรงต่อเวลา 
- การมีสมัมาคารวะ 
- กิริยามารยาทที่พงึประสงค ์
- การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

    

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  1 

ช่ือวชิา  การพัฒนาบุคลิกภาพ สอนสัปดาห์ที ่ 1 

ช่ือหน่วย  ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ คาบรวม  54                 

ช่ือเร่ือง.  ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ จ านวนคาบ 4 
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สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายและชนิดของบุคลิกภาพ 
2. การเกิดขึ้นของนิสยั 
3. ชนิดของบุคลิกภาพ 
4. พฒันาการของบุคลิกภาพ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายและที่มาของบุคลิกภาพได ้
2. บอกลกัษณะนิสยัและพฒันาการของบุคลิกภาพได ้
 

สรุปเน้ือหาส าคญั 
 บุคลิกภาพ  เป็นผลรวมของนิสัยหลาย ๆ   นิสัยของคน ๆ   หน่ึงที่แสดงออกมาอยา่งเป็นเนืองนิจ    เพื่อ
ตอบสนองและปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 กล่าวกนัว่า    ส่ิงใดก็ตามหากเราพยายามอดทนท าติดต่อกนัไป   45  วนั  ส่ิงนั้นจะกลายเป็นนิสยัของเรา  
นิสยัสามารถเปล่ียนได ้
 พฤติกรรมของมนุษยท์ุกรูปแบบเกิดจากแรงจูงใจของตัวเอง  คนเรามีแรงจูงใจที่ต่างกัน   จึงท าให้มี
บุคลิกภาพไม่เหมือนกนั 
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กิจกรรมการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
กิจกรรมของครู กิจกรรมของผู้เรียน 

ขั้นเตรียม 
1. ตรวจรายช่ือนกัเรียนที่มาเขา้เรียน 
2. ตรวจการแต่งกาย 
3. อธิบายจุดประสงคข์องรายวิชาและบทเรียน  

หลกัเกณฑก์ารวดัผลและประเมินผลในบท
ที่  1 

4. ครู และนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบั
ความรู้เบื้องตน้ของบุคลิกภาพ 

5. ครูซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบับุคลิกภาพ  โดย
ทัว่ๆ  ไป 

ขั้นด าเนินการ 
1. น าเขา้สู่บทเรียนเก่ียวกบั  ความรู้เบื้องตน้ 

เก่ียวกบับุคลิกภาพประกอบการใชส่ื้อ 
PowerPoint 

2. อธิบายความหมายและชนิดของบุคลิกภาพ  
การเกิดขึ้นของนิสยั  ชนิดของบุคลิกภาพ
การพฒันาบุคลิกภาพ  ยกตวัอยา่ง การ
พฒันาบุคลิกภาพ 

3. ตั้งปัญหาใหน้กัเรียนตอบ 
4. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนให้ระดมสมองและ

ด าเนินการอภิปรายตามกิจกรรมของบทที่  
1  ที่เตรียมไว ้

ข้ันสรุป 
1. สรุปการอภิปราย 
2. ตอบค าถามของผูเ้รียนที่สงสยั 
3. มอบหมายงาน (ถา้มี) 

 
- นกัเรียนฟังการเรียกขานช่ือ 
- นกัเรียนฟังการบรรยายค าอธิบาย

รายวชิาและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงั  จดบนัทึกหลกัเกณฑ์
การวดัผลและประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 
 
- ตอบค าถาม 
 
 
- ศึกษาจากส่ือ  PowerPoint 
 
 
- จดบนัทึกยอ่สาระส าคญัๆ 
 
 
 
- ตอบค าถามและซกัถามขอ้สงสยั 
- แบ่งกลุ่มตามทีค่รูก าหนด  และ

ด าเนินการระดมสมองและ
อภิปรายตามกิจกรรมที่ก  าหนด 

 
- ฟังครูสรุปและซกัถามเม่ือสงสยั 
- ตั้งใจฟังค  าตอบ 
- จดบนัทึกงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
1. การตรงต่อเวลา 
2. การมีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. การแต่งกายถูกต้อง

ต าม ร ะ เบี ย บ แ ล ะ
สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศที่
ดีมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ
กิ ริยามารยาทที่ พึ ง
ประสงค ์

6. การมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 
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4. ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนใบบทที่1 
5. บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการเรียนหลงัการสอน 

- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
- ขอดูผลการวดัผลและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1   หนงัสือการพฒันาบุคลิกภาพ   
 2  รูปภาพแสดงบุคลิกภาพแบบต่างๆ 

3 ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
4 PowerPoint 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. วดัตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2. วธีิวดัผลและประเมินผล 

-     สงัเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    
-     ประเมินตามสภาพจริง 
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑก์ารประเมินผล 
-     ผา่นเกณฑ ์  50% 
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ใบความรู้ที่ 1 
หน่วยที่ 1  

ความรู้ทั่วไปของบุคลิกภาพ 
ความหมายของบุคลกิภาพ 
 แบบแผนพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเป็นลกัษณะเอกลกัษณ์ที่แสดงออกทั้งทางความคิด 
ความรู้สึก ความสนใจ สติปัญญา รวมทั้งดา้นสรีระ คลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน 
 
ขอบข่ายของบุคลิกภาพ 
 ส่ิงที่คนส่วนใหญ่ยดึถือในการพจิารณาบุคลิกภาพของบุคคลมีดงัต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะทางกาย 

2. ลกัษณะการพดูจาท่าทาง 

3. ลกัษณะทางจิตใจ 

4. อุปนิสยั 
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5. อารมณ์ 

6. ก าลงัใจ 

7. การสมาคม 

8. ความรู้ ความสามารถ อ านาจ ฐานะ 

ความส าคญัของบุคลิกภาพ 
 บุคลิกภาพเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล ทั้งดา้นของการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั การมีบุคลิกภาพที่ดี จะท าใหบุ้คคลไดรั้บประโยชน์ดงัน้ี 

1. ความมัน่ใจ 

2. ความส าเร็จ 

3. ความเป็นตวัของตวัเอง 

4. การยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

5. การปรับตวั 

6. การยอมรับของกลุ่ม 

7. การคาดหมายพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
ตอนที่ 1  
ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว 

1. ข้อใดไม่จัดเป็นบุคลิกภาพ 
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ก. รูปร่างหนา้ตา 

ข. ลกัษณะการพดูจา 

ค. บทบาทที่ไดรั้บในการแสดงละคร 

ง. อุปนิสยั 

2. เม่ือคนเราเผชิญปัญหาและอปุสรรค มส่ิีงใดที่จะช่วยให้ผ่านพ้นส่ิงเหล่าน้ันไปได้ 

ก. ก าลงัใจ 

ข. การสมาคม 

ค. อารมณ์ 

ง. ลกัษณะทางจิตใจ 

3. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการมีบุคลิกภาพที่ดี 

ก. มีความมัน่ใจในตนเอง 

ข. เป็นผูท้ี่มีฐานะมัง่คัง่ 

ค. เป็นผูท้ี่หนา้ตาดีกวา่ผูอ่ื้น 

ง. เป็นเจา้องธุรกิจไดง่้าย 

4. รูปร่าง หน้าตา สีผิว เป็นบุคลิกภาพที่ได้มาจากส่ิงใด 

ก. พนัธุกรรม 

ข. ส่ิงแวดลอ้ม 

ค. การปรับปรุงองแต่ละคน 

ง. ไม่มีขอ้ถูก 

5. บุคลิกภาพใดที่ได้มาจากส่ิงแวดล้อม 

ก. สาวติรีไดรั้บการอบรมที่ดีจึงมีมารยาทงามอยา่งไทย 

ข. วราลีมีร่างกายแคระแกร็น 

ค. องอาจเขา้เรียนในสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพ 

ง. สมหญิงเป็นคนที่อารมณ์ดีเหมือนพอ่ 

6. ข้อใดจัดว่าเป็นความพยายามที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพของบุคล 

ก. ราตรีเรียนท าอาหาร 

ข. ร าพงึเรียนในสถาบนัที่สอนดา้นเลขานุการ 

ค. ปีเตอร์เรียนในสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพ 
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ง. ลูกนกเรียนร้องเพลงตามที่ตนเองชอบ 

7. แนวคดิเกี่ยวกับบุคลิกภาพข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. บุคลิกภาพตอ้งใชเ้วลาหล่อหลอม 

ข. บุคลิกภาพเป็นส่ิงที่ไม่ตายตวัสามารถปรับเปล่ียนได ้

ค. ไม่มีสองบุคคลใดที่มีบุคลิกภาพเหมือนกนัทุกปะการ 

ง. กล่าวถูกทกุขอ้ 

8. พฤติกรรมหรือการกระท าของมนุษย์ที่ท าอยู่เป็นประจ าสม ่าเสมอ หมายถึงข้อใด 

ก. อุปนิสยั 

ข. อธัยาศยั 

ค. ความสามารถ 

ง. ความสนใจ 

9. ความรู้สึกที่แสดงถึงแนวโน้มที่จะเข้าหาส่ิงเหล่าน้ันๆ ของแต่ละบุคคล หมายถึงข้อใด 

ก. อุปนิสยั 

ข. อธัยาศยั 

ค. ความสามารถ 

ง. ความสนใจ 

10. กิริยาที่แสดงออกพร้อมอารมณ์ หมายถึงข้อใด 

ก. อุปนิสยั 

ข. อธัยาศยั 

ค. ความสามารถ 

ง. ความสนใจ 

11. ส่ิงที่มีอยู่เฉพาะในตัวของบุคคลและพร้อมที่จะแสดงออกได้เม่ือต้องการหรือมีโอกาส  

ก. อุปนิสยั 

ข. อธัยาศยั 

ค. ความสามารถ 

ง. ความสนใจ 

12. บางคนสูง บางคนเตีย้ บางคนผอม มีวามสัมพันธ์กับข้อใด หมายถึงข้อใด 

ก. โครงสร้างทางร่างกาย 
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ข. โครงสร้างทางจิตใจ 

ค. เวรกรรมแต่ปางก่อน 

ง. ความเหล่ือมล ้าของคน 

         13.  บุคลใดที่จะได้รับการคดัเลือกเข้าท างานเป็นพนักงานขายขององค์กร 
ก. ปูไดค้ะแนนวทิยาศาสตร์เป็นอนัดบัหน่ึง 

ข. สม้ เป็นผูท้ี่ยิม้แยม้ มีมนุษยสมัพนัธที่ดี 

ค. ต่ายเป็นคนสวยแต่ไม่มีไหวพริบ 

ง. อว้นสนใจแต่เร่ืองการเมือง 

           14.  นักจิตวิทยากล่าวว่าคนที่มกัชอบท าอะไรง่ายๆ ไม่ชอบพิธีการ มักมีรูปร่างแบบใด 
ก. รูปร่างล ้าสนั มาดนกักีฬา 

ข. รูปร่างผอมสูง 

ค. รูปร่างทว้ม อว้น 

ง. รูปร่างเต้ียแคระ 

15. อุปนิสัยของคนรูปร่างใดไม่เหมาะกับการเป็นพนักงานต้อนรับ 

 ก. รูปร่างล ้าสนั มาดนกักีฬา 
 ข. รูปร่างผอมสูง 
 ค. รูปร่างทว้ม อว้น 
 ง. รูปร่างเต้ียแคระ 

 

ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดย 
1. แบ่งนักศึกษาออกเป็น  4-6  คน  ระดมสมอง  โดยการสรุปความหมายและ

องคป์ระกอบของบุคลิกภาพ  ตามความเขา้ใจของกลุ่มแลว้ให้ตวัแทนออกมาน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน 

2. ให้นักศึกษาแต่ละคน  พิจารณาตนเองว่า  ตนเองมีบุคลิกภาพที่มีลักษณะเด่นเป็น
บุคลิกภาพกลุ่มใด  และชนิดใด  ตามการแบ่งของศรีธรรม  ธนะภูมิ  แล้วให้มา
น าเสนอหนา้ชั้นเรียนใหเ้พือ่นวพิากษว์จิารณ์ 
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1. เคร่ืองมือวัด 
1) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑก์ารประเมิน 
ประจ า (2) บางคร้ัง (1)  ไม่เคย (0) 

- การตรงต่อเวลา 
- การแต่งกายถูกระเบียบ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความรับผดิชอบ 
- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 
เกณฑก์ารประเมิน  ผา่นเกณฑ ์  50% 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 ครูอาจารยอ์าจใหน้กัเรียนแต่ละคนท ารายงานคน้ควา้เน้ือหาส าคญัแต่หวัขอ้ของรายงาน 

ไม่ควรจะซ ้ ากนัแลว้ใหน้ าส่งตามเวลาที่ก  าหนดไว ้
 
 
 

2)  แบบประเมินผลงาน 
รายการประเมิน ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

   
- เน้ือหาถูกตอ้ง 
- รูปแบบสวยงาม 
- มีความประณีตถูกแบบที่ก  าหนด 
- ตรงต่อเวลาที่ก  าหนด 

   

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 
 3)  แบบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม 

รายการพฤติกรรม ดีมาก (4) ปานกลาง (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
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- การมีส่วนร่วม 
- มีความรับผดิชอบ 
- สร้างบรรยากาศที่ดี 
- การตรงต่อเวลา 
- การมีสมัมาคารวะ 
- กิริยามารยาทที่พงึประสงค ์
- การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

    

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  1 
ช่ือ…………………………...สกลุ…………..……………………..ระดับช้ัน………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพือ่นประเมิน   ครูประเมิน 
ดี พอใ

ช ้
ปรับปรุง  ดี พอใช ้ ปรับป

รุง 
 ดี   

      พอใช ้   
      ปรับปรุง   
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ข้อเสนอแนะ 
 เม่ือครูอาจารยไ์ดใ้หผู้เ้รียนและเพือ่นประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไวใ้นใบ
ใหค้ะแนนที่ไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้ เพือ่ใหก้ารประเมินผลไม่คลาดเคล่ือน  และเร่งพฒันาปรับปรุง 
ผูเ้รียนในทนัที  และเพือ่เป็นขอ้มูลในการประเมินผล  เม่ือส้ินภาคเรียนต่อไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  2 

ช่ือวชิา  การพัฒนาบุคลิกภาพ สอนสัปดาห์ที ่ 2-3 

ช่ือหน่วย  องค์ประกอบของบุคลิกภาพ คาบรวม  54 

ช่ือเร่ือง.  องค์ประกอบของบุคลิกภาพ จ านวนคาบ  8 
สาระการเรียนรู้ 

1. องคป์ระกอบของบุคลิกภาพในแง่ของจิตวทิยา 
2. องคป์ระกอบของบุคลิกภาพทัว่ไป 
3. เกณฑใ์นการประเมินบุคลิกภาพ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายความหมายขององคป์ระกอบของบุคลิกภาพได ้
2. บอกหลกัเกณฑใ์นการประเมินบุคลิกภาพได ้
 

สรุปเน้ือหาส าคญั 
 การพิจารณาองค์ประกอบของบุคลิกภาพนั้ นมีแนวทางการวิเคราะห์ได้   2  ประการคือ  พิจารณา
องคป์ระกอบในแง่จิตวทิยา   และการพจิารณาในแง่ทัว่ไป 
 บุคลิกภาพจะมีส่วนสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งอยา่งส าคญัและใกลชิ้ดกบัความรอบรู้  อารมณ์และการกระท า 
 พฤติกรรมที่คน ๆ  หน่ึงแสดงออกมานั้นเป็นการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งส่ิงที่อยูภ่ายนอกกบัส่ิงที่อยูภ่ายในใจ   
และค่านิยมของคน ๆ  นั้น 
 กรอบโลกทศัน์  ชีวะทศัน์ที่เรามีต่อเร่ืองต่าง ๆ   มีส่วนส าคญัในการปรุงแต่งชีวติของแต่ละคนใหแ้ตกต่าง
กนัไป   ตามวถีิทางของตน 
 อารมณ์เป็นความรู้สึกที่เราไม่สามารถปล่อยให้เป็นใหญ่ครอบครองความคิดไดเ้พราะหากเราปล่อยไปมี
โอกาสที่จะน าไปสู่การท าลายมากกวา่สร้างสรรค ์
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กิจกรรมการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค์ 
กิจกรรมของครู กิจกรรมของผู้เรียน 
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ขั้นเตรียม 
1. ตรวจรายช่ือนกัเรียนที่มาเขา้เรียน 
2. ตรวจการแต่งกาย 
3. ทบทวนบทเรียนที่แลว้และบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวงัและหลกัเกณฑก์ารวดัผล
และประเมินผลในบทที่  2 

4. ครู และนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของบุคลิกภาพ 

5. ครูซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
ของบุคลิกภาพทัว่ ๆ  ไป 

ขั้นด าเนินการ 
1. น าเขา้สู่บทเรียนเก่ียวกบั  องคป์ระกอบ

ของบุคลิกภาพโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
2. อธิบายองคป์ระกอบของบุคลิกภาพในแง่

จิตวทิยา  องคป์ระกอบของบุคลิกภาพ
ทัว่ไป  และเกณฑก์ารประเมินบุคลิกภาพ   
ยกตวัอยา่ง องคป์ระกอบขา้งตน้ 

3. ตั้งปัญหาใหน้กัเรียนตอบ 
4. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนด าเนินการอภิปรายตาม

กิจกรรมของบทที่  2  ที่เตรียมไว ้
ข้ันสรุป 
1. สรุปการอภิปราย 
2. ตอบค าถามของผูเ้รียนที่สงสยั 
3. มอบหมายงาน (ถา้มี) 
4. ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนใบบทที่2 
5. บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการเรียนหลงัการ

สอน 

 
- นกัเรียนฟังการเรียกขานช่ือ 
- นกัเรียนฟังการบรรยาย จดบนัทึก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั และ
หลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 
 
- ตอบค าถาม 
 
 
- ศึกษาจากส่ือ  PowerPoint 
 
- จดบนัทึกยอ่สาระส าคญัๆ 
 
 
 
- ตอบค าถามและซกัถามขอ้สงสยั 
- แบ่งกลุ่มตามที่ครูก าหนด  และ

ด าเนินการอภิปรายตามกิจกรรมที่
ก  าหนด 

- นกัเรียนฟังครูสรุปและซกัถามเม่ือ
สงสยั 

- ตั้งใจฟังค  าตอบ 
- จดบนัทึกงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
- ขอดูผลการวดัผลและประเมินผล 

 
1. การตรงต่อเวลา 
2. การมีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. การแต่งกายถูกต้อง

ต าม ร ะ เบี ย บ แ ล ะ
สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศที่
ดีมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ
กิ ริยามารยาทที่ พึ ง
ประสงค ์

6. การมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

7. ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
สะอาดร่างกายที่อยู่
อ าศัย   สถานศึกษา
และชุมชน 

 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  หนงัสือการพฒันาบุคลิกภาพ   
 2.  รูปภาพแสดงบุคลิกภาพแบบต่าง ๆ 

3. ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
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4. PowerPoint 
 
 
 
การวัดผลและประเมินผล 

1. วดัตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2. วธีิวดัผลและประเมินผล 

-     สงัเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    
-     ประเมินตามสภาพจริง 
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑก์ารประเมินผล 
-     ผา่นเกณฑ ์  50% 
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หน่วยที่ 2  
 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 

                  บุคลิกภาพภายนอกเป็นส่ิงที่มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงอาจหมายถึง สรีระทางกายกิริยา
ท่าทางต่างๆ การเคล่ือนไหว หากเอ่ยช่ือคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่รู้จกัช่ือ ผูพ้ดูก็จะบรรยายถึง ใบหนา้ 
ส่วนสูง สีผิว ผม ฟัน ส่วนสูง น ้ าหนกั ซ่ึงส่ิงที่บรรยายมานั้นลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงที่เราเรียกวา่
บุคลิกภาพภายนอกทั้งส้ิน จึงสามารถสรุปส่ิงที่เรียกว่าบุคลิกภาพภายนอกได้ดังนี ้
1. รูปร่าง                          2. หนา้ตา 
3. ผม                               4. ตา 
5. คิ้ว                               6. หู 

7. จมูก                            8. ปาก 

9. ฟัน                             10. คาง 

11. อก                           12. มือ 

13. แขนและไหล่          14. เล็บ 

15. ผวิพรรณ                 16. เอว 

17. สะโพก                    18. ขา 

19. เทา้ 

 

ส่ิงที่ควรปฏิบัติเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 
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    บุคลิกภาพภายนอกส่วนใหญ่เป็นส่ิงที่ไดม้าจากพนัธุกรรมยกเวน้วา่จะมีบางส่วนหรือบางคน 

บุคลิกภาพไดมี้การเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเน่ืองจากโรคภยัไขเ้จบ็ไดป้ระสบอุบตัิเหตุ บุคลิกภาพ

บางส่วนอาจตอ้งมีการปรังปรุงหรือพฒันาใหเ้หมาะสมเพือ่เสริมใหเ้ป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี 

ดงันั้นเราจึงควรส ารวจบุคลิกภาพของตวัเรา เม่ือพบวา่มีส่วนใดที่บกพร่อง และสามารถปรังปรุงให้

ดีขึ้น หรือปกปิดส่วนบกพร่องนั้นได ้หรืออวยัวะบางส่วนจะตอ้งไดรั้บการดูแลและเอาใจใส่ จึงจะ

สวยงามได ้เก่ียวขอ้งกบัอวยัวะหรือบุคลิกภาพภายนอกเราสามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี 

 

     รูปร่าง 

            รูปร่าง หมายถึง สดัส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ แต่ละเผา่พนัธุอ์าจมีรูปร่างที่

แตกต่างกนัออกไป เช่น ชาวยโุรปจะมีรูปร่างที่สูงใหญ่กวา่ชาวเอเชีย เป็นตน้ รูปร่างของบุคคลเป็น

ส่ิงที่สามารถพฒันาได ้โดยเฉพาะบุคคลที่มีรูปร่างอว้นนอกจากจะท าใหดู้เป็นคนไม่คล่องแคล่ว

แลว้ยงัจะก่อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ เช่น ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน โรคหวัใจ อีกดว้ย 

          โรคอว้นเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ แต่ที่พบมากที่สุดคืออุปนิสยัการบริโภค ซ่ึงอาจตอ้งการ

บริโภคเพราะความตอ้งการของร่างกายหรือสาเหตุมาจากความเครียด เม่ืออว้นมกัจะท าใหเ้จา้ของ

รูปร่างรู้สึกอึดอดั และแต่งกายใหส้วยงามไดล้ าบาก จึงมกัหาวธีิการต่างๆ เพือ่ขจดัความอว้นส่วน

เหล่านั้นใหห้มดไป วธีิการลดความอว้นที่กระท าไดมี้ดงัน้ี 

1. การควบคุมอาหาร การลดน ้าหนกัโดยวธีิการควบคุมอาหารเป็นวธีิที่ดีและปรอดภยัที่สุด ผู ้

ลดน ้ าหนกัจะตอ้งจ ากดัปริมาณอาหารใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของร่างกายจะตอ้งบริโภค

อาหารใหค้รบทั้ง 5 หมู่ เลือกรับประทานอาหารที่มีกากมากๆ เช่น ผกั ผลไม ้งดอาหารหวาน หรือ

อาหารที่มีปริมาณไขมนัสูง ควรรับประทานอาหารดว้ยวิธีป้ิง น่ึง ยา่ง แทนการทอด และ ที่ส าคญั

จะตอ้งออกก าลงักายควบคู่กนัไปดว้ย 

2. การรับประทานยาลดความอว้น ผลขา้งเคียงของยาลดความเครียดจะเขา้ไปมีฤทธ์ิต่อระบบ

ประสาทกลางที่ควบคุมความหิว หรือความอยากอาหารเม่ือถึงเวลา และกระตุน้ใหร่้างกาย

กระฉบักระเฉงขึ้น เม่ือไม่ไดรั้บอาหารท าให ้ร่างกายตอ้งน าไขมนัที่สะสมอยูใ่นกลา้มเน้ือมาให ้

ร่างกายจึงซูบผอม กลา้มเน้ือเล็กลง เม่ือร่างกายผอมลง น ้ าหนกัก็จะลดลงทนัทีการรับประทานยาลด

ความอว้นมีผลขา้งเคียงคือท าใหน้อนไม่หลบั มึนงง อ่อนเพลีย ปากแหง้ ใจสั้น คล่ืนไส ้เม่ือเลิกใช้

ยาอาจท าใหก้ลบัมากินอาหารมากขึ้นกวา่เดิมน ้ าหนกัอาจจะเพิง่ขึ้นกวา่เดิมก็ได ้ดงันั้นหาก

จ าเป็นตอ้งลดความอว้นดว้ยวธีิน้ี ควรใหอ้ยูใ่นความดูแลของแพทยเ์สมอ 
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3. การออกก าลงักาย การออกก าลงักายสปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง นอกจากช่วยเพิม่ความแขง็แรงให้

กลา้มเน้ือแลว้ ยงัจะช่วยเผาผลาญแคลอรีส่วนเกิน ซ่ึงจะช่วยลดไขมนัส่วนเกิน ท าใหรู้ปร่างดีขึ้น 

 

หน้าตา 

     หนา้ตาหรือรูปหนา้ เป็นเคา้โครงซ่ึงมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ตา หู จมูก คิ้ว ปาก ฟัน ผม 

ผวิหนา้ อยูด่ว้ย คนที่เกิดมาหนา้ตาหล่อ สวย จดัวา่โชคดี ยิง่หากไดรู้ปร่างที่ดีมาประดว้ย

ประกอบดว้ยแลว้ นบัวา่เป็นส่ิงที่โชคดีอีกเท่าตวั โดยทัว่ไปลกัษณะใบหนา้ของคนจะแบ่งออกเป็น 

4 ประเภทใหญ่ๆ ผูท้ี่มีลกัษณะของใบหนา้ต่างๆ สามารถแกไ้ขลกัษณะบนใบหนา้ดว้ยการแต่งหนา้

ไดด้งัน้ี 

1. ใบหนา้กลม ผูท้ี่มีใบหนา้กลม เม่ือตอ้งแต่งหนา้หลงัจากที่รองพื้นและซบัแป้งจนทัว่

ใบหนา้แลว้ สามารถเสริมบุคลิกใหดี้ขึ้นดว้ยการปัดแกม้บริเวณช่วงแกม้ให้เป็นรูปสามเหล่ียมฐาน

ดว้ยหน่ึงของสามเหล่ียมขนานกบัแนวตอ้ง และมุมแหลมดา้นตรงขา้มกบัฐานช้ีไปยงัจมูก โดยระวงั

อยา่ปัดใกลเ้ขา้มาในช่วงกลางของหนา้มากเกินไป 

2. ใบหนา้เหล่ียม สามารถเสริมบุคลิกทางดา้นหนา้ตาใหดู้ดีขึ้นดว้ยการปัดแกม้เป็นรูป

สามเหล่ียมเช่นเดียวกบัผูท้ี่มีใบหนา้กลม แต่จะใหฐ้านของสามเหล่ียมอยูใ่นแนวระนาบที่บริเวณ

ดา้นล่างของแกม้และมุมแหลมดา้นที่อยูช่่วงในของใบหนา้ตอ้งไม่เกินกลางตาด าเขา้มา 

3. ใบหนา้ยาว การเสริมบุคลิกของคนทีมี่รูปหนา้ยาว จะใชบ้ลชัออนปัดช่วงแกม้เป็นรูป

ส่ีเหล่ียมดา้นขนาน เอียงขึ้นไปตามแนวกระดูกโหนกแกม้จนจรดถึงไรผมบริเวณหู ดา้นหน่ึงซ่ึงเป็น

ดา้นที่อยูช่่วงในของใบหนา้ตอ้งไม่เกินกลางตาด าเขา้มา 

4. ใบหนา้รูปไข่ เป็นหนา้ที่สวยอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งมีการแกไ้ขส่วนใด แต่จะเสริมใหดู้งดงามขึ้น

การปัดแกม้ดว้ยบลชัออนสีเขม็ปัดเป็นรูปสามเหล่ียมเร่ิมจากก่ึงกลางดวงตาด าแลว้ไล่ปลายแหลม

ไปยงัขมบัใหส้ามเหล่ียมตั้งฉากกบับริเวณใตต้าหรือตามแนวจมูก  ไม่วา่จะเป็นผูท้ี่มีใบหนา้ใน

ลกัษณะใดก็ตาม จะตอ้งดูแลรักษาความสะอาดตามใบหนา้ใหป้ราศจากสิว ฝ้า กระ หรือรอยด่างด า 

เพือ่ใหใ้บหนา้ดูสวยและนวลเนียน 

การแต่งหน้าในโอกาสต่าง 
1. การแต่งหนา้ในโอกาสทัว่ไป  การแต่งหนา้ในโอกาสน้ี ควรเนน้ที่ดูสบายตาอาจใชร้องพื้น

หรือไม่ตอ้งใชก้็ได ้สีสนัที่ใชแ้ต่งหนา้ควรเป็นสีอ่อนบาง ใสๆ เช่น สีพชี และควรเป็นสีเดียวกนัทั้ง

ตา แกม้ และริมฝีปาก 
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2. การแต่งหนา้ไปท างาน  สาวท างานอาจพบปะหรือพดูคุยกบัลูกคา้อยา่งใกลชิ้ดเป็น

เวลานาน จึงควรจะตอ้งพถีิพถินักบัการแต่งหนา้ใหเ้รียบเนียน ไม่ละเลยจุดเล็กๆ นอ้ยๆ บนใบหนา้ 

ตอ้งแต่งหนา้ใหดู้คมชดั ใชโ้ทนสีเดียวก ัน เช่น โทนน ้ าตาล โทนสีอิฐ เพือ่เนน้บุคลิกใหช้ดัเจน 

หลีกเล่ียงการแต่งหนา้ที่ใชลู้กเล่นแบบแฟชัน่ และการใชสี้สนัมากมายหลายสีเกินไป 

3. การแต่งหนา้ส าหรับงานกลางคืน  ควรจะเนน้เร่ืองสีสนัใหค้มเขม้เหมือนผลไมสุ้กคอืเปล่ง

ปลัง่ออกมาจากผวิ ดว้ยการผสมสีแดงเขา้ไปในโทนสีที่ใช ้อยา่ทาแป้งใหข้าวกวา่ปกติเพราะจะท า

ใหห้นา้ลอยเด่นออกมา ควรเพิม่ไฮไลตใ์น 5 จุดบนใบหนา้ ไดแ้ก่ หนา้ผาก สนัจมูก โหนกแกม้ทั้ง

สองขา้ง และปลายคาง ควรเขียนเสน้ขอบปากใหช้ดักวา่ปกติ และอาจใชสี้ด าหรือขาวเขียนเสน้ดา้น

ในสุดหลงัโคนขน ตาเพือ่ใหต้าดูเด่นขึ้น อยา่งไรก็ดี ควรจะแต่งใหอ้ยูใ่นความพอดี หากมากเกินไป

จะท าใหดู้ตลก 

4. การแต่งหนา้แบบธรรมชาติ  การแต่งหนา้แบบธรรมชาติจะดูเหมือนไม่ไดแ้ต่งหนา้เลยเป็น

การแต่งเพือ่จุดดอ้ยใหน้อ้ยลง วธีิการคือใหล้งรองพื้นใหใ้กลเ้คียงกบัผวิจริงมากที่สุด ซบัดว้ยแป้ง

เน้ือละเอียดอยา่งเบามือ จากนั้นฉีดสเปรยน์ ้ าเป็นละอองบนใบหนา้แลว้ใชก้ระดาษเช็ดหนา้ซบัเพื่อ

ลดปริมาณแป้งลง หากมีรอยคล ้ารอบตาใหใ้ชร้องพื้นช่วยปิด อาจเพิม่ความชดัเจนดว้ยการปัดคิ้ว 

หรือถอนคิ้วใหรู้ปสวย ปัดดว้ยมาสคาร่าใส และทาลิปกลอส 

5. การแต่งหนา้เร่งด่วน หากจะตอ้งออกจากบา้นภายในเวลา 5 นาทีน้ี จะตอ้งแต่งหนา้อยา่ง

เร่งด่วน ท าไดง่้ายๆ ดว้ยการทาปาก จากนั้นใหป้้ายลิปสติกแท่งเดียวกนันั้นมาทาแกม้เป็นสีเร่ือๆ ก็

เป็นอนัวา่เรียบร้อย 

6. การแต่งหนา้รับปริญญา การแต่งหนา้รับปริญญาไม่จ าเป็นตอ้งเล่นสีสนัใหม้ากมาย

เน่ืองจากจะตอ้งอยูก่ลางแดดเป็นเวลานานๆ จึงควรเนน้การแต่งหนา้แบบ Clean Beauty คือแต่งให้

ดูสะอาด ไม่ตอ้งเนน้สีสนัมากมายนกั หรือหากตอ้งการมีลูกเล่นบา้งก็มีไดต้ามสมควร 

ผม 

              ผมสามารถช่วยปกปิดความบกพร่องใบหนา้ การออกแบบทรงผมที่เหมาะสมช่วยเสริม

บุคลิกภาพใหดู้ดีขึ้นเป็นอยา่งมาก ดงันั้นหลายคนจึงเขา้รับบริการร้านเสริมสวยที่มีการออกแบบ 

ตา 

              ตาเป็นส่ิงที่ส าคญัที่ควรถนอมไว ้เพราะนอกจะท าใหม้องเห็นโลกภายนอกแลว้ คนที่มีตาที่

เป็นประกาย สดใส ยงัจะช่วยเสริมใหบุ้คคลนั้นมีใบหนา้ที่ดูงดงามที่ดูดีไปดว้ย 
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คิว้ 

               คิ้วเป็นส่วนประกอบหน่ึงของใบหนา้ที่มีประโยชน์ทั้งในดา้นการป้องกนัเหง่ือไม่ใหเ้ขา้ตา 

ป้องกนัผง ป้องกนัฝุ่ นละออง ไม่ใหไ้ปท าลายลูกนยัน์ตา และยงัเป็นส่วนที่ท  าให้ใบหนา้มีความคม

เขม้ยิง่ขึ้น 

หู 

                หูเป็นอวยัวะที่ใชใ้นการฟังเสียง ประกอบดว้ย ใบหู ประสาทหู แกว้หู นอกจากน้ีแลว้

ลกัษณะของหูที่สวยงามยงัช่วยเสริมใบหนา้ใหส้วยงามตามไปดว้ย  

จมูก  

                จมูกเป็นอวยัวะที่มีส าหรับการหายใจ คนที่มีจมูกที่โด่งและสวยก็จะท าใหใ้บหนา้สวยงาม

ไดเ้หมือนกนั 

ปาก 

               ปากเป็นอวยัวะหน่ึงของร่างกายและใบหนา้ที่เป็นส่วนเสริมบุคลิกภาพของคนและใบหนา้

ใหดู้สวยงามยิง่ขึ้น 

ฟัน 

               ฟันเป็นอวยัวะส าหรับการเคี้ยวหรือบดอาหาร และนอกจากน้ียงัมีประโยชน์ต่อใบหนา้ 

หากฟันสวย ขาวสะอาด และเรียงกนัอยา่งเป็นระเบียบ ก็จะช่วยเสริมเสน่ห์สร้างความประทบัใจให้

กูเ้ห็น 

อก 

                อกเป็นส่วนประกอบที่ส าคญัของรูปร่างโดยเฉพาะสุภาพสตรีจะใหค้วามส าคญักบั

หนา้อกเป็นอยา่งมากเพราะผูห้ญิงทุกคนอยากไดช่ื้อวา่อกสวย 

ขา 

                ช่วงขาที่เรียวงามมกัเป็นส่ิงที่หญิงสาวส่วนใหญ่ปรารถนา ใครที่มีขายาวเรียวงามก็จะเป็น

ที่จบัตามองและเสริมเสน่ห์ใหแ้ก่ตวัเองอีกดว้ย 
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ตอนที่ 1  
ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว 

1. บุคลิกภาพของบุคคลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้รับออทธิพลมาจากส่ิงใด 

ก. พนัธุกรรม 

ข. โรคภยัไขเ้จบ็ 

ค. การปรับปรุงและพฒันา 

ง. มาจากทุกๆ ขอ้ 

2. คนที่มีรูปร่างอ้วนนอกจากจะท าให้ดูเป็นคนไม่คล่องแคล่วแล้วยังก่อให้เกิดผลข้อใด 

ก. เกิดโรคภยัไขเ้จบ็ 

ข. ไม่ไดรั้บการยอมรับจากเพือ่นๆ 

ค. ตอ้งรับประทานอาหารมากกวา่จึงส้ินเปลือง 

ง. หาเส้ือผา้ใส่ไม่ได ้

3. วิธีการลดความอ้วนข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติ 

ก. จ ากดัปริมาณอาหารอาหาร 

ข. การออกก าลงักาย 

ค. การรับประทานยาลดความอว้น 

ง. ลดอาหารประเภทไขมนั  

4. ใบหน้าที่จัดว่าสวยคือใบหน้าลักษณะใด 

ก. ใบหนา้กลม 
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ข. ใบหนา้ยาว 

ค. ใบหนา้เหล่ียม 

ง. ใบหนา้รูปไข่  

5. การแต่งหน้าในโอกาสใดที่ต้องแต่งให้เข้ม 

ก. งานกลางคืน 

ข. รับปริญญา 

ค. โอกาสทัว่ไป 

ง. ไปท างาน 

6. เหตุใดการแต่งหน้าไปท างานจึงต้องพิถพีิถันมากกว่าโอกาสอ่ืนๆ 

ก. เพราะตอ้งอยูก่ลางแดดเป็นเวลานาน 

ข. เพราะตอ้งการเนน้ความสบายตา 

ค. เพราะตอ้งพบประพดูคุยกบัลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด 

ง. เพราะตอ้งการใหเ้ป็นธรรมชาติมากที่สุด 

7. แชมพูข้อใดที่ไม่ควรเลือกใช้ 

ก. ท าความสะอาดไดอ้ยา่งหมดจด 

ข. รู้สึกแสบเม่ือเขา้ตา 

ค. ใชไ้ดก้บัน ้ าทุกสภาพ 

ง. ไดฟ้องมากและสม ่าเสมอ 

8. แชมพูที่ผสมมะกรูดเหมาะกับผมสภาพใด 

ก. ผมหงอก 

ข. ผมร่วง 

ค. ผมมนั 

ง. ผมเสน้เล็ก 

9. แชมพูที่ผสมโปรตีนและสารสกัดจากจมูกข้าวสาลีและดอกเก๊กฮวย มีคุณบัติตามข้อใด 

ก. ช่วยใหผ้มอ่อนนุ่มและหวง่ีาย 

ข. ช่วยใหผ้มเป็นประกาย 

ค. ช่วยใหเ้ลือดที่รากผมไหลเวยีน 

ง. ช่วยใหผ้มมีน ้ าหนกั 
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10. คนที่มีรูปหน้าเหลี่ยม ควรมีคิว้ลักษณะใด 

ก. คิ้วสั้น 

ข. คิ้วตก 

ค. คิ้วโก่ง 

ง. คิ้วตรง 

11. หากพบว่าเด็กมีลกัษณะใบหูที่ผิดปกติ ควรผ่าตัดในช่วงอายุประมานเท่าใด จึงจะเหมาะสม 

ก. ประมาณ 5 - 6 ขวบ 

ข. ประมาณ 8 - 9 ขวบ 

ค. ประมาณ 10 -11 ขวบ 

ง. ประมาณ 10 ขวบทัว่ไป 

12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเลือกซ้ือลิปสติก 

ก. ควรซ้ือลิปสติกที่ลดราคาเพือ่เป็นการประหยดั 

ข. ควรซ้ือลิปสติกที่ไม่เคยใชเ้พือ่สร้างความแปลกใหม่ใหก้บัตนเอง 

ค. ควรซ้ือลิปสติกที่มีคุณภาพเพือ่ช่วยบ ารุงริมฝีปาก 

ง. ควนซ้ือลิปสติกที่ผสมสารเคมีมากๆ 

13. การรับประทานผลไม้ที่มีความแข็งบ้าง เพ่ือให้เกดิผลข้อใด 

ก. เพือ่ใหฟั้นงอกเร็วขึ้น 

ข. เพือ่เพิม่ความแขง็แรงใหก้บัฟัน 

ค. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการเคี้ยวอาหารใหก้บัฟัน 

ง. เพือ่ขจดัคราบในปาก 

14. หากมีปัญหาเร่ืองคางไม่ได้รูป สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด 

ก. การแต่งหนา้เพือ่ปกปิด 

ข. การใส่เส้ือที่คอหรือปกสูงขึ้นมาปิดคาง 

ค. การใชผ้า้พนัคอ 

ง. การท าศลัยกรรม 

15. หากมีปัญหาเร่ืองอก สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด 

ก. เดินห่อไหล่ 

ข. เลือกเส้ือยกทรงใหเ้หมาะสม 
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ค. ใส่เส้ือตวัโคร่ง 

ง. ใส่เส้ือสีเขม้ 

16. ข้อใดปฏิบัติถูกต้องเกีย่วกับการดูแลรักษามือ 

ก. ล่างมือบอ่ยๆ 

ข. ไม่ควรใชส้บู่ลา้งมือเพราะจะท าใหมื้อเป่ือย 

ค. ตอ้งทาครีมหรือน ้ ามนัมะกอกอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง 

ง. ผูท้ี่มีมือสวยอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งมีการบ ารุงก็ได ้

17. ข้อใดปฏิบัติถูกต้องเกีย่วกับเล็บ 

ก. เล็บมือตอ้งตดัเจียนเป็นรูปไข่ 

ข. เล็บเทา้ตอ้งตดัใหส้ั้นและตดัตรง 

ค. รับประทานวติามินบี 2 และวติามินดีเพือ่ช่วยบ ารุงเล็บ 

ง. ควรปฏิบตัิทุกขอ้ 

18. หากสะโพกแตกร่าวจะก่อให้เกิดผลข้อใด 

ก. รูปร่างไม่ไดส้ดัส่วน 

ข. เดินไมไ้ด ้

ค. ใส่กระโปรงไม่สวย 

ง. ขาดความมัน่ใจ 

19. คนที่ก้นแบนเพราะเน้ือน้อยสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด 

ก. ออกก าลงักาย 

ข. รับประทานยาและบ ารุง 

ค. รับประทานอาหารใหม้ากๆ 

ง. ออกก าลงักายและควบคู่กบัการรับประทานอาหารใหม้ากๆ 

20. ส่ิงที่ท าให้ช่วยขาขาดความเรียวงามคืออะไร 

ก. กลา้มเน้ือ 

ข. เซลลูไลต ์

ค. เสน้เลือด 

ง. เน้ือเยือ่ 
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ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดย 
 1.  ให้นักศึกษาจบัคู่กนั  แลว้ประเมินบุคลิกภาพตามเกณฑใ์นการประเมินบุคลิกภาพของ  
ปรีชา  คมัภีรปกรณ์   ทั้ง  9   องคป์ระกอบ   ว่าเป็นเช่นใดบา้ง  แลว้ใหเ้จา้ตวัแสดงความรู้สึกวา่การ
ที่เพื่อนประเมินมีองคป์ระกอบใดบา้งที่ตนเองรับไดห้รือรับไม่ได้  เน่ืองจากเหตุผลใด  เป็นการ
แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 
 2.  ให้นักศึกษาบอกโลกทัศน์ของตนเองให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้นเรียน  แล้วให้เพื่อน ๆ   
สงัเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการประเมินบุคลิกภาพตามแบบบนัทึกที่ก  าหนดให ้
 

1. เคร่ืองมือวัด 
1) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑก์ารประเมิน 
ประจ า (2) บางคร้ัง (1)  ไม่เคย (0) 

- การตรงต่อเวลา 
- การแต่งกายถูกระเบียบ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความรับผดิชอบ 
- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

เกณฑก์ารประเมิน  ผา่นเกณฑ ์  50% 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 ครูอาจารยอ์าจใหน้กัเรียนแต่ละคนท ารายงานคน้ควา้เน้ือหาส าคญัแต่หวัขอ้ของรายงาน 

ไม่ควรจะซ ้ ากนัแลว้ใหน้ าส่งตามเวลาที่ก  าหนดไว ้
 

2)  แบบประเมินผลงาน 
รายการประเมิน ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
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- เน้ือหาถูกตอ้ง 
- รูปแบบสวยงาม 
- มีความประณีตถูกแบบที่ก  าหนด 
- ตรงต่อเวลาที่ก  าหนด 

   

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3)  แบบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม 

รายการพฤติกรรม ดีมาก (4) ปานกลาง (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
    

- การมีส่วนร่วม 
- มีความรับผดิชอบ 
- สร้างบรรยากาศที่ดี 
- การตรงต่อเวลา 
- การมีสมัมาคารวะ 
- กิริยามารยาทที่พงึประสงค ์
- การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

    

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 
บทที่  2 

ช่ือ…………………………...สกลุ…………..……………………..ระดับช้ัน………………….. 
 ประเมินตนเอง   เพือ่นประเมิน   ครูประเมิน 
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ดี พอใ
ช ้

ปรับปรุง  ดี พอใช ้ ปรับป
รุง 

 ดี   

      พอใช ้   
      ปรับปรุง   
 
ข้อเสนอแนะ 
 เม่ือครูอาจารยไ์ดใ้หผู้เ้รียนและเพือ่นประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไวใ้นใบ
ใหค้ะแนนที่ไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้ เพือ่ใหก้ารประเมินผลไม่คลาดเคล่ือน  และเร่งพฒันาปรับปรุง 
ผูเ้รียนในทนัที  และเพือ่เป็นขอ้มูลในการประเมินผล  เม่ือส้ินภาคเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  3 

ช่ือวชิา  การพัฒนาบุคลิกภาพ สอนสัปดาห์ที ่ 4-5 

ช่ือหน่วย  บุคลิกภาพทีพ่ึงประสงค์ คาบรวม  54 

ช่ือเร่ือง.  บุคลิกภาพทีพ่ึงประสงค์ จ านวนคาบ  8 
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สาระการเรียนรู้ 
1. บุคลิกภาพที่พงึประสงค ์
2. การวเิคราะห์หรือส ารวจบุคลิกภาพของตนเอง 
3. การพฒันาหรือปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกบุคลิกภาพที่พงึประสงคโ์ดยทัว่ ๆ  ไปได ้
2. วเิคราะห์และส ารวจบุคลิกภาพของตนเองได ้
3. พฒันาหรือปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองได ้
 

สรุปเน้ือหาส าคญั 
 บุคลิกภาพที่พึงประสงคข์องเราจึงตอ้งเป็นบุคลิกภาพที่ไดรั้บการพฒันาหรือปรุงแต่งให้เหมาะสม  ต่อ
บทบาทหนา้ที่ของเราดว้ย 
 บุคลิกภาพที่ดี หรือบุคลิกภาพที่พึงประสงคน์ั้นไม่มีใครก าหนดไดว้่าควรจะเป็นอยา่งไร   หรือมีลกัษณะ
อยา่งไรบา้ง  แต่ถา้หากจะกล่าวแลว้  บุคลิกภาพที่เหมาะสม  ควรสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ที่ที่รับผดิชอบอยู ่
 การวิเคราะห์ตนเองหรือส ารวจบุคลิกภาพของตนเอง    เป็นการส ารวจจุดเด่นหรือจุดด้อยเพื่อหาทาง
พฒันาปรับปรุงใหดี้ขึ้น 
 ส่ิงที่เราตอ้งยอมรับก็คือ  การมองตวัตนนั้นสามารถจะมองเห็นตนเองไดเ้ป็น    4  ส่วน  คือ 

1. ส่วนที่ตนเองเห็น-คนอ่ืนเห็น 
2. ส่วนที่ตนเองเห็น-คนอ่ืนไม่เห็น 
3. ส่วนที่ตนเองไม่เห็น-คนอ่ืนเห็น 
4. ส่วนที่ตนเองไม่เห็น-คนอ่ืนไม่เห็น 
ควรด าเนินการพฒันาบุคลิกภาพตามผลที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ตน  โดยพจิารณาถึงความเร่งด่วนและความ

จ าเป็นที่ตอ้งพฒันาก่อน หรืออาจเร่ิมจากส่ิงที่พฒันาง่ายไปหาส่ิงที่พฒันายาก 
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กิจกรรมการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของผู้เรียน 

ขั้นเตรียม 
1. ตรวจรายช่ือนกัเรียนที่มาเขา้เรียน 
2. ตรวจการแต่งกาย 
3. ทบทวนบทเรียนที่แลว้และบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวงัและหลกัเกณฑก์ารวดัผล
และประเมินผลในบทที่  3 

4. ครู และนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบั
บุคลิกภาพที่พงึประสงคท์ัว่ ๆ  ไป 

5. ครูซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบับุคลิกภาพที่พงึ
ประสงคข์องนกัเรียน 

ขั้นด าเนินการ 
1. น าเขา้สู่บทเรียนเก่ียวกบั  บุคลิกภาพที่พงึ

ประสงคโ์ดยใชส่ื้อ PowerPoint 
2. อธิบายการวิเคราะห์หรือส ารวจบุคลิกภาพ

ของตนเอง  การพฒันาหรือปรับปรุง
บุคลิกภาพของตนเอง  พร้อมกบั
ยกตวัอยา่งการพฒันาบุคลิกภาพที่ส าคญั 
ๆ 

3. ตั้งปัญหาใหน้กัเรียนตอบ 
4. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนให้ระดมสมองด าเนินการ

อภิปรายตามกิจกรรมของบทที่  3  ที่
เตรียมไว ้

ข้ันสรุป 
1. สรุปการอภิปราย 
2. ตอบค าถามของผูเ้รียนที่สงสยั 
3. มอบหมายงาน (ถา้มี) 
4. ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนใบบทที่3 
5. บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการเรียนหลงัการ

 
- นกัเรียนฟังการเรียกขานช่ือ 
 
- นกัเรียนฟังการบรรยาย จดบนัทึก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั และ
หลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 
 
- ตอบค าถาม 
 
 
- ศึกษาจากส่ือ  PowerPoint 
 
- จดบนัทึกยอ่สาระส าคญั ๆ 
 
 
 
- ตอบค าถามและซกัถามขอ้สงสยั 
- แบ่งกลุ่มตามที่ครูก าหนด  และ

ด าเนินการระดมสมองและอภิปราย
ตามกิจกรรมที่ก  าหนด 

 
- นกัเรียนฟังครูสรุปและซกัถามเม่ือ

สงสยั 
- ตั้งใจฟังค าตอบ 
- จดบนัทึกงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

 
1. การตรงต่อเวลา 
2. การมีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. การแต่งกายถูกต้อง

ต าม ร ะ เบี ย บ แ ล ะ
สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศที่
ดีมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ
กิ ริยามารยาทที่ พึ ง
ประสงค ์

6. การมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

7. การมี คุณธรรมและ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
ศาสนา 
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สอน - ขอดูผลการวดัผลและประเมินผล 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1.   หนงัสือการพฒันาบุคลิกภาพ   
 2.   รูปภาพแสดงบุคลิกภาพแบบต่าง ๆ 

3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
4.   PowerPoint 

 
 
การวัดผลและประเมินผล 

1. วดัตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2. วธีิวดัผลและประเมินผล 

-     สงัเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    
-     ประเมินตามสภาพจริง 
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑก์ารประเมินผล 
-     ผา่นเกณฑ ์  50% 
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หน่วยที่ 3  
การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 

 
ทฤษฏีจิตวิเคราะห์ 
 ซิกมนัด ์ ฟรอยด ์ จิตแพทยช์าวเวยีนนา ผูใ้หก้  าเนิดทฤษฏีจิตวเิคราะห์ ไดใ้หค้วามเห็นวา่
มนุษยป์ระกอบโครงสร้าง 2 โครงสร้าง ไดแ้ก่ 
 1 โครงสร้างทางบุคลิกภาพ 
 2 โครงสร้างทางจิต 
 
โครงสร้างทางบุคลิกภาพ 

- ID  เป็นส่ิงทีติดตวัมากบัมนุษย ์เป็นระบบแรกที่เกดขึ้นซ่ึงประกอบขึ้นจากแรงขบั
พื้นฐาน การสร้างมโนภาพ และการรับรู้ที่ถูกเก็บกดไว ้เป้าหมายของ ID คือลดความ
ตรึงเครียด  ความเจบ็ปวด ตอ้งการให้เกิดความสุขใจ ความเบิกบาน  
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- EGO   เป็นโครงสร้างของบุคลิกภาพที่รับรู้อยา่งมีสติ  มีการหาวธีิสนองความตอ้งการ
ของคนอยา่งมีสติ  ไม่เอาแต่ใจตวัเอง มีเหตุผล ละมองทุกอยา่งเป็นกลาง 

- SUPER EGO  เป็นส่วนที่ควบคุม  ID และ EGO ใหห้ยดุหรือยบัย ั้งร่างกายดว้ยเหตุผล 
ความถูกตอ้ง มีคุณธรรม 
  

โครงสร้างทางจิต  
1. จิตส านึก    เป็นสภาวะที่บุคคลไดรั้บรู้จากประสาทสมัผสัทั้งหา้ จากประสาททั้ง

หา้แลว้ก็จะเกิดวามรู้สึกนึกคิดต่อส่ิงที่มากระทบและถือเป็นการรับรู้ของมนุษย ์
2. จิตใกลส้ านึก  เป็นประสบการณ์ที่เลือนรางที่บุคคลสะสมไว ้ถา้ถูกส่ิงกระตุน้ที่

เหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีจะเขา้ไปอยูใ่นจิตส านึก จิตใกลส้ านึกน้ีจะอยูใ่กลก้บัจิตส านึก
มากกวา่จิตไร้ส านึก 

3. จิตไร้ส านึก หรือจิตใตส้ านึก เป็นความรู้สึกที่พยายามเก็บกดไวไ้ม่ใหแ้สดงออกมา 
โดยมีจุดประสงคเ์พือ่ตอ้งการใหเ้กิดความพงึพอใจแก่บุคคลอ่ืน จิตไร้ส านึกน้ีจะ
ถูกเก็บไวใ้นประสาทส่วนที่ลึกที่สุด จะปรากฏออกมาเม่ือขาดสติ ขาดความยบัย ั้ง
ชัง่ใจ  
 

ธรรมชาติของจิตของบุคคลทั่วไป 
1. ด้ินรน คือ ยงัมีความตอ้งการ หลงใหลในรูป รส กล่ิน เสียง และสมัผสั 
2. หลุกหลิก จะสงัเกตเห็นไดว้า่จิตของคนเรานั้นไม่อยูน่ิ่ง จึงตอ้งนัง่สมาธิแกปั้ญหา 
3. รักษายาก เม่ือเปรียบเทียบกบัการเจบ็ป่วยทางกายที่สามารถเยยีวยารักษาโรคให้หายได้

โดยเร็ว ในทางตรงกนัขา้มหากเจบ็ป่วยทางดา้นจิตแลว้ตอ้งใชเ้วลาเพือ่รักษาใหอ้ยูใ่นสภาพ
ที่ดีขึ้น 

4. มีอารมณ์กิเลสปะปนอยู ่มนุษยย์งัคงมีความอยากต่อส่ิงต่างๆ และยงัคงผกูพนัอยูก่บัส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงอยูเ่สมอ 

 
สาเหตุของความเครียด 

1. ขาดการออกก าลงักาย 
2. ใชส้มองซีกซา้ยมากกวา่ซีกขวา 
3. การท าอะไรที่ซ ้ าซากจนเกิดวามน่าเบื่อและเครียด 
4. เผชิญกบัส่ิงที่ไม่คุน้เคย 
5. ความรีบร้อน 
6. ความบีบคั้น ความกดดนั 
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7. ธรรมชาติที่ต่างกนัของมนุษย ์
 
ส่ิงแวดล้อมทีม่ีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต 
 บุคคลตอ้งอาศยัอยูใ่นสงัคมในส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มต่างๆน้ีมีทั้งส่ิงแวดลอ้มที่ดี 
และส่ิงแวดลอ้มทีอ่าจสร้างปัญหาใหแ้ก่บุคคลจนเกิดความเครียดต่อสภาพจิตใจภายในได ้  
ส่ิงแวดลอ้มที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตนั้นมีดงัน้ี 

1. เพือ่นบา้นและเพือ่นร่วมงาน 
2. ที่อยูอ่าศยัและที่ท  างาน 
3. มลภาวะ 
4. การจราจรและการขนส่ง 
5. เศรษฐกิจ 

อารมณ์โกรธกับบุคลิกภาพ 
 เม่ือบุคลิกภาพเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาอาจท าใหแ้สดงพฤติกรรมต่างๆโดยไม่รู้ตวั ดงันั้นเรา
จึงตอ้งทราบวา่อารมณ์โกรธนั้นเกิดมาจากสาเหตุใดแลว้พยายามหาทางแกไ้ขหรือหลีกเล่ียง 
สาเหตุของอารมณ์โกรธ 

1. ความหิว  
2. ความเหน่ือย 
3. ความร้อน 
4. ความแคน้ อาฆาต 
5. ความไม่สมปรารถนา 
6. ความเปล่ียนแปลงภายในร่างกาย 

 
วิธีการขจัดอารมณ์โกรธ 

1. อยา่ปล่อยใหอ้ารมณ์ร้ายเขา้มาครอบง าจิตใจ 
2. สะกดกลั้นความโกรธเม่ือไม่พอใจ 
3. ฝึกฝนจิตใจตวัเองใหเ้ป็นคนอารมณ์เยน็ สุขมุ 
4. อยา่เกลียดผูอ่ื้น 
5. หลีกเล่ียงสาเหตุของความโกรธ 
6. อยา่เป็นคนอาฆาต พยาบาท 
7. ใชส้มองท างานมากกวา่อารมณ์ 
8. สอบถามวามจริงก่อนที่จะโกรธ 
9. ระวงัอารมณ์เม่ือตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบ 



 48 

 
 

 
 

แบบประเมินผลหลังการเรียน 
ตอนที่  1  
ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายใน 

ก. เราสามารถมองเห็นบุคลิกภาพภายในของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งชดัเจน 

ข. สุภาพนตรีจะแสดงบุคลิกภาพภายในไดช้ดักวา่ผูช้าย 

ค. เราจะตอ้งเปิดบงับุคลิกภาพภายในไม่ใหเ้ห็น 

ง. เราจะตอ้งเก็บบุคลิกภาพภายในไม่ใหใ้ครเห็น 

2. ด ารงหิวน ้ามาก แต่ไม่มีเงิน จึงเปิดตู้เย็นในร้านค้าแล้วหยิบขึน้มาด่ืม ท่ามกลางเสียงโวยวาย

ของเจ้าของร้าน เช่นนี้จัดว่าพฤติกรรมของด ารงได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างทางบุคลิกภาพส่วนใด 

ก. ID 

ข. EGO 

ค. SUPER EGO 

ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

3. ด ารัสหิวน า้ แต่ไม่มีเงิน จึงขอยืมเพ่ือน แล้วน าไปซ้ือน า้ที่ร้านค้ามาด่ืม เช่นนี้จัดว่า

พฤติกรรมของด ารัสได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างทางบุคลิกภาพส่วนใด 

ก. ID 

ข. EGO 

ค. SUPER EGO 

ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

4. ด าริหิวน ้า จึงขอซ้ือน ้าจากร้านค้าโดยเลือดซ้ือน ้าด่ืมยี่ห้อทีม่ีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ

สังคม เช่นนี้จัดว่าพฤติกรรมของด ารัสได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างทางบุคลิกภาพส่วนใด 

ก. ID 

ข. EGO 

ค. SUPER EGO 
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ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

5. เม่ือบุคคลขาดสติจะแสดงจิตภาคใดออกมา 

ก. จิตส านึก 

ข. จิตใกลส้ านึก 

ค. จิตใตส้ านึก 

ง. ขึ้นอยูก่บัส่ิงที่เขา้มากระทบจิตใจ 

6. เม่ือบุคคลประสบกับปัญหาจิตไม่อยู่น่ิง ควรแก้ไขด้วยวิธีใด 

ก. ออกไปเที่ยวนอกบา้น 

ข. โทรศพัทคุ์ยกบัเพือ่น 

ค. นัง่สมาธิ 

ง. นอนหลบั 

7. บุคคลใดต่อไปนี้น่าเกิดจะเกิดความเครียดได้มากีสุ่ด 

ก. หนูนาเล้ียงสุนขัไวบ้า้นจ านวน 5 ตวั 

ข. หนุงหนิงท างานไกลบา้นจึงตอ้งเผชิญกบัปัญหารถติดทุกเชา้ 

ค. นอ้ยหน่าชอบเล่นกีตาร์ใหเ้พือ่นฟังแต่เพือ่นไม่ฟัง 

ง. นอ้ยโหน่งอ่านหนงัสือจึงท าขอ้สอบได ้

8. ข้อใดไม่จัดอยู่ใน 5 ส 

ก. สะสาง 

ข. เสริมสวย 

ค. สะดวก 

ง. สุขลกัษณะ 

9. ข้อใดช่วยสร้างบรรยากาศในที่ท างานให้ดีขึน้ 

ก. การเปิดเพลงเบาๆ 

ข. หาคนเขา้ท างานในส านกังานมากๆ 

ค. ใหพ้นกังานแต่งกายใหท้นัสมยั 

ง. เปิดโทรทศัน์ใหพ้นกังานดูระหวา่งการท างาน 

10. เม่ือเกิดความเจริญทางด้านวัตถุและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดปัญหาใด

ตามมา 
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ก. มลภาวะ 

ข. การจราจรติดขดั 

ค. เศรษฐกิจ 

ง. ที่อยูอ่าศยั 

11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. หากพบวา่ตนเองหนา้บึ้งตึงไม่ตอ้งปรับปรุงเพราะเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย 

ข. การบ่งงานใหค้นอ่ืนท านั้นหมายถึงความไร้ความสามารถของตวัเรา 

ค. เพือ่ลดความเครียดควรเดินทางสายกลาง 

ง. การนอนหลบัอยา่งเพยีงพอช่วยไดเ้ฉพาะเร่ืองทางกายเท่านั้น 

12. ข้อใดเป็นสาเหตุของอารมณ์โกรธ 

ก. ความหิว 

ข. ความเหน่ือย 

ค. ความร้อน 

ง. เป็นสาเหตุทุกขอ้ 

13. ข้อใดเป็นส่ิงที่ควรกระท าเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอารมณ์โกรธ 

ก. หาอาหารรับประทานหากทราบวา่โกรธเพราะหิว 

ข. ชวนเพือ่นคุยเม่ือรู้สึกเหน่ือย 

ค. เม่ือถูกเพือ่นแกลง้ตอ้งแกแ้คน้ 

ง. เม่ือเกิดอารมณ์หงุดหงิดควรไปอยูใ่นที่ๆมีคนมาก 

14. ข้อใดแสดงถึงการใช้สมองมากกว่าอารมณ์ 

ก. เม่ือกระวนกระวายใจควรเล่าใหเ้พือ่นสนิทฟัง 

ข. การรู้จกัใหอ้ภยัจะช่วยระงบัความโกรธได ้

ค. เม่ือรู้สึกโกรธใครควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ง. หากเกิดความอาฆาตพยาบาท ตอ้งแกแ้คน้ถึงจะหาย 

15. ตามค าสอนของพระพุทธเจ้าส่ิงใดส าคญัที่สุดในการก าหนดพฤติกรรม 

ก. กาย 

ข. วาจา 

ค. ใจ 
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ง. ไม่มีขอ้ถูก 

 
ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดย 
 1.  ให้นักศึกษาแต่ละคน  ระบุบุคลิกภาพของตนเองทั้ งจุดดีและจุดด้อย   ในด้านจิตใจ  
ร่างกาย    การแต่งกาย  การปฏิบติังาน  การเขา้สงัคม  ลงในแบบบนัทึกที่ก  าหนดให ้
 2.  ใหน้กัศึกษาก าหนดเป้าหมาย   ในการพฒันาตนเอง   ในดา้นต่อไปน้ี 
  1)  การพดู    2)  การแต่งกาย   โดยก าหนดส่ิงที่ตอ้งการพฒันาและแนวทางใน
การพฒันาดว้ย 
 3.  ให้นักศึกษาก าหนดว่า  บุคลิกภาพที่พึงประสงคข์องนักศึกษาอาชีวศึกษา  ควรจะเป็น
เช่นไร  แลว้น าเสนอที่หนา้ชั้นเรียนใหเ้พือ่นๆ  ฟัง 
 

1. เคร่ืองมือวัด 
1) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑก์ารประเมิน 
ประจ า (2) บางคร้ัง (1)  ไม่เคย (0) 

- การตรงต่อเวลา 
- การแต่งกายถูกระเบียบ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความรับผดิชอบ 
- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 
เกณฑก์ารประเมิน  ผา่นเกณฑ ์  50% 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 ครูอาจารยอ์าจใหน้กัเรียนแต่ละคนท ารายงานคน้ควา้เน้ือหาส าคญัแต่หวัขอ้ของรายงาน 

ไม่ควรจะซ ้ ากนัแลว้ใหน้ าส่งตามเวลาที่ก  าหนดไว ้
 

2)  แบบประเมินผลงาน 
รายการประเมิน ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
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- เน้ือหาถูกตอ้ง 
- รูปแบบสวยงาม 
- มีความประณีตถูกแบบที่ก  าหนด 
- ตรงต่อเวลาที่ก  าหนด 

   

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 
 
 3)  แบบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม 

รายการพฤติกรรม ดีมาก (4) ปานกลาง (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
    

- การมีส่วนร่วม 
- มีความรับผดิชอบ 
- สร้างบรรยากาศที่ดี 
- การตรงต่อเวลา 
- การมีสมัมาคารวะ 
- กิริยามารยาทที่พงึประสงค ์
- การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

    

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 

 
ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  3 
ช่ือ…………………………...สกลุ…………..……………………..ระดับช้ัน………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพือ่นประเมิน   ครูประเมิน 
ดี พอใ

ช ้
ปรับปรุง  ดี พอใช ้ ปรับป

รุง 
 ดี   

      พอใช ้   
      ปรับปรุง   
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ข้อเสนอแนะ 
 เม่ือครูอาจารยไ์ดใ้หผู้เ้รียนและเพือ่นประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไวใ้นใบ
ใหค้ะแนนที่ไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้ เพือ่ใหก้ารประเมินผลไม่คลาดเคล่ือน  และเร่งพฒันาปรับปรุง 
ผูเ้รียนในทนัที  และเพือ่เป็นขอ้มูลในการประเมินผล  เม่ือส้ินภาคเรียนต่อไป 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  4 

ช่ือวชิา  การพัฒนาบุคลิกภาพ สอนสัปดาห์ที ่ 6-7 

ช่ือหน่วย  พฤติกรรมกิริยาท่าทาง คาบรวม  54 

ช่ือเร่ือง.  พฤติกรรมกิริยาท่าทาง จ านวนคาบ  8 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของพฤติกรรม 
2. ความส าคญัของพฤติกรรม 
3. ประเภทของพฤติกรรม 
4. รูปแบบของพฤติกรรม 
5. องคป์ระกอบของมนุษยต์ามหลกัพระพทุธศาสนา 
6. กิริยาท่าทาง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายความหมายของพฤติกรรมได ้
2. อธิบายความส าคญัของพฤติกรรมได ้
3. บอกรูปแบบของพฤติกรรมได ้
4. อธิบายองคป์ระกอบของมนุษยต์ามหลกัพระพทุธศาสนาได ้
5. สามารถน าความรู้ในเร่ืองกิริยาท่าทางลกัษณะที่ดีต่าง ๆ   ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

สรุปเน้ือหาส าคญั 
มนุษยเ์กิดมาเพือ่ดูแลและพฒันาสงัคมใหด้ ารงอยูต่ามวถีิทางแห่งชนชาตินั้น ๆ   พื้นฐานของสงัคมมนุษย์

คลา้ยคลึงกนักบัสัตว ์ เช่น  การกิน  การอยู ่ การพกัผ่อน  และการสืบพนัธุ ์ เพือ่สร้างและขยายพนัธุเ์หมือนสตัวแ์ต่
มนุษยเ์ป็นสัตวท์ี่เจริญแลว้  คือมีปัญญามีความเฉลียวฉลาด   ด าเนินชีวติไดดี้ที่สุด  และในการด าเนินชีวติ  ที่ดีนั้น
จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน   เพราะค าว่ามนุษยห์มายความว่า เป็นผูมี้จิตใจสูง  และ
สามารถพฒันาตนเองได ้ โดยเหตุที่มนุษยส่์วนใหญ่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวฒันธรรมเป็นของตนเอง   ซ่ึงก็จะ
มีผลต่อการประพฤติปฎิบติัหรือการกระท าต่อกนั 

 
 



 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
กิจกรรมของครู กิจกรรมของผู้เรียน 

ขั้นเตรียม 
1. ตรวจรายช่ือนกัเรียนที่มาเขา้เรียน 
2. ตรวจการแต่งกาย 
3. ทบทวนบทเรียนที่แลว้และบอกผลการเรียนรู้

ที่คาดหวงัและหลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
ประเมินผลในบทที่  4 

4. ครู และนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงพฤติกรรม
กิริยาท่าทาง ทัว่ ๆ  ไป 

5. ครูซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมกิริยา
ท่าทางที่นกัเรียนชอบและไม่ชอบ 

ขั้นด าเนินการ 
1. น าเขา้สู่บทเรียนเก่ียวกบั  พฤติกรรมกิริยา

ท่าทางโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
2. อธิบายความหมายของพฤติกรรม 

ความส าคญั ของพฤตกิรรม ประเภทของ
พฤติกรรม รูปแบบของพฤติกรรม  

 
- นกัเรียนฟังการเรียกขานช่ือ 
 
- นกัเรียนฟังการบรรยาย จด

บนัทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
และหลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 
 
- ตอบค าถาม 
 
 
- ศึกษาจากส่ือ  PowerPoint 
 
- จดบนัทึกยอ่สาระส าคญั ๆ 
 

 
1. การตรงต่อเวลา 
2. การมีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. การแต่งกายถูกต้อง

ต าม ร ะ เบี ย บ แ ล ะ
สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศที่
ดีมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ
กิ ริยามารยาทที่ พึ ง
ประสงค ์

6. การมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

7. การปฏิบตัิตนเป็นผูมี้
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องคป์ระกอบของมนุษย ์ ตามหลกัพทุธ
ศาสนา  และกิริยาท่าทางต่าง ๆ    พร้อม
ยกตวัอยา่งพฤติกรรมและกิริยาท่าทางที่ดี  
และไม่ดีที่ส าคญั ๆ  และสาธิตใหน้กัเรียนดู 

3. ตั้งปัญหาใหน้กัเรียนตอบ 
4. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนให้ระดมสมองด าเนินการ

อภิปรายตามกิจกรรมของบทที่  4  ที่เตรียมไว ้
ข้ันสรุป 
1. สรุปการอภิปราย 
 
2. ตอบค าถามของผูเ้รียนที่สงสยั 
3. มอบหมายงาน (ถา้มี) 
4. ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนใบบทที่ 4 
5. บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการเรียนหลงัการสอน 

 
 
 
 
 
- ตอบค าถามและซกัถามขอ้

สงสยั 
- แบ่งกลุ่มตามที่ครูก าหนด  และ

ด าเนินการระดมสมองและ
อภิปรายตามกิจกรรมที่ก  าหนด 

 
- นกัเรียนฟังครูสรุปและซกัถาม

เม่ือสงสยั 
- ตั้งใจฟังค  าตอบ 
- จดบนัทึกงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
- ขอดูผลการวดัผลและ

ประเมินผล 

มารยาทแบบไทย 

 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1.   หนงัสือการพฒันาบุคลิกภาพ  (2201-2316) 
 2.   รูปภาพแสดงบุคลิกภาพแบบต่าง ๆ 

3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
4.   PowerPoint 

การวัดผลและประเมินผล 
1. วดัตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2. วธีิวดัผลและประเมินผล 

-     สงัเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    
-     ประเมินตามสภาพจริง 
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑก์ารประเมินผล 
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-     ผา่นเกณฑ ์  50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่  4 
 สุขอนามัย 

ความหมายของสุขอนามัย 
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 ค าวา่ สุขอนามยั  หมายถึง  การรู้จกัน าความรู้เก่ียวกบัสุขภาพไปปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 
สม ่าเสมอ จนเกิดเป็นนิสยั ส่งผลใหบุ้คคลมีสุขภาพดี มีร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภยั
ไขเ้จบ็ มีสุขภาพจิตที่ดี และด าเนินชีวติอยา่งมีความสุขในสงัคม 
 
หลักการดูแลสุขภาพ 
 การดูแลสุขภาพเร่ิมตั้งแต่การเอาใจใส่ ดูแล บ ารุง สุขภาพเบื้องตน้ให้ร่างกายแขง็แรง การ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเจบ็ป่วย การรักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ป่วย ตั้งแต่เร่ิมตน้จนดูแลรักษาใหห้ายจาก
สุขภาพคืนสู่สภาพปกติและใหมี้ความแขง็แรงและรักษาใหอ้ยูใ่นระดบัปกติ 
 
พื้นฐานในการดูแลสุขภาพ 

1. อาหาร 

2. การออกก าลงักาย 

3. การพกัผอ่น 

4. การควบคุมอารมณ์ 

อาหาร 
 การที่มีสุขภาพที่แขง็แรง ตอ้งไดรั้บสารอาหารที่ครบทุกหมู่ ถา้ไดรั้บสารอาหารไม่ครบจะ
ท าใหร่้างกายอ่อนแอ โรคภยัเบียดเบียน แต่ถา้ไดรั้บสารอาหารเกินวามตอ้งการจะไดรั้บสารอาหาร
ที่ไม่สมดุล มีโอกาสเป็นโรคความดนัเลือดสูง ไขมนัในเลือดสูง โรคหวัใจ อาหารที่ร่างกายไดรั้บ
ตอ้งมีสารอาหารครบทุกหมู่ มีปริมาณเพยีงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย 
การออกก าลงักาย 
 การออกก าลงักายเป็นการเคล่ือนไหวของร่างกายและท าใหก้ลา้มเน้ือท างานร่างกายไดใ้ช้
พลงังานที่สะสมไวจ้ากไขมนั ท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อการรักษาสภาพหรือความเส่ือมของร่างกาย
และฟ้ืนฟูสภาพที่เส่ือมไปแลว้ใหก้ลบัมาดีดงัเดิม 
 การอกกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอและถูกตอ้ง จะช่วยในการรักษาความยดืหยุน่ของหลอด
เลือด เสริมประสิทธิภาพของหวัใจและการไหลเวยีนของโลหิต เพิม่ประสิทธิภาพในการยอ่ยอาหาร 
ป้องกนัอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ช่วยใหร่้างกายสดช่ืน กระชุ่มกระชวย 
 
ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

1. ท าใหก้ารไหลเวยีนของเลือดดีขึ้น เสน้เลือดและหวัใจแขง็แรงเป็นปกติ 

2. ท าใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรง สามารถท างานไดม้าก 

3. ช่วยในการเผาผลาญอาหารภายในเซลลต่์างๆของร่างกาย 
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4. ช่วยในการยอ่ยอาหารและขบัถ่ายเป็นปกติ 

5. ช่วยใหส้มองประสาทดี คลายความเครียด จิตใจแจ่มใส 

6. เป็นการช่วยใหก้ลไกในการควบคุมหรือรักษาระดบัความร้อนของร่างกาย 

7. ช่วยใหร่้างกายและจิตใจท างานดว้ยกนัอยา่งใกลชิ้ด และประสานงานกนัไดอ้ยา่งดี 

 

หลักการออกก าลังกาย 
1. กิจกรรมที่จะท าควรคล่องแคล่ววอ่งไวและใหค้วามเหน็ดเหน่ือย  หรือหนกัพอที่จะท าให้

หวัใจเตน้เร็วขึ้น 

2. กิจกรรมการออกก าลงักายนั้น ควรเหมาะสมไม่ท าใหเ้หน่ือยมากเกินไป  

3. กิจกรรมออกก าลงักายเป็นกิจกรรมที่ท  าใหก้ลา้มเน้ือจนวนมากไดอ้อกแรง หรือท าให้

เคล่ือนไหวไดห้ลายลกัษณะ และควรเล่นกีฬาประเภทที่สามารถเล่นไดส้ะดวก 

4. การออกก าลงักายกลางแจง้ จะท าใหไ้ดรั้บอากาศที่ดี 

5. ก่อนออกก าลงักายควรช่วยใหก้ลา้มเน้ืออบอุ่น พร้อมที่จะออกแรง การอบอุ่นร่างกายเป็น

การช่วยเพิม่อตัราการเตน้ของหวัใจและการหายใจของปอดใหเ้ร็วขึ้นเพือ่เหมาะกบัการ

ท างานของกลา้มเน้ือ 

6. ขณะออกก าลงักายไม่ควรรับประทานอาหาร ขนม หรือสูบบุหร่ี  

7. หลงัจากออกก าลงักายเสร็จใหม่ๆ ควรพกัผอ่นรอใหเ้หง่ือแห้งจึงค่อยอาบน ้ า 

 
การพกัผ่อน 
 การพกัผอ่น หมายถึง การหยดุพกัระหวา่งการท างาน หรือการเล่น เพือ่ผอ่นคลายความตรึง
เครียด และลดความเหน่ือยหรืออ่อนเพลียลง 
ประเภทของการพกัผอ่น 
 การพกัผอ่นมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การพกัผอ่นร่างกาย  การพกัผอ่นร่างกายเป็นการท าใหร่้างกายไดห้ยดุพกัจากการท างาน

หรือการออกก าลงักาย ซ่ึงการนอนหลบัจดัวา่เป็นการพกัผอ่นร่างกายที่ดีที่สุด 

2. การพกัผอ่นจิตใจ  หมายถึง การหยดุนึกคิดในเร่ืองใดๆ ที่ไดค้ิดติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน 

ไม่วา่จะเป็นการท างาน เร่ืองเรียน โดยการท าจิตใจให้ผอ่นคลายเพลิดเพลิน  

ประโยชน์ของการพกัผ่อน 
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1. ช่วยผอ่นคลายความเครียด 

2. ท าใหจิ้ตใจเยอืกเยน็ แจ่มใส ร่าเริง 

3. ท าใหมี้ก าลงัและการตา้นทานโรคดีขึ้น 

4. ท าใหมี้การตดัสินปัญหาต่างๆ ไดร้วดเร็วและรอบคอบยิง่ขึ้น 

5. ช่วยลดอุบติัเหตุต่างๆ โดยเฉพาะคนที่ท  างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร 

 
การควบคุมอารมณ์ 
    อารมณ์ หมายถึง สภาวะความหวัน่ไหวของร่างกาย เป็นความรู้สึกที่รุนแรงจนกระท าใหจิ้ตใจ
เกิดการป่ันป่วน และแสดงพฤติกรรมออกมา  ส่ิงที่มีส่วนในการกระตุน้ใหเ้กิดอารมณ์ไดแ้ก่ 

1. วตัถุหรือสภาวะเหตุการณ์ภายนอกต่างๆ 

2. การเปล่ียนแปลงทางเคมีในร่างกาย หรือการเปล่ียนแปลงในระบบประสาท 

3. จิตใตส้ านึก หรือความส านึกในตวัเอง 

 

ลักษณะของอารมณ์ 

1. ความวติกกงัวล 

ก. เป็นสภาวะของความกลวัในส่ิงที่ไม่มีตวัตน 

ข. เป็นสภาวะของความรู้สึกไม่ปลอดภยั ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งมาจากพื้นฐานทางดา้น

สงัคม 

ค. เป็นสภาวะที่บุคคลสร้างขึ้นมาเอง 

2. ความริษยา  ความริษยาเป็นลกัษณะอยา่งหน่ึงของความวติกกงัวลและความกลวัที่จะตอ้ง

สูญเสียความรักให้แก่ผูท้ี่เราไม่ชอบ อารมณ์ริษยานั้นอาจท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมที่

กา้วร้าวหรือท าลายได ้

ประเภทของอารมณ์ 
1. อารมณ์ที่เป็นไปในทางยนิดี 

2. อารมณ์ที่เป็นไปในทางไม่ยนิดี 

            โดยปกติมนุษยน์ั้น อารมณ์มกัมาก่อนเชาวน์ (ความไวของปัญญา) ซ่ึงพจิารณาไดจ้ากความ
เป็นอยูข่องคนในสมยัก่อนที่ใชอ้ารมณ์เป็นปัจจยัในการด ารงชีวติ ปล่อยพฤติกรรมต่างๆออกมาโดย
ขึ้นอยูก่บัความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความสงสาร หรือความกงัวลใจ  
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วธีิควบคุมอารมณ์ 
วิธีควบคุมอารมณ์ อาจกระท าได้โดยสรุปดังนี ้

1. รู้จกัระงบัอารมณ์รุนแรงดว้ยการใชค้วามอดทนเป็นที่ตั้งไม่วา่จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ตาม 

พยายามแสดงอารมณ์ที่เหมาะสม 

2. พยายามหลีกเล่ียงสถานการณ์ที่จะย ัว่ยใุหเ้กิดอารมณ์ขึ้นได ้

3. เม่ือเกิดความไม่สบายใจ หรือไม่พอใจ ใหร้ะบายโดยการเล่าที่ไวใ้จไดฟั้งจะเป็นการช่วย

ผอ่นคลายความตึงเครียดลงไปได ้

4. พยายามสร้างตนเองใหเ้ป็นคนอารมณ์ดี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ตอนที่ 1  
ค าส่ัง จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

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

ก. สุขภาพจิตที่ดีอยูใ่นร่างกายที่แขง็แรง 

ข. สุขภาพกายที่ดีตอ้งมีสุขภาพจิตที่แขง็แรง 

ค. สุขภาพจิตตอ้งอยูค่วบคู่กบัสุขภาพกาย 

ง. สุขภาพจิตแยกออกจากสุขภาพกาย 

2. ข้อใดไม่จัดเป็นหลักในการดูแลสุขภาพ 
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ก.  การใส่ใจ ดูแล บ ารุงสุขภาพเบื้องตน้ 

ข. การใชเ้คร่ืองส าอางเพือ่ปกปิด 

ค. การรักษาพยาบาลเม่ือป่วยจนหายป่วย 

ง. การบ ารุงเสริมสร้างใหสุ้ขภาพคืนสู่สภาพปกติ 

3. การดูแลสุขภาพไม่เกีย่วข้องกับเร่ืองใด 

ก. อาหาร 

ข. การออกก าลงักาย 

ค. การควบคุมอารมณ์ 

ง. การออกแบบการแต่งกายใหเ้หมาะสม 

4. สารอาหารข้อใดช่วยท าให้ร่างกายเจริญเติบโต และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 

ก. โปรตีน 

ข. คาร์โบไฮเดรต 

ค. ไขมนั 

ง. เกลือแร่ 

5. สารอาหารข้อใดท าให้ร่างกายอบอุ่นและป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายใน 

ก. โปรตีน 

ข. คาร์โบไฮเดรต 

ค. ไขมนั 

ง. เกลือแร่ 

6. การออกก าลังกายข้อใดที่ทุกส่วนร่างกายได้ท า 

ก. การท างานบา้น 

ข. การวิง่ 

ค. การวา่ยน ้ า 

ง. การท าสวน 

7. ข้อใดจัดว่าเป็นการพักผ่อนร่างกายทีด่ีที่สุด 

ก. การดูหนงั 

ข. การฟังเพลง 

ค. การนัง่เฉยๆ 
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ง. การนอนหลบั 

8. การกลวัในส่ิงที่มี่ตัวตนจัดว่าเป็นอารมณ์ในข้อใด 

ก. ประสาทหลอน 

ข. วติกกงัวล 

ค. ริษยา 

ง. อิจฉา 

9. วิธีที่จะท าให้บุคคลเป็นคนอารมณ์ดีคือข้อใด 

ก. เล่นดนตรี 

ข. เล่นกีฬา 

ค. ฟังเพลงชา้ๆ 

ง. เป็นไดทุ้กขอ้ 

จ.  

10. หากไม่สบายใจควรปฏิบัติตามข้อใด 

ก. เก็บตวัอยูค่นเดียวในหอ้ง 

ข. อยูเ่ฉยๆ โดยไม่พดูกบัใคร 

ค. ระบายใหผู้ท้ี่ไวใ้จฟัง 

ง. เที่ยวกลางคืนแลว้กลบับา้นดึกๆ 

จ.  

ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดย 
 ให้นักศึกษาประมาณ   4-5  คน  ออกมาพูดที่หน้าชั้นเรียนทีละคนโดยพูดในเร่ืองที่ผูส้อน
ก าหนดให้ใชเ้วลาประมาณคนละ   2-3  นาที   แลว้ให้เพื่อน ๆ   ในชั้นเรียนวิเคราะห์วิจารณ์  กิริยา
ท่าทางของผูพ้ดูแต่ละคนวา่มีกิริยาท่าทางเช่นใดบา้ง   เพือ่จะไดเ้สนอแนะปรับปรุงบุคลิกภาพต่อไป 
 

1. เคร่ืองมือวัด 
1) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑก์ารประเมิน 
ประจ า (2) บางคร้ัง (1)  ไม่เคย (0) 
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- การตรงต่อเวลา 
- การแต่งกายถูกระเบียบ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความรับผดิชอบ 
- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 
เกณฑก์ารประเมิน  ผา่นเกณฑ ์  50% 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 ครูอาจารยอ์าจใหน้กัเรียนแต่ละคนท ารายงานคน้ควา้เน้ือหาส าคญัแต่หวัขอ้ของรายงาน 

ไม่ควรจะซ ้ ากนัแลว้ใหน้ าส่งตามเวลาที่ก  าหนดไว ้
 

2)  แบบประเมินผลงาน 
รายการประเมิน ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

   
- เน้ือหาถูกตอ้ง 
- รูปแบบสวยงาม 
- มีความประณีตถูกแบบที่ก  าหนด 
- ตรงต่อเวลาที่ก  าหนด 

   

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 
 
 3)  แบบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม 

รายการพฤติกรรม ดีมาก (4) ปานกลาง (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
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- การมีส่วนร่วม 
- มีความรับผดิชอบ 
- สร้างบรรยากาศที่ดี 
- การตรงต่อเวลา 
- การมีสมัมาคารวะ 
- กิริยามารยาทที่พงึประสงค ์
- การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

    

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 
 
 
 

 
 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 
บทที่  4 

ช่ือ…………………………...สกลุ…………..……………………..ระดับช้ัน………………….. 
 ประเมินตนเอง   เพือ่นประเมิน   ครูประเมิน 
ดี พอใ

ช ้
ปรับปรุง  ดี พอใช ้ ปรับป

รุง 
 ดี   

      พอใช ้   
      ปรับปรุง   
 
ข้อเสนอแนะ 
 เม่ือครูอาจารยไ์ดใ้หผู้เ้รียนและเพือ่นประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไวใ้นใบ
ใหค้ะแนนที่ไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้ เพือ่ใหก้ารประเมินผลไม่คลาดเคล่ือน  และเร่งพฒันาปรับปรุง 
ผูเ้รียนในทนัที  และเพือ่เป็นขอ้มูลในการประเมินผล  เม่ือส้ินภาคเรียนต่อไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  5 

ช่ือวชิา  การพัฒนาบุคลิกภาพ สอนสัปดาห์ที ่ 8-9 

ช่ือหน่วย  การพัฒนาจิตส านึกและความรับผิดชอบ คาบรวม  54 

ช่ือเร่ือง.  การพัฒนาจิตส านึกและความรับผิดชอบ จ านวนคาบ  8 
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สาระการเรียนรู้ 
1. ความส าคญัของจิตส านึกและความรับผดิชอบ 
2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งจิตส านึกกบัความรับผดิชอบ 
3. การปลูกจิตส านึกและจริยธรรม 
4. จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
5. ลกัษณะของบุคคลทีมี่จิตส านึก มีความรับผดิชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกความส าคญัของจิตส านึกและความรับผดิชอบได ้
2. อธิบายความสมัพนัธร์ะหวา่งจิตส านึกกบัความรับผดิชอบได ้
3. สามารถปรับปรุงตนเองใหมี้ลกัษณะของบุคคลที่มีจิตส านึก  มีความรับผดิชอบได ้
 

สรุปเน้ือหาส าคญั 
 ในสังคมมนุษยแ์ตกต่างจากสัตวโ์ลกทั้งหลาย   เน่ืองจากมนุษยมี์จิตส านึกและมีความรับผิดชอบ   ใน
สังคมใดก็ตามหากคนในสังคมขาดจิตส านึกและไม่มีความรับผิดชอบแล้วสังคมนั้ นคงอยู่ร่วมกันได้ล าบาก    
เพราะความเป็นมนุษยจ์ะตอ้งมีคุณธรรม  จริยธรรม  มองเห็นคุณค่าต่าง ๆ  ที่สงัคมก าหนด 
 จิตส านึก  คือ  สภาวะของจิตส่วนหน่ึงที่ไดรั้บการขดัเกลาจนเกิดปัญญารับรู้หลกัคุณธรรม  จริยธรรม  มี
สติสมัปชญัญะสมบูรณ์    มีเหตุมีผล  เป็นกลไกที่ควบคุมพฤติกรรม 
 ในการท างานในองคก์ารต่าง ๆ  หรืออยูร่่วมกนัในสังคม  ส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงคือ  เราควรจะมีความอ่อน
นอ้มถ่อมตน  หรือการถ่อมตวั  ถ่อมใจ 
 ความ รับผิดชอบ เกิดขึ้ น และ มี อยู่กับ บุ คคลโดยไ ม่ อ าจจะมอบหมายให้ กัน ได้ เพราะ เป็ น 
เจตคติซ่ึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง  มีต่อหนา้ที่การงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
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กิจกรรมการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
กิจกรรมของครู กิจกรรมของผู้เรียน 
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ขั้นเตรียม 
1. ตรวจรายช่ือนกัเรียนที่มาเขา้เรียน 
2. ตรวจการแต่งกาย 
3. ทบทวนบทเรียนที่แลว้และบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวงัและหลกัเกณฑก์ารวดัผล
และประเมินผลในบทที่  5 

4. ครู และนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงการ
พฒันาจิตส านึกและความรับผดิชอบทัว่ ๆ 
ไป 

5. ครูซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัการพฒันา
จิตส านึกและความรับผดิชอบที่นกัเรียน
เห็นวา่ดีและไม่ดี 

ขั้นด าเนินการ 
1. น าเขา้สู่บทเรียนเก่ียวกบั  การพฒันา

จิตส านึกและความรับผดิชอบโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint 

2. อธิบายความส าคญัของจิตส านึกและความ
รับผดิชอบ รวมทั้งความสมัพนัธข์อง
จิตส านึกและความรับผดิชอบ การปลูกฝัง
จิตส านึก และ 
จริยธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ  
และลกัษณะของบุคคลที่มีจิตส านึกและ
ความรับผดิชอบพร้อมยกตวัอยา่งที่ส าคญั 
ๆ  ทั้งดีและไม่ดี  จากเร่ืองราวใน
หนงัสือพมิพท์ี่เตรียมไว ้

3. ตั้งปัญหาใหน้กัเรียนตอบ 
4. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนให้ระดมสมองด าเนินการ

อภิปรายตามกิจกรรมของบทที่  5  ที่
เตรียมไว ้

 
- นกัเรียนฟังการเรียกขานช่ือ 
 
- นกัเรียนฟังการบรรยาย จดบนัทึก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั และ
หลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 
 
- ตอบค าถาม 
 
 
- ศึกษาจากส่ือ  PowerPoint 
 
- จดบนัทึกยอ่สาระส าคญั ๆ 
 
- ตอบค าถามและซกัถามขอ้สงสยั 
- แบ่งกลุ่มตามที่ครูก าหนด  และ

ด าเนินการระดมสมองและอภิปราย
ตาม 
กิจกรรมที่ก  าหนด 

 
- นกัเรียนฟังครูสรุปและซกัถามเม่ือ

สงสยั 
 
- ตั้งใจฟังค  าตอบ 
- จดบนัทึกงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
- ขอดูผลการวดัผลและประเมินผล 

 
1. การตรงต่อเวลา 
2. การมีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. การแต่งกายถูกต้อง

ต าม ร ะ เบี ย บ แ ล ะ
สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศที่
ดีมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ
กิ ริยามารยาทที่ พึ ง
ประสงค ์

6. การมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

7. การมีวนิยัจราจร 
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ข้ันสรุป 
1. สรุปการอภิปราย 
2. ตอบค าถามของผูเ้รียนที่สงสยั 
3. มอบหมายงาน (ถา้มี) 
4. ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนใบบทที่ 
5.  บันทึกข้อมูลกิจกรรมการเรียนหลังการ
สอน 

  

 
 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1.   หนงัสือการพฒันาบุคลิกภาพ   
 2.   รูปภาพแสดงบุคลิกภาพแบบต่าง ๆ 

3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
4.   PowerPoint 

การวัดผลและประเมินผล 
1. วดัตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2. วธีิวดัผลและประเมินผล 

-     สงัเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    
-     ประเมินตามสภาพจริง 
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑก์ารประเมินผล 
-     ผา่นเกณฑ ์  50% 
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หน่วยที่ 5  
ศิลปะการแต่งกาย 

   การแต่งกายเป็นศาสตร์อยา่งหน่ึง ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับมนุษย ์ซ่ึงเป็นสตัวส์งัคมในยคุ
ก่อนมนุษยต์อ้งการเพยีงแค่เคร่ืองนุ่งห่มปกคลุมร่างกายเพือ่ความอบอุ่น  
 
ศิลปะการแต่งกายเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

1. การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัอาย ุ

การแต่งกายนั้น ผูแ้ต่งกายควรค านึงถึงความเหมาะสมกบัอายเุป็นองคป์ระกอบ ส าหรับ

วยัรุ่นไม่ควรใส่เส้ือผา้ที่มีราคาแพงเกินความจ าเป็นและไม่ควรใส่เคร่ือง 

2. การแต่งกาใหเ้หมาะสมกบัรูปร่าง 

ศิลปะการแต่งกาที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและภาพลกัษณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี คือการแต่งกาย

ใหเ้หมาะสมกบัรูปร่างและสดัส่วนของตน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ให้เส้ือผา้ที่แต่งช่วย

อ าพรางจุดบกพร่องของรูปร่าง พร้อมทั้งส่งเสริมจุดเด่นของรูปร่างท าใหเ้กิดความ

เหมาะสม สวยงาม อยา่งลงตวั ซ่ึงมีหลกัการดงัน้ี 

2.1 สีของเส้ือผา้ 

 สีเขม้ มีผสมของสีด า เช่น สีด า สีน ้ าตาล สีน ้ าเงิน สีม่วง ฯลฯ 

 สีสดใส เช่น สีแดง สีสม้ สีชมพเูขม้ ฯลฯ 

 สีอ่อนใส ทีมีส่วนผสมของสีขาวอยูม่าก เข่น สีเหลืองอ่อน สีเบจ สีเขียวอ่อน สี

ฟ้าอ่อน สีชมพอู่อน สีสม้อ่อน ฯลฯ 

2.2 ลกัษณะของเน้ือผา้ 

 เน้ือผา้บางพล้ิว เป็นมนัเงา จะเนน้สดัส่วนรูปร่างของผูส้วมใส่ 
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 เน้ือผา้แขง็หรือหยาบกระดา้ง เน้ือผา้ที่หนาจะท าใหผู้ส้วมใส่ดูรูปร่างใหญ่กวา่

ปกติ 

 เน้ือผา้ที่มีลวดลาย จะท าใหผู้ส้วมใส่ตวัใหญ่กวา่ปกติ 

2.3 แบบของเส้ือผา้ 

 แบบเส้ือผา้ที่เสริมบุคลิกภาพส าหรับสุภาพสตรี 

1. ล าตวัเล็กแต่แขนขาใหญ่ ควรเลือกเส้ือผา้ที่ช่วยพรางใหดู้แขนขาเล็กลง 

2. ล าตวัช่วงบนสั้นกวา่ช่วงล่าง เหมะกบัเส้ือสูทลายตรงเขา้รูยาวคลุม

สะโพกกบักรโปรงเอวต ่าทรงเอไลน ์

3. ล าตวัช่วงบนยาวกวา่ช่วงล่าง ไม่ควรใส่กางเกงหรือกระโปรงเอวต ่า 

เพราะจะท าใหช่้วงล่างยิง่ดูสั้นและไม่เหมาะกบัแซ็กเพราะมีเน้ือที่

สะโพกและตน้ขามาก 

4. รูปร่างอวบ หนา้อก สะโพก และช่วงตวัใหญ่ ควรใส่เส้ือเช้ิตเขา้รูป

ปลดกระดุมบนหน่ึงหรือสองเม็ด โดยใส่เส้ือยดึคอกวา้งไวด้า้นใน 

5. รูปร่างผมบาง ควรเลือกเส้ือผา้ที่ช่วยใหดู้อว้นขึ้นเล็กนอ้ย 

 

 แบบของเส้ือผา้ที่เสริมบุคลิกภาพส าหรับสุภาพบุรุษ 

1. รูปร่างอว้น เต้ีย มีพงุ ควรเลือกใส่เส้ือเช้ิต หรือเส้ือเช้ิตที่ตวัใหญ่กบั

กางเกงยนีสีเขม้ อาจเลือกลายางตรง จะท าใหดู้ผอมลง 

2. กน้งอน ควรเลือกใส่กางเกงสแล็กใหห้ลวมช่วงสะโพกและกน้ เน้ือผา้

น่ิม มีน ้ าหนกัสีเขม้ 

3. รูปร่างผอม ไม่มีกน้ ควรเลือกเส้ือผา้ที่มีเน้ือหนา พองฟู กบักางเกงยนี

หรือกางเกงสแล็กผา้หนาและควรใส่เส้ือเช้ิตสีอ่อน 

3.การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัโอกาส 
   การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัโอกาส  เป็นการรู้จกักาลเทศะ พร้อมทั้งเป็นการใหเ้กียติแก่

ตนเอง  และผูอ่ื้น และช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  แต่วา่จะเป็นโอกาสใดก็
ตาม  ผูแ้ต่งควรมีพื้นฐานที่ความสุภาพเรียบร้อย ในการแต่งกายเป็นหลกั ซ่ึงหมายถึงทั้งหมดตั้งแต่
ศีรษะจรดเทา้ 
 4.ความสะอาดของเคร่ืองแต่งกาย 
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 ความสะอาดของเคร่ืองแต่งกายมีส่วนส าคญัในการเสริมสร้างบุคลิกภาพอยา่งมาก หาก
บุคคลที่แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ที่มีราคาแพง แต่ขาดความสะอาด ท าใหดู้หมดคุณค่าและเป็นการท าลาย
บุคลิกภาพและความน่าเช่ือถือลง ดงันั้นทุกคนจึงควรใหค้วามส าคญักบัการรักษาความสะอาดของ
เส้ือผา้ พร้อมทั้งทะนุถนอมเน้ือผา้ใหอ้ยูใ่นสภาพดีเสมอ 
 การเลือกเคร่ืองแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัรูปร่างของสตรี  
 หุ่นทรงรูปหัวใจ  สตรีที่มีหุ่นแบบน้ีไม่ควรสวมใส่เส้ือผา้ที่รัดรูป เส้ือผา้ที่ควรหลีกเล่ียง
เด็ดขาดคือเส้ือที่มีฟองน ้ าหนุนไหล่เพราะจะท าใหไ้หล่ดูใหญ่ยิง่ขึ้น และนอกจากน้ีไม่ควรสวมใส่
เส้ือนอกกบัเส้ือในที่มีสีต่างกนั เพราะจะดึงดูดสายตาใหผู้อ่ิ้นมองเห็นความบกพร่องไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 
 หุ่นทรงรูปแอปเป้ิล  ควรเลือกสวมเส้ือเขา้รูปขนาดความยาวปิดหนา้ทอ้งกบักางเกงขาลีบ 
จะเหมาะกวา่การสวมเส้ือที่มีกระเป๋าตรงช่วงเอวกบักางเกงที่มีจีบเพราะจะท าใหดู้ช่วงเอวใหญ่ขึ้น
ไปอีก 
 หุ่นทรงลูกแพร์  ควรเลือกใส่เส้ือตวัยาวคลุมสะโพกกบักางเกงทรงหลวม การสวมเส้ือเสริม
ฟองน ้ าท  าใหไ้หล่กวา้งขึ้นจะดูท าใหส้มดุลกบัสะโพก และการใชก้ระดุมเม็ดใหญ่ ก็จะช่วยท าใหดึ้ง
สายตาผูอ่ื้นใหส้นใจในส่วนบนมากกวา่ที่จะมองส่วนล่างซ่ึงเป็นส่วนที่บกพร่อง 
 
 การแต่งกายในโอกาสต่างๆ 
 ชุดท างาน  ผูท้ี่ออกไปท างานนอกบา้นสามารถแบ่งสถานที่ท  างานได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 
ท  างานในสถานที่ราชการหรือที่เรียกวา่ ขา้ราชการ และท างานในบริษทัเอกชน หรือที่เราเรียกวา่
ท างานออฟฟิศ การแต่งกายนั้นจะตอ้งเนน้ไปที่ความสุภาพ เรียบร้อย กระโปรงไม่สั้นมาก และคอ
เส้ือก็ตอ้งไม่ลึกมากจนเกินไป ลายเส้ือไม่ฉูดฉาดจนท าใหค้นมองเหลียวหลงั 
 ชุดกลางวนัธรรมดา  เป็นชุดที่ใส่ส าหรับการออกไปเดินซ้ือของ การออกไปพบปะเพือ่นฝงู 
อาจเลือกชุดที่เรียบร้อยกวา่ชุดส าหรับอปป้ิง  
 ชุดส าหรับงานเล้ียง งานกลางคืน  ควรเลือกชุดที่เป็นผา้น่ิมๆ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารเคล่ือนไหว
สวยงามขึ้น สีที่เลือกควรเป็นสีที่สดใส ชุดส าหรับงานเล้ียงหรือกลางคืนไม่เหมาะที่จะเป็นผา้แขง็
กระดา้ง เพราะดูไม่เหมาะกบับุคลิกของคนไทย 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 1  
ค าส่ัง จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. เส้ือผ้าข้อใดไม่เหมาะทีว่ัยรุ่นจะเลือกสวมใส่ 

ก. เส้ือผา้ราคาแพง 

ข. เส้ือผา้ที่เปิดเผย 

ค. เส้ือผา้ที่รัดรูป 

ง. ไม่ควรเลือกทุกขอ้ 

2. เส้ือในข้อใดที่ควรติดเข็มกลัดมากที่สุด 

ก. เส้ือสีพื้น 

ข. เสือลายดอก 

ค. เส้ือลายทางขวาง 

ง. เส้ือลายทางตรง 

3. คนเอวหนาใหญ่ เหมาะกับเข็มกลัดข้อใด 

ก. เขม็ขดัเสน้ใหญ่ 

ข. เขม็ขดัที่เป็นโลหะหอ้ยตุง้ต้ิง 

ค. เขม็ขดัเสน้เล็ก 

ง. เขม็ขดัสีสดใส 

4. ต่างหูรูปทรงเลขาคณติ เหมาะกับสุภาพสตรีรูปหน้าใด 

ก. รูปหนา้กลม 

ข. รูปหนา้ยาว 

ค. รูปหนา้เหล่ียม 

ง. รูปหนา้หวัใจ 

จ.  

5. สุภาพสตรีรูปหน้าใดไม่เหมาะกับต่างหูห้อยตุ้งติง้ 

ก. น้ิวสั้นทู่ 

ข. น้ิวสั้นแต่เรียวงาม 

ค. น้ิวยาวแต่เล็ก 

ง. น้ิวยาวแต่ผอม 
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6. นอกจากเลือกแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัตวัเองแลว้ เรายงัตอ้งค  านึงถึงส่ิงใดอีก 

ก. ราคาของเคร่ืองแต่งกาย 

ข. ความสะอาดของเคร่ืองแต่งกาย 

ค. ยีห่อ้ของเคร่ืองแต่งกาย 

ง. แหลงัจ าหน่ายของเคร่ืองแต่งกาย 

7. การแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง ก่อให้เกิดผลดอีย่างไร 

ก. ไม่ตอ้งซ้ือเส้ือผา้บอ่ยๆ 

ข. สามารถปกปิดจุดบกพร่องของร่างกายได ้

ค. ช่วยประหยดัเงิน 

ง. เป็นผลดีต่อสุขภาพ 

8. ผู้ที่มีรูปร่างค่อนข้างอ้วน เหมาะกับเส้ือผ้าข้อใด 

ก. เส้ือผา้สีเขม้ 

ข. เส้ือผา้สีอ่อน 

ค. เส้ือผา้สีสวา่ง 

ง. เส้ือผา้สีชมพู 

9. คนที่มีรูปร่างผอมบาง เหมาะกับเส้ือผ้าข้อใด 

ก. สีเขม้ 

ข. สีอ่อนใส 

ค. ลายทางลง 

ง. เส้ือผา้เปิดเผย 

10. เส้ือผ้าที่มเีน้ือผ้าหนา สีอ่อน หรือสีสดใส เหมาะกับสุภาพสตรีข้อใด 

ก. ล าตวัเล็กแต่แขนใหญ่ 

ข. ล าตวัช่วงบนสั้นกวา่ช่วงล่าง 

ค. รูปร่างอวบ อก และสะโพกและช่วงตวัใหญ่ 

ง. รูปร่างผอมบาง 

 

 

ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดย 
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 1. ใหน้กัศึกษาไปคน้หาข่าวจากหนงัสือพมิพท์ี่เสนอข่าวเก่ียวกบัความมีจิตส านึกของบุคคล
ที่ตกเป็นข่าวแลว้น ามาวพิากษว์จิารณ์   ที่หนา้ชั้นเรียนใหเ้พือ่นร่วมอภิปราย 
 2.  ให้นกัศึกษาไปคน้ควา้เก่ียวกบัชีวประวติัของบุคคลส าคญัของไทย   หรือของโลก  ที่มี
ความรับผิดชอบสูงสมควรแก่การยกยอ่ง   แล้วน ามาเสนอให้เพื่อน ๆ  ฟังที่หน้าชั้นเรียน  แล้วให้
ช่วยกนัอภิปราย  
  

1. เคร่ืองมือวัด 
1) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑก์ารประเมิน 
ประจ า (2) บางคร้ัง (1)  ไม่เคย (0) 

- การตรงต่อเวลา 
- การแต่งกายถูกระเบียบ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความรับผดิชอบ 
- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 
เกณฑก์ารประเมิน  ผา่นเกณฑ ์  50% 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 ครูอาจารยอ์าจใหน้กัเรียนแต่ละคนท ารายงานคน้ควา้เน้ือหาส าคญัแต่หวัขอ้ของรายงาน 

ไม่ควรจะซ ้ ากนัแลว้ใหน้ าส่งตามเวลาที่ก  าหนดไว ้
 

2)  แบบประเมินผลงาน 
รายการประเมิน ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

   
- เน้ือหาถูกตอ้ง 
- รูปแบบสวยงาม 
- มีความประณีตถูกแบบที่ก  าหนด 
- ตรงต่อเวลาที่ก  าหนด 

   

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
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 3)  แบบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม 
รายการพฤติกรรม ดีมาก (4) ปานกลาง (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

    
- การมีส่วนร่วม 
- มีความรับผดิชอบ 
- สร้างบรรยากาศที่ดี 
- การตรงต่อเวลา 
- การมีสมัมาคารวะ 
- กิริยามารยาทที่พงึประสงค ์
- การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

    

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  5 
ช่ือ…………………………...สกลุ…………..……………………..ระดับช้ัน………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพือ่นประเมิน   ครูประเมิน 
ดี พอใ

ช ้
ปรับปรุง  ดี พอใช ้ ปรับป

รุง 
 ดี   

      พอใช ้   
      ปรับปรุง   
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ข้อเสนอแนะ 
 เม่ือครูอาจารยไ์ดใ้หผู้เ้รียนและเพือ่นประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไวใ้นใบ
ใหค้ะแนนที่ไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้ เพือ่ใหก้ารประเมินผลไม่คลาดเคล่ือน  และเร่งพฒันาปรับปรุง 
ผูเ้รียนในทนัที  และเพือ่เป็นขอ้มูลในการประเมินผล  เม่ือส้ินภาคเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  6 

ช่ือวชิา  การพัฒนาบุคลิกภาพ สอนสัปดาห์ที ่ 10-11 
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ช่ือหน่วย  การพัฒนาบุคลิกภาให้มีความเช่ือมั่นในตนเอง คาบรวม  54 

ช่ือเร่ือง.  การพัฒนาบุคลิกภาให้มีความเช่ือมั่นในตนเอง จ านวนคาบ  8 
สาระการเรียนรู้ 

4. ความส าคญัของความเช่ือมัน่ 
5. การปรับปรุงแกไ้ขตนเอง 
6. การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
4. อธิบายความส าคญัของความเช่ือมัน่ได ้
5. บอกวธีิการปรับปรุงแกไ้ขตนเองได ้
6. สามารถน าการสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

สรุปเน้ือหาส าคญั 
 คนที่จะมีความเช่ือมัน่ในตนเองนั้นจะตอ้งมีความเขา้ใจในตนเอง  มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง    มี
เป้าหมายที่ตั้งใจจะท าใหป้ระสบความส าเร็จ 
 คนที่มีความเช่ือมั่นในตนเอง   พิจารณาได้จากความสามารถในการปรับปรุงพฒันาตนเอง  ได้ตรงกับ
สถานการณ์ที่แตกต่างได ้   และมีลกัษณะเป็นคนที่มีนิสยัชอบใชส้ติปัญญาของตนเองใหเ้กิดประโยชน์ 
 ในดา้นสภาพจิตใจและอารมณ์  จะตอ้งเป็นจิตใจที่มีเมตตา   มองคนอ่ืนในแง่ดี  ยอมรับและยกยอ่งช่ืนชม
คนอ่ืน ๆ   พอ ๆ  กบัที่ยอมรับและยกยอ่งตนเอง   อารมณ์เยอืกเยน็ 
 การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองน้ีเป็นการก าจดัคุณลกัษณะ  ความกลวัที่ไม่พงึประสงคข์องเราออกไป 
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กิจกรรมการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
กิจกรรมของครู กิจกรรมของผู้เรียน 
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ขั้นเตรียม 
6. ตรวจรายช่ือนกัเรียนที่มาเขา้เรียน 
7. ตรวจการแต่งกาย 
8. ทบทวนบทเรียนที่แลว้และบอกผลการเรียนรู้

ที่คาดหวงัและหลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
ประเมินผลในบทที่  6 

9. ครู และนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงการพฒันา
บุคลิกภาพใหมี้ความเช่ือมัน่ในตนเองทัว่ ๆ  
ไป 

10. ครูซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัการพฒันา
บุคลิกภาพใหมี้ความเช่ือมัน่ของบุคคลทัว่ ๆ 
ไป ที่เห็นวา่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 

ขั้นด าเนินการ 
5. น าเขา้สู่บทเรียนเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ

ใหมี้ความเช่ือมัน่ในตนเองโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint 

6. อธิบายความส าคญัของความเช่ือมัน่การ
ปรับปรุง แกไ้ขตนเอง  การสร้างความเช่ือมัน่
ในตนเอง  พร้อมยกตวัอยา่งที่ส าคญั ๆ 

7. ตั้งปัญหาใหน้กัเรียนตอบ 
8. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนให้ระดมสมองด าเนินการ

อภิปรายตามกิจกรรมของบทที่  6  ที่เตรียมไว ้
ข้ันสรุป 
6. สรุปการอภิปราย 
7. ตอบค าถามของผูเ้รียนที่สงสยั 
8. มอบหมายงาน (ถา้มี) 
9. ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนใบบทที่ 6 
10. บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการเรียนหลงัการสอน 

 
- นกัเรียนฟังการเรียกขานช่ือ 
- นกัเรียนฟังการบรรยาย จด

บนัทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
และหลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 
 
- ตอบค าถาม 
 
- ศึกษาจากส่ือ  PowerPoint 
 
 
- จดบนัทึกยอ่สาระส าคญั ๆ 
 
 
- ตอบค าถามและซกัถามขอ้

สงสยั 
- แบ่งกลุ่มตามที่ครูก าหนด  และ

ด าเนินการระดมสมองและ
อภิปรายตามกิจกรรมที่ก  าหนด 

- นกัเรียนฟังครูสรุปและซกัถาม
เม่ือสงสยั 

- ตั้งใจฟังค  าตอบ 
- จดบนัทึกงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
- ขอดูผลการวดัผลและ

ประเมินผล 

 
8. การตรงต่อเวลา 
9. การมีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมกลุ่ม 
10. การแต่งกายถูกต้อง

ต าม ร ะ เบี ย บ แ ล ะ
สะอาด 

11. การสร้างบรรยากาศที่
ดีมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

12. การมีสัมมาคารวะ
กิ ริยามารยาทที่ พึ ง
ประสงค ์

13. การมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

14. การปฏิ บัติ ตนตาม
ก ฎ ร ะ เบี ย บ แ ล ะ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
ส ถ าน ศึ ก ษ า  ห รื อ
ชุมชน  

 
 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1.   หนงัสือการพฒันาบุคลิกภาพ    
 2.   รูปภาพแสดงบุคลิกภาพแบบต่าง ๆ 
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3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
4.   PowerPoint 
 
 

การวัดผลและประเมินผล 
4. วดัตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
5. วธีิวดัผลและประเมินผล 

-     สงัเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    
-     ประเมินตามสภาพจริง 
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

6. เกณฑก์ารประเมินผล 
-     ผา่นเกณฑ ์  50% 
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หน่วยที่ 6 การปรับปรุงกิริยาท่าทาง 
การปรับปรงกิริยาท่าทางเพ่ือพัฒนาตนเอง 

 
 การปรับปรุงกิริยาท่าทางเป็นส่ิงส าคญัยิง่ เน่ืองจากเป็นส่ิงแรกที่บุคคลอ่ืนมองเห็น ถา้หาก
กิริยาท่าทางของเราถูกตอ้งเหมาะสมก็จะสร้างความประทบัใจ ใหเ้กิดขึ้นเม่ือแรกเห็นซ่ึงจะเป็น
ส่ิงจูงใจใหผู้พ้บเห็นมีความตอ้งการที่จะปฏิสมัพนัธด์ว้ยเพือ่เรียนรู้อุปนิสยัต่อไป 
 การปรับภาพลกัษณ์ให้เข้ากบบุคลิกภาพ 
 ภาพลกัษณ์ หมายถึง  ลกัษณะหรือรูปแบบต่างๆ ของบุคคลหรือองคก์รที่มีผลต่อการรับรู้
ของบุคคลอ่ืน การที่บุคคลจะปรับสภาพลกัษณ์ของตนเองนั้นควรค านึงถึงบุคลิกภาพที่แทจ้ริงของ
ตนเองเป็นหลกั 
 ดงันั้นบุคคลจึงควรส ารวจอารมณ์ ความคิด ทศันคติ อุปนิสยั บุคลิกภาพที่แทจ้ริงของ
ตนเองวา่ตนเป็นอยา่งไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร รวมไปถึงส ารวจลกัษณะต่างๆ 
 ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงที่ทุกคนสามารถสร้างได ้ แต่จะท าอยา่งไรใหดู้ดีในระยะยาว พร้อมทั้งมี
คุณค่าที่ย ัง่ยนื ส่ิงเหล่าน้ีควรมีพื้นฐานมาจากการดูดีที่ภายนอกและความงดงามที่เกิดจากภายใน
อยา่งแทจ้ริงของบุคคลนั้น 
 
 เทคนิคในการสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพทีด่ ี

1. การแต่งกายเพือ่เสริมภาพลกัษณ์ 

2. มึความฉลาดรอบรู้ในการมีปฏิสมัพนัธ ์
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3. การมีน ้ าใจและความจริงใจ 

4. มีความรับผดิชอบเช่ือมัน่ในตนเอง 

5. การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจใหแ้ขง็แรง 

              การปรับปรุงกิริยาท่าทางตามมารยาทไทย 
มารยาท หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกที่ไดรั้บการอบรมใหง้ดงามเหมาะสมตาม

ลกัษณะของวฒันธรรม มารยาทไม่มีจุดก าเนิด แต่เป็นส่ิงที่ไดม้าจากการอบรมสัง่สอน 
มารยาทไทย หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม โดยมีกิริยาอาการที่สุภาพ

ส ารวม 
 
ข้อควรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดกิริยาท่าทางที่ด ี

1. ผูท้ี่มีความส ารวม ไม่วา่จะเป็นการยนืหรือการนัง่จะตอ้งอยูใ่นล าดบัที่พอสมควร 

2. การแสดงกิริยาท่าทางที่ดี ผูน้ั้นจะตอ้งมีความสุภาพเรียบร้อยอยูใ่นตวั 

3. ผูท้ี่ดีจะไม่คาบบุหร่ี 

4. ไม่ควรแสดงท่าทางส่อใหเ้ห็นถึงความเป็นคนอนัธพาล 

5. ควรรู้จกัเหน่ียวร้ังใจตนเองใหป้ฏิบติัในส่ิงที่สมเหตุสมผล 

6. ตอ้งไม่เป็นคนต่อหนา้อยา่งลบัหลงัอยา่ง 

7. ไม่ใหผู้อ่ื้นออกเงินใหเ้สมอ ไม่วา่จะเป็นค่าอาหาร หรืออ่ืนๆ 

8. ไม่ควรเยาะเยย้หรือถากถางผูอ่ื้นเม่ือเขาผดิพลาด 

9. เม่ือมีแขกอยูใ่นบา้นไม่ตอ้งแสดงกิริยาที่ตึงตงั   

10. เม่ือท าส่ิงใดพลาดพลั้งแก่บุคคลอ่ืนจะตอ้งกล่าวค าวา่ ขอโทษ เสมอ 

11. เม่ืออยูใ่นสถานะที่คนอ่ืนเศร้าโศกก็ตอ้งเศร้าโศกดว้ย และเม่ืออยูใ่นสถานะที่เขา

สนุกก็ตอ้งสนุกดว้ยเช่นกลัป์ 

12. เม่ือเป็นเจา้ของบา้น เม่ือมีแขกมาตอ้งเชิญแขกเขา้บา้น ไม่แสดงกิริยาที่โกรธเคือง

เด็ดขาด 

13. ตอ้งเป็นผูท้ี่ท  างานอยูใ่นแบบแผนเสมอ ไม่ถ่วงเวลาใหค้นอ่ืนคอยนาน 

14. เม่ืออยูใ่นที่ประชุมตอ้งไม่เสียงดงัโวยวาย ตะโกน หรือแยง่ชิงกนัพดู 

15. ไม่พดูลอ้เลียนผูใ้หญ่ ไม่ค่อนแคะหรือติติงรูปร่างของคนอ่ืน 

16. ไม่ใชว้าจาโออ้วด ลบหลู่ผูอ่ื้น ไม่น าความลบัของผอ่ืูนไปพดู ไม่พดูจาตะลบตะ

แลง ไม่ใชถ้อ้ยค  าสบจนติดปาก 
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การวางตัวและปรากฏตัวต่อชุมชน 
การรู้จกัตนเอง  โดยธรรมชาติแลว้ตนเองยอ่มรู้จกัตนเองดีที่สุด ดงันั้นการรู้จกัตนเองอยา่ง

ชดัเจนจึงควรมีการวเิคราะห์เก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ี 
1. ความรู้ความสามารถของตนเอง 

2. บุคลิกภาพภายนอก 

3. บุคลิกภาพภายใน 

4. ต าแหน่งหนา้ที่ทางสงัคม 

5. สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

การรู้จักผู้อ่ืน 
เม่ือจะตอ้งพบปะผูค้นมากมาย ซ่ึงมีลกัษณะที่แตกต่างกนัออกไปแต่อยา่งไรก็ดีบุคคลทัว่ไป

จะมีลกัษณะพืน้ฐานที่เหมือนๆกนัคือ 
1. ชอบคนที่แสดงความเป็นมิตร 

2. ไม่ชอบใหใ้ครต าหนิ 

3. ไม่ชอบใหใ้ครโตแ้ยง้ 

4. อยากเด่น อยากมีช่ือเสียง 

การพัฒนากิริยาท่าทางให้เข้ากับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี
 วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี เป็นส่ิงที่บรรพบุรุษยดึถือปฏิบติักนัมาชา้นานซ่ึง
ไดก้ลัน่กลองมาแลว้วา่ส่ิงเหล่าน้ีดี ขอ้ปฏิบตัิตามวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี ดงัน้ี 

1. การรู้จกัเด็ก รู้จกัผูใ้หญ่ 

2. การแสดงกิริยาท่าทางที่สุภาพต่อหนา้ผูใ้หญ่ 

3. การหาหรือสละที่นัง่ใหผู้ใ้หญ่ 

4. ผูน้อ้ยจะตอ้งแสดงความเคารพผูใ้หญ่ก่อน 

5. ผูช้ายตอ้งใหเ้กียติผูห้ญิงก่อน 

6. ไม่สอดรู้สอดเห็นเร่ืองของผูอ่ื้น 

แบบประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
ตอนที่  1  
ค าส่ัง จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. การปรับปรุงกิริยาท่าทางก่อให้เกดิประโยชน์ตามข้อใด 
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ก. สร้างความเช่ือมัน่และยอมรับจากูอ่ื้น 

ข. สร้างความเช่ือมัน่แกตนเอง 

ค. เป็นที่ประทบัใจแก่ผูอ่ื้น 

ง. เกิดประโยชน์ทุกขอ้ 

2. หากต้องการให้ผู้พบเห็นเกิดความอบอุ่น เป็นกันเอง  ควรเลือกเส้ือผ้าสีใด 

ก. สีโทนเขม้ 

ข. สีโทนสวา่ง 

ค. สีโทนร้อน 

ง. สีที่ตดักบัผวิ 

3. หากต้องคายเมล็ดผลไม้ควรปฏิบัติตามข้อใด 

ก. ใชมื้อหยบิออกจากปาก 

ข. กม้ศีรษะต ่าแลว้คายลงบนโตะ๊ 

ค. คายลงชอ้นแลว้ใส่ลงจาน 

ง. คายลงพื้น 

4. ข้อใดแสดงถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ 

ก. ลิซ่าชอบคนที่แสดงความเป็นมิตร 

ข. โหน่งชอบใหค้นอ่ืนวจิารณ์ตนเอง 

ค. เท่งชอบใหมี้คนโตเ้ถียงมากๆ 

ง. เฉ่ือยไม่ตอ้งการความมีช่ือเสียงและไม่ตอ้งการเด่น 

5. ข้อใดไม่ควรน ามาเป็นงานอดิเรก 

ก. สะสมของเก่า 

ข. เล้ียงสตัว ์

ค. เล่นการพนนั 

ง. เล่นกีฬา 

6. บุคคลสามารถพัฒนาความรู้ได้โดยวิธีใด 

ก. ท่องเที่ยว 

ข. ฟังวทิย ุ

ค. ดูโทรทศัน์ 
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ง. ถูกทุกขอ้ 

7. การวางตัวอย่างเหมาะสมเพ่ือการปรากฏตัวที่ดน้ัีน บุคคลจะต้องศึกษาเกี่ยวกับส่ิงใด 

ก. นิสยัใจคอของผูท้ี่เราจะพบปะดว้ย 

ข. ความรู้ ความสามารถ ของตนเอง 

ค. เวลา โอกาส ที่เราจะไปปรากฏตวั 

ง. ตอ้งศึกษาทุกขอ้ 

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. การหวผีมแต่งหนา้ต่อผูอ่ื้น เป็นส่ิงที่ดูประเจิดประเจอ้ 

ข. การบีบสิว แคระหู แคะขี้ มูก เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถท าไดท้กุที ่

ค. ไม่ควรช้ีหนา้ผูอ่ื้นประกอบการพดู 

ง. ไม่ตะโกนโหวกเหวก 

9. ก่อนการปรับสภาพลักษณ์ของตนเอง บุคคลควรปฏิบัติตามข้อใด 

ก. คน้หาตวัอยา่งเพือ่ตอ้งการเลียนแบบ 

ข. ปรึกษาผูท้ี่ไวว้างใจ 

ค. ลองซอ้มก่อนที่จะปรับจริง 

ง. ส ารวจอารมณ์ ความคิด ทศันคติ ของตนเอง 

10. ข้อใดแสดงถึงการเป็นคนมีวัฒนธรรม 

ก. ยิง่ยงใหค้วามเคารพแก่ผูอ้าวธุโสกวา่ 

ข. เอกราชเห็นวา่ทุกคนมีความเท่าเทียมกนัจึงไม่ลุกใหส้ตรีหรือคนชรานัง่ 

ค. มนตสิ์ทธิยนืขวางทางตรงบนัได 

ง. ฝนชอบสอดรู้สอดเห็นเร่ืองของชาวบา้น 

 
 

 
ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดย 
 ใหน้กัศึกษาแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ  ละประมาณ  5-7 คน   แลว้ร่วมกนัคดัเลือกเพือ่นในกลุ่ม ๆ  
ละ  1  คน   ที่เห็นวา่เป็นบุคคลที่มีความเช่ือมัน่ในตนเอง   แลว้ให้ช่วยกนัสรุปวา่มีส่ิงบ่งช้ีอะไรที่บ่ง
บอกวา่เพือ่นคนนั้นมีความเช่ือมัน่ในตนเองบา้ง 
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2. เคร่ืองมือวัด 

2) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 
พฤติกรรม เกณฑก์ารประเมิน 

ประจ า (2) บางคร้ัง (1)  ไม่เคย (0) 
- การตรงต่อเวลา 
- การแต่งกายถูกระเบียบ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความรับผดิชอบ 
- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

เกณฑก์ารประเมิน  ผา่นเกณฑ ์  50% 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 ครูอาจารยอ์าจใหน้กัเรียนแต่ละคนท ารายงานคน้ควา้เน้ือหาส าคญัแต่หวัขอ้ของรายงาน 

ไม่ควรจะซ ้ ากนัแลว้ใหน้ าส่งตามเวลาที่ก  าหนดไว ้
 

2)  แบบประเมินผลงาน 
รายการประเมิน ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

   
- เน้ือหาถูกตอ้ง 
- รูปแบบสวยงาม 
- มีความประณีตถูกแบบที่ก  าหนด 
- ตรงต่อเวลาที่ก  าหนด 

   

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 
 3)  แบบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม 

รายการพฤติกรรม ดีมาก (4) ปานกลาง (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
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- การมีส่วนร่วม 
- มีความรับผดิชอบ 
- สร้างบรรยากาศที่ดี 
- การตรงต่อเวลา 
- การมีสมัมาคารวะ 
- กิริยามารยาทที่พงึประสงค ์
- การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

    

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 
บทที่  6 

ช่ือ…………………………...สกลุ…………..……………………..ระดับช้ัน………………….. 
 ประเมินตนเอง   เพือ่นประเมิน   ครูประเมิน 
ดี พอใ

ช ้
ปรับปรุง  ดี พอใช ้ ปรับป

รุง 
 ดี   

      พอใช ้   
      ปรับปรุง   
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ขอ้เสนอแนะ 
 เม่ือครูอาจารยไ์ดใ้หผู้เ้รียนและเพือ่นประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไวใ้นใบ
ใหค้ะแนนที่ไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้ เพื่อใหก้ารประเมินผลไม่คลาดเคล่ือน  และเร่งพฒันาปรับปรุง 
ผูเ้รียนในทนัที  และเพือ่เป็นขอ้มูลในการประเมินผล  เม่ือส้ินภาคเรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  7 



 91 

ช่ือวชิา  การพัฒนาบุคลิกภาพ สอนสัปดาห์ที ่ 12-14 

ช่ือหน่วย  ทักษะในการแสดงกิริยามารยาท คาบรวม  54 

ช่ือเร่ือง.  ทักษะในการแสดงกิริยามารยาท จ านวนคาบ  12 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของกิริยามารยาท 
2. ความส าคญัในการแสดงกิริยามารยาท 
3. มารยาทในการแสดงออกต่อสงัคม 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. สามารถปฏิบติัการนัง่  การยนื  การเดิน  การส่งของ  การรับของ   การเป็นเจา้ของบา้นตอ้นรับแขกได ้
2. สามารถปฏิบตัิตนในงานมงคลและงานศพ การโดยสารรถประจ าทาง  การชมมหรสพ  การลงเรือ

และการเขา้พกัในโรงแรมไดถู้กตอ้ง 
 

สรุปเน้ือหาส าคญั 
 มารยาทไทยและมารยาทชาวพุทธเป็นของคู่กนั  เป็นส่ิงที่ดีงามซ่ึงชาวพุทธหรือคนไทย  ควรปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามโอกาสต่าง ๆ   นัน่เอง 
 กิริยามารยาทที่ชาวพุทธศาสนิกชนควรปฏิบติัเพื่อให้ได้ช่ือว่าเป็นผูท้ี่มีมารยาทนั้นมีอยู่มากมาย หลาย
ประการดว้ยกนั  ในชั้นน้ีจะน าเฉพาะบางเร่ืองมาใหน้ักศึกษาไดเ้รียนและฝึกปฏิบติัใหถู้กตอ้งและน าไปใชไ้ดก้บั
โอกาสต่าง ๆ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
กิจกรรมของครู กิจกรรมของผู้เรียน 
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ขั้นเตรียม 
1. ตรวจรายช่ือนกัเรียนที่มาเขา้เรียน 
2. ตรวจการแต่งกาย 
3. ทบทวนบทเรียนที่แลว้และบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวงัและหลกัเกณฑก์ารวดัผล
และประเมินผลในบทที่  7 

4. ครู และนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงการ
แสดงกิริยามารยาทโดยทัว่ ๆ ไป 

5. ครูซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัการแสดง
กิริยามารยาท  ของบุคคลทัว่ ๆ  ไปที่เห็นวา่
ดีและไม่ดี 

ขั้นด าเนินการ 
1. น าเขา้สู่บทเรียนเก่ียวกบั  ทกัษะในการ

แสดงกิริยามารยาทโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
2. อธิบายความหมายของกิริยามารยาท 

ความส าคญัในการแสดงกิริยามารยาท 
มารยาทในการแสดงออกต่อสงัคมพร้อม
สาธิตหรือใชภ้าพประกอบและยกตวัอยา่งที่
ส าคญั ๆ   

3. ตั้งปัญหาใหน้กัเรียนตอบ 
4. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนให้ร่วมกนัท ากิจกรรมในบท

ที่  7  ที่เตรียมไว ้
ขั้นสรุป 
1. สรุปการอภิปราย 
2. ตอบค าถามของผูเ้รียนที่สงสยั 
3. มอบหมายงาน (ถา้มี) 
4. ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนใบบทที่ 7 
5. บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการเรียนหลงัการสอน 

 
- นกัเรียนฟังการเรียกขานช่ือ 
 
- นกัเรียนฟังการบรรยาย จดบนัทึก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั และ
หลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 
 
- ตอบค าถาม 
 
 
 
- ศึกษาจากส่ือ  PowerPoint 
 
- จดบนัทึกยอ่สาระส าคญั ๆ  และดู

การสาธิต 
 
 
- ตอบค าถามและซกัถามขอ้สงสยั 
- ปฏิบติัตามกิจกรรมที่ครูก าหนด 
 
 
- นกัเรียนฟังครูสรุปและซกัถาม

เม่ือสงสยั 
- ตั้งใจฟังค  าตอบ 
- จดบนัทึกงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
- ขอดูผลการวดัผลและประเมินผล 

 
1. การตรงต่อเวลา 
2. การมีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. การแต่งกายถูกต้อง

ต าม ร ะ เบี ย บ แ ล ะ
สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศที่
ดีมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ
กิ ริยามารยาทที่ พึ ง
ประสงค ์

6. การมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

7. การเป็นคนตรงต่อ
เวลารับผิดชอบต่อ
หนา้ที่ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1.   หนงัสือการพฒันาบุคลิกภาพ   
 2.   รูปภาพแสดงมารยาทต่าง ๆ 
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3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
4.   PowerPoint 
 
 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. วดัตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2. วธีิวดัผลและประเมินผล 

-     สงัเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    
-     ประเมินตามสภาพจริง 
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑก์ารประเมินผล 
-     ผา่นเกณฑ ์  50% 
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หน่วยที่ 7  
การฝึกให้เกิดกิจนิสัยและทักษะในการแสดงกริยามารยาท 

 
ความหมายของกิจนิสัย 
กิจ หมายถึง การงานหรือส่ิงที่ควรท า 
นิสยั หมายถึง ความประพฤติที่เคยชิน 
ดงันั้น กิจนิสยั จึงหมายถึง  ส่งที่ควรปฏิบติัให้เกิดความเคยชิน  
 ลักษณะนิสัยส่วนตัวที่ดี ได้แก่ 

1. การมีระเบียบเรียบร้อย ละเอยดรอบคอบ 

2. การมีความมานะอดทน อุตสาหะ 

3. การมีความใฝ่รู้ 

4. การรู้จกักาลเทศะ 

5. การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

6. การไม่สอดรู้สอดเห็นเร่ืองของคนอ่ืน 

ลักษณะนิสัยด้านการท างานที่ดี ได้แก่ 
1. มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ที่ดีเก่ียวกบังานที่ท  าอยา่งดี 

2. มีการใชส้ติปัญญาในการท างาน 
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3. การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ท  าใหจิ้ตใจดีไปดว้ย 

4. มีความสนใจในงานที่ท  าอยา่งจริงจงั 

5. มีความรับผดิชอบในหนา้ที่การงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

ลักษณะนิสัยด้านสังคมที่ดี  ได้แก่ 
1. มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง ท าใหบุ้คลิกภาพดีไปดว้ย 

2. มีวฒิุภาวะที่เหมาะสมกบัวยั 

3. การมีความพอดี รู้จกัความสามารถของตนเอง 

4. มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่

5. มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ 

6. มีการแสดงอารมณ์ที่มัน่คง 

7. มีการแสดงออกต่อบุคคลอ่ืนดว้ยความจริงใจ 

8. มีความระมดัระวงัในตนเองในการประพฤต ิ

9. มีสมัมาคารวะต่อผูท้ี่มีความอาวธุโสกวา่ 

 
มารยาทในการแนะน าให้รู้จักกัน 
มารยาทของผู้แนะน า 

1. ใชกิ้ริยาวาจา และน ้ าเสียงสุภาพ 

2. แสดงใบหนา้ยิม้แยม้ 

3. ใชถ้อ้ยค าที่ชดัเจน ใหผู้รั้บฟังไดย้นิชดั 

4. ในการแนะน าตวัเองตอ้งเอ่ยช่ือและนาสกลุใหแ้น่ชดั 

5. ผูแ้นะน าตอ้งแสดงความรักใคร่ชอบพอกบัผูถู้กแนะน า 

     มารยาทของผู้ถูกแนะน า 
1. แสดงความเคารพซ่ึงกนัและกนั 

2. แสดงท่าทางยนิดีที่ไดรู้้จกั 

3. มีการทกัทายเม่ือพบกนั 

4. ถา้ฟังผูแ้นะน าไม่ชดัสามารถยกมือหรือถามซ ้าได ้

     มารยาทในการสนทนา 
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1. พดูจาใหสุ้ภาพ ไพเราะ 

2. ไม่ควรน าเร่ืองที่จะท าใหเ้กิดการโตเ้ถียงกนัมาใชใ้นการสนทนา 

3. ไม่ควรพอูยูฝ่่ายเดียว 

4. ไม่ควรพดูแต่เร่ืองของตนอยูฝ่่ายเดียว 

5. ไม่ควรพดูแทรกขณะที่ผูอ่ื้นก าลงัพดู 

6. ควรคิดก่อนพดู 

      มารยาทในการประชุม 

1. มีการเตรียมความพร้อมในการประชุม 

2. เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง 

3. ใหค้วามสนใจและความส าคญัแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

4. พดูชดัเจน เขา้ใจง่าย 

5. อยา่ปล่อยใหเ้กิดความเงียบในหอ้งประชุมมากเกินไป 

6. สมาชิกถามปัญหานอกเร่ือง ถา้ตอบไดก้็ควรตอบ 

 

       มารยาทในการใช้โทรศัพท์ 

1. ตอ้งรีบรับโทรศพัทท์นัทีเม่ือไดย้นิเสียงเรียก 

2. ควรกล่าวค าวา่  สวสัดี ทุกคร้ังเม่ือรับสาย 

3. ถา้มีความจ าเป็นตอ้งรับโทรศพัทแ์ทนผูอ่ื้นตอ้งบนัทึกขอ้ความไวโ้ดยระบุช่ือโทรศพัท์

มา  

4. ถา้เป็นฝ่ายเรียกไป โดยไม่เจาะจง ควรแจง้ช่ือและสถานที่ของเราทนัทีใหผู้รั้บสาย

ทราบ พร้อมทั้งแจง้จุดประสงค ์

 

 
 
 
 
 

แบบประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
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ค าส่ัง จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ความประพฤติที่เคยชิน คือความหมายของอะไร 

ก. กิจ 

ข. นิสยั 

ค. กิจนิสยั 

ง. มารยาท 

2. ข้อใดเป็นลักษณะนิสัยด้านสังคมที่ด ี

ก. มีความกระตอืรือร้นในการท างาน 

ข. มีความร่าเริงแจ่มใส 

ค. มีสติปัญญาดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

ง. สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้

3. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการแนะน าให้รู้จักกนั 

ก. เพือ่ใหเ้กิดความสามคัคีในสงัคม 

ข. เพือ่ผูท้ี่ไม่รู้จกักนัไดท้  าความรู้จกักนั 

ค. เพือ่ใหมี้การสร้างไมตรีที่ดีต่อกนั 

ง. เพือ่ใหมี้การคบหาสมาคม 

4. การแนะน าโดยใช้จดหมาย ผู้เขียนจดหมายควรมีจดหมายส่วนตัวส่งให้ผู้รับจดหมายใน

ภายหลงัอีกฉบับ เพราะสาเหตุใด 

ก. เพือ่รองรับความประพฤติผูถื้อจดหมายอีกคร้ัง 

ข. เพือ่แจง้ใหผู้รั้บจดหายทราบวา่ผูเ้ขียนจดหมายยงัไม่รู้จกัผูถื้อจดหมายดีพอ 

ค. เพือ่ขอความช่วยเหลือผูรั้บจดหมายให้รับผูถื้อจดหมายเขา้ท างาน 

ง. เพือ่ยกเลิกจดหมายฉบบัแรกที่ผูถื้อจดหมายถือมา 

5. ถ้ามีความจ าเป็นต้องรับโทรศัพท์แทนผู้อ่ืน ควรปฏิบัติอย่างไร 

ก. ไม่รับเร่ืองใดๆทั้งส้ิน ใหผู้เ้รียกเขา้มาโทรกลบัเขา้มาใหม่ในภายหลงั 

ข. รับเร่ืองและก าเนินการแทนที่โดยไม่แจง้ใหผู้ท้ี่ตนรับโทรศพัทแ์ทนทราบ 

ค. รับเร่ืองไวโ้ดยบนัทึกขอ้ความระบุรายละเอียดใหค้รบถว้นแลว้แจง้ใหผู้ท้ี่ตนรับ

โทรศพัทแ์ทนทราบ 
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ง. รับเร่ืองไวโ้ดยจ าไวแ้ลว้น าขอ้ความไปบอกผูท้ี่ตนรับโทรศพัทแ์ทนโดยไม่มี

บนัทึกขอ้ความ 

6. ผู้ที่มีหน้าทีใ่นการด าเนินการประชุมคือใคร 

ก. ประธารประชุม 

ข. เลขานุการการประชุม 

ค. ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

ง. ทุกคนที่กล่าวมา 

7. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการชมมหรสพ 

ก. มาถึงสถานที่ชมมหรสพมาถึงเวลาเร่ิมแสดงแลว้ 

ข. เขา้แถวซ้ือตัว๋หรือบตัรตามล าดบัก่อนหลงั 

ค. ไม่คุยกนัขณะชมมหรสพ 

ง. ปรบมือใหผู้แ้สดง ถึงแมว้า่จะไม่ประทบัใจการแสดง 

8. สถานทีใ่ดทีส่ามารถสูบบุหร่ีได้โดยไม่เสียมารยาท 

ก. ร้านอาหาร 

ข. สวนสาธารณะ 

ค. สวนในบา้น 

ง. หอ้งรับแขก 

9. ข้อใดคือมารยาททีด่ีในการรับประทานอาหาร 

ก. วางแกว้น ้ าทางดา้นซา้ยมือของตนเม่ือรับประทานอาหารกบัผูอ่ื้น 

ข. ใชช้อ้นของตนเองตกัอาหารใหก้บัผูอ่ื้น 

ค. เม่ือรับประทานอาหารเสร็จใหน้ าชอ้นกบัสอ้มวางแยกกนั 

ง. ควรให้ผูอ้าวโุสนัง่หัวโตะ๊เสมอ 

10. ข้อใดเป็นมารยาทที่ไม่ดใีนการสนทนา 

ก. พดูฝืนธรรมชาติเพือ่ใหมี้ลกัษณะใกลเ้คียงกบัคู่สนทนา 

ข. พดูกบัทุกๆคน คนทัว่กนัในวงสนทนา 

ค. พดูในเร่ืองที่ตนทราบขอ้มูลแทจ้ริง 

ง. รู้จกัขอโทษเสมอเม่ือพดูผดิ 
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ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดย 
 แบ่งกลุ่มนกัศึกษาใหฝึ้กปฏิบติัมารยาทชาวพทุธตามเน้ือหาที่เรียนในบทน้ีแลว้ฝึกใหป้ฏิบติั 
 

1. เคร่ืองมือวัด 
1) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑก์ารประเมิน 
ประจ า (2) บางคร้ัง (1)  ไม่เคย (0) 

- การตรงต่อเวลา 
- การแต่งกายถูกระเบียบ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความรับผดิชอบ 
- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 
เกณฑก์ารประเมิน  ผา่นเกณฑ ์  50% 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 ครูอาจารยอ์าจใหน้กัเรียนแต่ละคนท ารายงานคน้ควา้เน้ือหาส าคญัแต่หวัขอ้ของรายงาน 

ไม่ควรจะซ ้ ากนัแลว้ใหน้ าส่งตามเวลาที่ก  าหนดไว ้
2)  แบบประเมินผลงาน 

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

- เน้ือหาถูกตอ้ง 
- รูปแบบสวยงาม 
- มีความประณีตถูกแบบที่ก  าหนด 
- ตรงต่อเวลาที่ก  าหนด 

   

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 3)  แบบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม 

รายการพฤติกรรม ดีมาก (4) ปานกลาง (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
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- การมีส่วนร่วม 
- มีความรับผดิชอบ 
- สร้างบรรยากาศที่ดี 
- การตรงต่อเวลา 
- การมีสมัมาคารวะ 
- กิริยามารยาทที่พงึประสงค ์
- การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

    

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 

 
ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

บทที่  7 
ช่ือ…………………………...สกลุ…………..……………………..ระดับช้ัน………………….. 

 ประเมินตนเอง   เพือ่นประเมิน   ครูประเมิน 
ดี พอใ

ช ้
ปรับปรุง  ดี พอใช ้ ปรับป

รุง 
 ดี   

      พอใช ้   
      ปรับปรุง   
 

ขอ้เสนอแนะ 
 เม่ือครูอาจารยไ์ดใ้หผู้เ้รียนและเพื่อนประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไวใ้นใบ
ให้คะแนนที่ได้จดัเตรียมไวแ้ล้ว เพื่อให้การประเมินผลไม่คลาดเคล่ือน  และเร่งพฒันาปรับปรุง 
ผูเ้รียนในทนัที  และเพือ่เป็นขอ้มูลในการประเมินผล  เม่ือส้ินภาคเรียนต่อไป 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  8 

ช่ือวชิา  การพัฒนาบุคลิกภาพ สอนสัปดาห์ที ่ 15 

ช่ือหน่วย  ศิลปะการแต่งกาย คาบรวม  54 

ช่ือเร่ือง.  ศิลปะการแต่งกาย จ านวนคาบ  4 
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สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายและความส าคญัของการแต่งกาย 
2. การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายความหมายและความส าคญัของการแต่งกายได ้
2. บอกรูปแบบการแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ   ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

สรุปเน้ือหาส าคญั 
 สภาพสังคมปัจจุบนั  การแต่งกายถือว่ามีความส าคญัมาก   เน่ืองจากว่าเป็นภาพลกัษณ์คร้ังแรกที่คนอ่ืน
เห็นและน าไปสู่ความเช่ือถือ    ความศรัทธา   ความนิยมชมชอบ   ถึงแม้ว่ามนุษยเ์ราจะก าเนิดมามีลักษณะที่
แตกต่างกันก็ตาม  แต่มนุษยส์ามารถผลิตเคร่ืองแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้  เคร่ืองประดับต่าง ๆ   มาตกแต่ง
ร่างกายของมนุษยจ์นท าให้มนุษยแ์ต่ละบุคคลมีความสง่างามไดด้งัสุภาษิตที่ว่า  “ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะ
แต่ง”   แต่ถา้หากวา่เราไม่รู้จกัวธีิน าเส้ือผา้และเคร่ืองประดบัเหล่านั้นมาสวมใส่ก็จะท าใหเ้สียบุคลิกภาพไดเ้ช่นกนั   
ดงัค  าเปรียบเปรยที่วา่  “กาคาบพริก”  “ตูท้องเคล่ือนที่”  “หา้งทองพเนจร”  “เส้ือลอยได”้  เป็นตน้ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
กิจกรรมของครู กิจกรรมของผู้เรียน 
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ขั้นเตรียม 
1. ตรวจรายช่ือนกัเรียนที่มาเขา้เรียน 
2. ตรวจการแต่งกาย 
3. ทบทวนบทเรียนที่แลว้และบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวงัและหลกัเกณฑก์ารวดัผล
และประเมินผลในบทที่  8 

4. ครู และนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงศิลปะ
การแต่งกายทัว่ ๆ  ไป 

5. ครูซกัถามนกัเรียนถึงการแต่งกายของบุคคล
ทัว่ ๆ  ไปที่ดีและไม่ดี หรือเหมาะสม
หรือไม่  เหมาะสมอยา่งไร 

ขั้นด าเนินการ 
1. น าเขา้สู่บทเรียนเก่ียวกบั  ศิลปะการแต่งกาย

โดยใชส่ื้อ PowerPoint 
2. อธิบายความหมายและความส าคญัของการ

แต่งกาย   การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ    
โดยใชส่ื้อภาพประกอบการบรรยายและ
ยกตวัอยา่งการแต่งกายที่ดีและไม่ดี   ใน
โอกาสต่าง ๆ  ที่ส าคญั ๆ   

3. ตั้งปัญหาใหน้กัเรียนตอบ 
4. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนให้ร่วมกนัท ากิจกรรมในบท

ที่  8   ที่เตรียมไว ้
ข้ันสรุป 
1. สรุปการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. ตอบค าถามของผูเ้รียนที่สงสยั 
3. มอบหมายงาน  
4. ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนใบบทที่ 8 
5. บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการเรียนหลงัการสอน 

 
- นกัเรียนฟังการเรียกขานช่ือ 
 
- นกัเรียนฟังการบรรยาย จดบนัทึก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั และ
หลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 
 
- ตอบค าถาม 
 
 
- ศึกษาจากส่ือ  PowerPoint 
 
- จดบนัทึกยอ่สาระส าคญั ๆ  และดู

ภาพประกอบ 
- ตอบค าถามและซกัถามขอ้สงสยั 
- ปฏิบติัตามกิจกรรมที่ครูก าหนด 
 
 
- นกัเรียนฟังครูสรุปและซกัถาม

เม่ือสงสยั 
- ตั้งใจฟังค  าตอบ 
- จดบนัทึกงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
- ขอดูผลการวดัผลและประเมินผล 

 
1. การตรงต่อเวลา 
2. การมีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. การแต่งกายถูกตอ้ง

ตามระเบียบและ
สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศที่
ดีมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ
กิ ริยามารยาทที่ พึ ง
ประสงค ์

6. การมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

7. การประหยัด   ออม 
และนิยมไทย 

 

 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1.   หนงัสือการพฒันาบุคลิกภาพ   
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 2.   ภาพการแต่งกายแบบต่าง ๆ 
3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
4.   PowerPoint 

การวัดผลและประเมินผล 
1. วดัตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2. วธีิวดัผลและประเมินผล 

-     สงัเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    
-     ประเมินตามสภาพจริง 
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑก์ารประเมินผล 
-     ผา่นเกณฑ ์  50% 

ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดย 
 1.  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ  ละประมาณ  3-5  คน  หารูปภาพการแต่งกายของไทยแต่ละ
ภาคแลว้น ามาเสนอใหเ้พือ่น ๆ   ดูหนา้ชั้นเรียน 
 2.  ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มพิจารณาถึงสาเหตุที่ท  าให้เกิดความแตกต่างในการแต่งกายของ
คนไทยในแต่ละภาค 
 3.  ให้นักศึกษาแต่ละคนหารูปภาพเคร่ืองแต่งกายที่ตนเองชอบ   พร้อมทั้งอธิบายสาเหตุที่
ชอบ  แลว้น ามาจดัป้ายนิเทศ 
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1. เคร่ืองมือวัด 
1) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑก์ารประเมิน 
ประจ า (2) บางคร้ัง (1)  ไม่เคย (0) 

- การตรงต่อเวลา 
- การแต่งกายถูกระเบียบ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความรับผดิชอบ 
- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 
เกณฑก์ารประเมิน  ผา่นเกณฑ ์  50% 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 ครูอาจารยอ์าจใหน้กัเรียนแต่ละคนท ารายงานคน้ควา้เน้ือหาส าคญัแต่หวัขอ้ของรายงาน 

ไม่ควรจะซ ้ ากนัแลว้ใหน้ าส่งตามเวลาที่ก  าหนดไว ้
 

2)  แบบประเมินผลงาน 
รายการประเมิน ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
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- เน้ือหาถูกตอ้ง 
- รูปแบบสวยงาม 
- มีความประณีตถูกแบบที่ก  าหนด 
- ตรงต่อเวลาที่ก  าหนด 

   

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 3)  แบบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม 

รายการพฤติกรรม ดีมาก (4) ปานกลาง (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
    

- การมีส่วนร่วม 
- มีความรับผดิชอบ 
- สร้างบรรยากาศที่ดี 
- การตรงต่อเวลา 
- การมีสมัมาคารวะ 
- กิริยามารยาทที่พงึประสงค ์
- การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

    

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 

 
 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 
บทที่  8 

ช่ือ…………………………...สกลุ…………..……………………..ระดับช้ัน………………….. 
 ประเมินตนเอง   เพือ่นประเมิน   ครูประเมิน 
ดี พอใ

ช ้
ปรับปรุง  ดี พอใช ้ ปรับป

รุง 
 ดี   

      พอใช ้   
      ปรับปรุง   
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ขอ้เสนอแนะ 
 เม่ือครูอาจารยไ์ดใ้หผู้เ้รียนและเพื่อนประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไวใ้นใบ
ให้คะแนนที่ได้จดัเตรียมไวแ้ล้ว เพื่อให้การประเมินผลไม่คลาดเคล่ือน  และเร่งพฒันาปรับปรุง 
ผูเ้รียนในทนัที  และเพือ่เป็นขอ้มูลในการประเมินผล  เม่ือส้ินภาคเรียนต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  9 

ช่ือวชิา  การพัฒนาบุคลิกภาพ สอนสัปดาห์ที ่ 16 
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ช่ือหน่วย  สุขภาพอนามยั คาบรวม  54 

ช่ือเร่ือง.  สุขภาพอนามยั จ านวนคาบ  4 
สาระการเรียนรู้ 

1. แนวคิดหลกัของสุขภาพ 
2. องคป์ระกอบของสุขภาพ 
3. ความหมายของอนามยั 
4. การส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกแนวคิด  ความหมายและคุณลกัษณะของสุขภาพได ้
2. อธิบายองคป์ระกอบและลกัษณะของผูท้ี่มีสุขภาพดีได ้
3. อธิบายความหมายของอนามยัได ้
4. ปฏิบตัิตนใหถู้กตอ้งตามหลกัของสุขภาพอนามยัได ้
 

สรุปเน้ือหาส าคญั 
สุขภาพอนามยัเป็นส่ิงที่ทุกคนปรารถนาจะให้มีความสมบูรณ์   เน่ืองจากวา่หากมนุษยมี์ความสมบูรณ์ทั้ง

ร่างกายและจิตใจแลว้  มนุษยย์อ่มสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข   แต่มนุษยเ์ราทุกคนเกิดมาไม่เท่าเทียมกนั   
ทั้งสภาพแวดลอ้ม  สภาพความเป็นอยู ่  สภาพเศรษฐกิจ   และการเมือง  การสงัคม  ท าใหม้นุษยเ์ราเกิดมามีสุขภาพ
อนามยัที่แตกต่างกนั  แต่อยา่งไรก็ดีถึงแมว้า่มนุษยจ์ะไม่สามารถก าหนดสภาพแวดลอ้มของมนุษยไ์ด ้  แต่มนุษย์
สามารถที่จะพฒันาตนเองใหมี้สุขภาพและอนามยัที่ดีไดเ้พือ่ชีวติยนืนานและการด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
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กิจกรรมการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
กิจกรรมของครู กิจกรรมของผู้เรียน 
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ขั้นเตรียม 
1. ตรวจรายช่ือนกัเรียนที่มาเขา้เรียน 
2. ตรวจการแต่งกาย 
3. ทบทวนบทเรียนที่แลว้และบอกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวงัและหลกัเกณฑก์ารวดัผล
และประเมินผลในบทที่  9 

4. ครู และนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบั
สุขภาพอนามยัทัว่ ๆ  ไป 

5. ครูซกัถามนกัเรียนถึงถึงสุขภาพอนามยัของ
ตนเอง  หรือคนอ่ืน ๆ  ที่ดีและไม่ดีอยา่งไร 

ขั้นด าเนินการ 
1. น าเขา้สู่บทเรียนเก่ียวสุขภาพอนามยัโดยใช้

ส่ือ PowerPoint 
2. อธิบายแนวคิดหลกัของสุขภาพ

องคป์ระกอบของสุขภาพ  ความหมายของ
อนามยั  การส่งเสริมสุขภาพอนามยั  โดยใช้
ส่ือภาพประกอบ  การบรรยาย และ
ยกตวัอยา่งที่ส าคญั ๆ   

3. ตั้งปัญหาใหน้กัเรียนตอบ 
4. ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมในบทที่  9  และ

ระดมสมองพร้อมทั้งอภิปรายตามกิจกรรม
ที่เตรียมไว ้

ข้ันสรุป 
1. สรุปการท ากิจกรรมและการอภิปราย 
2. ตอบค าถามของผูเ้รียนที่สงสยั 
3. มอบหมายงาน  
4. ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนใบบทที่ 9 
5. บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการเรียนหลงัการสอน 

 
- นกัเรียนฟังการเรียกขานช่ือ 
 
- นกัเรียนฟังการบรรยาย จดบนัทึก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั และ
หลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 
 
- ตอบค าถาม 
 
 
- ศึกษาจากส่ือ  PowerPoint 
 
- จดบนัทึกยอ่สาระส าคญั ๆ  และดู

ภาพประกอบ 
 
 
- ตอบค าถามและซกัถามขอ้สงสยั 
- ปฏิบติัตามกิจกรรมที่ครูก าหนด

แบ่งกลุ่มระดมสมองและ
ด าเนินการอภิปราย 

 
- นกัเรียนฟังครูสรุปและซกัถาม

เม่ือสงสยั 
- ตั้งใจฟังค  าตอบ 
- จดบนัทึกงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
- ขอดูผลการวดัผลและประเมินผล 

 
1. การตรงต่อเวลา 
2. การมีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. การแต่งกายถูกตอ้ง

ตามระเบียบและ
สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศที่
ดีมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ
กิ ริยามารยาทที่ พึ ง
ประสงค ์

6. การมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

7. การไม่พัวพันกับยา
เสพติด 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1.   หนงัสือการพฒันาบุคลิกภาพ   
 2.   ภาพแสดงลกัษณะของบุคคลที่มีสุขภาพดี และไม่ดี เพือ่การเปรียบเทียบ 
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3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
4.   PowerPoint 
 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. วดัตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2. วธีิวดัผลและประเมินผล 

-     สงัเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    
-     ประเมินตามสภาพจริง 
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑก์ารประเมินผล 
-     ผา่นเกณฑ ์  50% 

ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดย 
1. ใหน้กัศึกษาแต่ละคนเขียนกิจวตัรประจ าวนัของตน  แลว้น าเสนอใหเ้พือ่น ๆ  ฟัง 
2. ให้นักศึกษาแต่ละคนน าความคิดที่เพื่อน ๆ   เสนอ  มาเขียนว่าใครควรจะมีสุขภาพ

อนามยัที่ดี  และใครควรเขา้ใจสุขภาพอนามยั 
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ   ละประมาณ  3-5  คน  ระดมความคิดหาแนวทางในการ

ส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหดี้ขึ้นและเม่ือปฏิบติัแลว้จะมีประโยชน์อยา่งไร  แลว้น าเสนอ
ที่หนา้ชั้นเรียนใหเ้พือ่น ๆ  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 

 
 

1. เคร่ืองมือวัด 
1) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑก์ารประเมิน 
ประจ า (2) บางคร้ัง (1)  ไม่เคย (0) 

- การตรงต่อเวลา 
- การแต่งกายถูกระเบียบ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความรับผดิชอบ 
- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 
เกณฑก์ารประเมิน  ผา่นเกณฑ ์  50% 
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เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 ครูอาจารยอ์าจใหน้กัเรียนแต่ละคนท ารายงานคน้ควา้เน้ือหาส าคญัแต่หวัขอ้ของรายงาน 

ไม่ควรจะซ ้ ากนัแลว้ใหน้ าส่งตามเวลาที่ก  าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  แบบประเมินผลงาน 
รายการประเมิน ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

   
- เน้ือหาถูกตอ้ง 
- รูปแบบสวยงาม 
- มีความประณีตถูกแบบที่ก  าหนด 
- ตรงต่อเวลาที่ก  าหนด 

   

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 3)  แบบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม 

รายการพฤติกรรม ดีมาก (4) ปานกลาง (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
    



 114 

- การมีส่วนร่วม 
- มีความรับผดิชอบ 
- สร้างบรรยากาศที่ดี 
- การตรงต่อเวลา 
- การมีสมัมาคารวะ 
- กิริยามารยาทที่พงึประสงค ์
- การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

    

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 

 
 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 
บทที่  9 

ช่ือ…………………………...สกลุ…………..……………………..ระดับช้ัน………………….. 
 ประเมินตนเอง   เพือ่นประเมิน   ครูประเมิน 
ดี พอใ

ช ้
ปรับปรุง  ดี พอใช ้ ปรับป

รุง 
 ดี   

      พอใช ้   
      ปรับปรุง   
 

ขอ้เสนอแนะ 
 เม่ือครูอาจารยไ์ดใ้หผู้เ้รียนและเพื่อนประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไวใ้นใบ
ให้คะแนนที่ได้จดัเตรียมไวแ้ล้ว เพื่อให้การประเมินผลไม่คลาดเคล่ือน  และเร่งพฒันาปรับปรุง 
ผูเ้รียนในทนัที  และเพือ่เป็นขอ้มูลในการประเมินผล  เม่ือส้ินภาคเรียนต่อไป 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ หน่วยที่  10 

ช่ือวชิา  การพัฒนาบุคลิกภาพ สอนสัปดาห์ที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย  การปฏิบัติตนเพ่ือบุคลิกภาพทีด่ ี คาบรวม  54 

ช่ือเร่ือง.  การปฏิบัติตนเพ่ือบุคลิกภาพที่ด ี จ านวนคาบ  8 



 115 

สาระการเรียนรู้ 
1. การปฏิบตัิตนเพือ่บุคลิกภาพที่ดี 
2. การพฒันาบุคลิกภาพตอ้งปฏิบตัิจริง 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกวธีิการปฏิบติัตนเพือ่บุคลิกภาพที่ดีไปสู่การปฏิบติัจริงได ้
2. สามารถปรับปรุงพฤติกรรมใหมี้กิริยามารยาทเป็นบุคลิกภาพที่พงึประสงคไ์ด ้
 

สรุปเน้ือหาส าคญั 
 บุ คคลผู ้ที่ ได้ รับ การศึกษา    อบ รมพัฒ น าม าแล้วย่อ มจะต้อ งมี คุณ สมบั ติที่ แตก ต่ างจากผู ้
ไม่มีโอกาสไดรั้บการศึกษาอบรมพฒันา 
 การน าทฤษฎี  หลกัการ   และแนวคิดเร่ืองการพฒันาบุคลิกภาพ  จากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัจริง  เรา
จะตอ้งมีสติสมัปชญัญะ  ในทุกอิริยาบถ  ระมดัระวงักาย  วาจา  และใจ  ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ
เพือ่ใหเ้ป็นนิสยัถาวรหรือทกัษะ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
กิจกรรมของครู กิจกรรมของผู้เรียน 
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ขั้นเตรียม 
1. ตรวจรายช่ือนกัเรียนที่มาเขา้เรียน 
2. ตรวจการแต่งกาย 
3. ทบทวนบทเรียนที่แลว้และบอกผลการเรียนรู้

ที่คาดหวงัและหลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
ประเมินผลในบทที่  10 

4. ครู และนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงการปฏิบติั
ตนเพือ่บุคลิกภาพที่ดีทัว่ ๆ ไป 

5. ครูซกัถามนกัเรียนถึงการปฏิบตัิตน เพือ่
บุคลิกภาพที่ดีของตนเองหรือคนอ่ืน ๆ  ทั้งที่
ดีและไม่ดีอยา่งไร 

ขั้นด าเนินการ 
1. น าเขา้สู่บทเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติัตน เพือ่

บุคลิกภาพที่ดีโดยใชส่ื้อ PowerPoint 
2. อธิบายถึงการปฏิบตัิเพือ่บุคลิกภาพที ่ การ

พฒันาบุคลิกภาพที่ตอ้งปฏิบตัิจริง  โดยการ
ยกตวัอยา่งที่ส าคญั ๆ 

3. ตั้งปัญหาใหน้กัเรียนตอบ 
4. ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมและอภิปราย  ตาม

กิจกรรมที่เตรียมไวใ้นบทที่  10 
ข้ันสรุป 
1. สรุปการท ากิจกรรมและการอภิปราย 
2. ตอบค าถามของผูเ้รียนที่สงสยั 
3. มอบหมายงาน  
4. ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนใบบทที่ 10 
5. บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการเรียนหลงัการสอน 

 
- นกัเรียนฟังการเรียกขานช่ือ 
 
- นกัเรียนฟังการบรรยาย จด

บนัทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
และหลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
ประเมินผล 

- แสดงความคิดเห็น 
 
- ตอบค าถาม 
 
 
- ศึกษาจากส่ือ  PowerPoint 
 
- จดบนัทึกยอ่สาระส าคญั ๆ  
- ตอบค าถามและซกัถามขอ้

สงสยั 
- ปฏิบติัตามกิจกรรมที่ครูก าหนด

แบ่งกลุ่มระดมสมองและ
ด าเนินการอภิปราย 

 
- นกัเรียนฟังครูสรุปและซกัถาม

เม่ือสงสยั 
- ตั้งใจฟังค  าตอบ 
- จดบนัทึกงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
- ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
- ขอดูผลการวดัผลและ

ประเมินผล 

 
1. การตรงต่อเวลา 
2. การมีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. การแต่งกายถูกต้อง

ต าม ร ะ เบี ย บ แ ล ะ
สะอาด 

4. การสร้างบรรยากาศที่
ดีมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

5. การมีสัมมาคารวะ
กิ ริยามารยาทที่ พึ ง
ประสงค ์

6. การมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

7. การมี จิตส านึกและ
ร่ ว ม กั น อ นุ รั ก ษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1.   หนงัสือการพฒันาบุคลิกภาพ   
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 2.   ภาพแสดงกิริยามารยาทในงานสงัคมต่าง ๆ 
3.   ใบเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
4.   PowerPoint 

การวัดผลและประเมินผล 
1. วดัตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2. วธีิวดัผลและประเมินผล 

-     สงัเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    
-     ประเมินตามสภาพจริง 
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑก์ารประเมินผล 
-     ผา่นเกณฑ ์  50% 

ข้อเสนอแนะในการสอน  ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดย 
 1.  ใหน้ักศึกษาแบ่งกลุ่มอ่านขอ้ความตามกิริยามารยาทที่เสนอแนะให้ฝึกปฏิบติักลุ่มละ   1  
กิริยามารยาท  แลว้ให้ช่วยกนัอภิปรายผลดีที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบติัจริงวา่เป็นเช่นใดบา้ง  แลว้ส่ง
ตวัแทนออกมาน าเสนอที่หนา้ชั้นเรียนใหเ้พือ่น ๆ    ฟังถึงประโยชน์ของการปฏิบติัเช่นนั้น 
 2.  ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติในแต่ละกิริยามารยาทตามที่ครูอาจารยผ์ู ้สอน
เห็นสมควร  แลว้ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายผลการแสดงบทบาทใหเ้พือ่นฟังที่หนา้ชั้นเรียน 
 
 

1. เคร่ืองมือวัด 
1) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 

พฤติกรรม เกณฑก์ารประเมิน 
ประจ า (2) บางคร้ัง (1)  ไม่เคย (0) 

- การตรงต่อเวลา 
- การแต่งกายถูกระเบียบ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความรับผดิชอบ 
- การสร้างบรรยากาศที่ดี 

   

 
เกณฑก์ารประเมิน  ผา่นเกณฑ ์  50% 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
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 ครูอาจารยอ์าจใหน้กัเรียนแต่ละคนท ารายงานคน้ควา้เน้ือหาส าคญัแต่หวัขอ้ของรายงาน 
ไม่ควรจะซ ้ ากนัแลว้ใหน้ าส่งตามเวลาที่ก  าหนดไว ้

 
2)  แบบประเมินผลงาน 

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

- เน้ือหาถูกตอ้ง 
- รูปแบบสวยงาม 
- มีความประณีตถูกแบบที่ก  าหนด 
- ตรงต่อเวลาที่ก  าหนด 

   

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 
 
 3)  แบบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม 

รายการพฤติกรรม ดีมาก (4) ปานกลาง (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
    

- การมีส่วนร่วม 
- มีความรับผดิชอบ 
- สร้างบรรยากาศที่ดี 
- การตรงต่อเวลา 
- การมีสมัมาคารวะ 
- กิริยามารยาทที่พงึประสงค ์
- การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

    

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ  ระดบัดี 

 
 

ใบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 
บทที่  10 

ช่ือ…………………………...สกลุ…………..……………………..ระดับช้ัน………………….. 
 ประเมินตนเอง   เพือ่นประเมิน   ครูประเมิน 
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ดี พอใ
ช ้

ปรับปรุง  ดี พอใช ้ ปรับป
รุง 

 ดี   

      พอใช ้   
      ปรับปรุง   
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เม่ือครูอาจารยไ์ดใ้หผู้เ้รียนและเพื่อนประเมินแลว้  ควรรีบน าผลการประเมินไปใส่ไวใ้นใบ
ให้คะแนนที่ได้จดัเตรียมไวแ้ล้ว เพื่อให้การประเมินผลไม่คลาดเคล่ือน  และเร่งพฒันาปรับปรุง 
ผูเ้รียนในทนัที  และเพือ่เป็นขอ้มูลในการประเมินผล  เม่ือส้ินภาคเรียนต่อไป 

 
 


