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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 15 เรื่องการเขียนคิว้ ให้ เข้ ากับรู ปหน้ า สอนโดยครู เกวลิน สมิทธากรและครู อทิตา สุ วรรณพางกูร
1. จุดประสงค์ การสอน
1. เพื่อที่จะใช้ในชีวติ ประจําวัน
2. สามารถประกอบอาชีพได้ ตั้งแต่พ้นื ฐาน จนประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
- การเขียนคิ้ว ให้เข้ากับรู ปหน้า
3. สื่ อและวัสดุอุปกรณ์
1. ดินสอเขียนคิ้ว
3. สําลีแผ่น
2. ใบมีดโกน
4. ลาดับขั้นการสอน
การเขียนคิว้ ให้ เข้ ากับรู ปหน้ า
โดยธรรมชาติคนเรามีรูปหน้าต่างกัน คิ้วก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น การเขียนคิ้วให้ได้มาตรฐาน
นั้นมี 5 คิว้ ด้วยกัน
1. ที่นิยมใช้ คิ้วโก่ง
2. ที่นิยมใช้ คิว้ ตรงหักปลาย
3. เป็ นบางหน้า คิ้วจัว่
4. ที่นิยมใช้ คิ้วตรง
5. เป็ นบางหน้า คิ้วแหลม
5. เกณฑ์ การประเมินผล
เขียนให้เข้ากับรู ปหน้า ดูสวยงาม

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 16 เรื่องทีส่ อน การแต่ งหน้ า สอนโดย ครู เกวลิน สมิทธากรและครู อทิตา สุ วรรณพางกูร
1. จุดประสงค์ การสอน
1. เพื่อที่จะใช้ในชีวติ ประจําวัน
2. สามารถประกอบอาชีพได้ ตั้งแต่พ้นื ฐาน จนประกอบอาชีพได้
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2. รายการสอน
- การแต่งหน้า
3. สื่ อและวัสดุอุปกรณ์
1. ชุดเครื่ องสําอางที่ตอ้ งใช้
2. แป้ งฝุ่ น
3. ดินสอเขียนคิ้ว
4. ครี มรองพื้น
5. อายชาโดว์
6. บลัชอออน
7. ลิปสติก
4. ลาดับขั้นการสอน

8. ไลเนอร์ลิควิด
9. มาสคาร่ า
10. ทิชชู่
11. สําลีแผ่น
12. พัพฟ์
13. ฟองนํ้า
14. ชุดแปรงแต่งหน้า

1. การใช้ผา้ คาดศรี ษะให้เรี ยบร้อย แล้วใช้ครี มล้างหน้า แตะที่หน้าผาก จมูก แก้ม และคาง
2. การคลึงครี มล้างหน้า โดยใช้นิ้วกลาง และนิ้วนาง คลึงครี มล้างหน้าให้ทวั่ ใบหน้า
3. การทําความสะอาดใบหน้า โดยใช้ทิชชู เช็ดครี มบนใบหน้า และใช้ผา้ ขนหนูชุดนํ้าอุ่นบีบ
พอหมาดเช็ดอีกครั้ง
4. การแต่งรู ปคิ้ว ใช้ใบมีดโกนแต่งรู ปคิ้วตามลักษณะของใบหน้า และเช็ดออกด้วยกระดาษ
ทิชชู
5. การใช้โลชัน่ ใช้สาํ ลีแตะโลชัน่ แตะให้ทวั่ ใบหน้า เพื่อช่วยปรับสภาพผิวหน้า และช่ายก
ระชับ รู ขมุ ขน
6. การทาครี มรองพื้น ใช้นิ้วกลางแตะครี มรองพื้น มาแต้มที่หน้าผาก จมูกแก้ม และคาง
7. การเกลี่ยครี มรองพื้น ใช้ฟองนํ้าเกลียรองพื้นเบาๆ ให้ทวั่ ใบหน้าและลําคอ เพื่อให้ครี มรอง
พื้นกลมกลืนกับผิวหน้า
8. การใช้พพั ฟ์ แตะแป้ งฝุ่ น ใช้พพั ฟ์ แตะแป้ งฝุ่ น มาแตะให้ทวั่ ใบหน้าและลําคอ เพื่อให้
ใบหน้าขาวนวล
9. การปั ดขนคิ้ว ใช้แปรงปั ดขนคิ้วให้ได้รูปตามรู ปคิ้ว
10. การเขียนคิ้วใช้ดินสอเขียนคิ้วสี น้ าํ ตาล เขียนตามรู ปคิ้ว และใช้แปรงปิ ดขนคิ้วให้เป็ น
ระเบียบ จะทําให้ขนคิ้วได้รูปสวยงาม
11. การทาอายเชโดว์ ใช้พกู่ นั แตะอายเชโดว์สีอ่อน มาทาให้ทวั่ เปลือกตา และทาอายเชโดว์สี
กลาง จากปลายหางตามาถึงหัวตา ตรงเส้นของรอยพับเปลือกตาทาบางๆ ทาอายเชโดว์สีเข้มทับอีก
ครั้งหนึ่ง แต่เน้นที่ปลายหางตาทั้งบน และล่างให้บดั เฉี ยงขึ้น เล็กน้อย
12. การเขียนขอบตาล่าง ใช้ดินสอเขียนขอบตาล่าง จากหัวตาไปหางตาเบาๆ เพื่อให้ตาดู เข้ม
ขึ้น
13. การเขียนขอบตาบน ใช้อายไลเนอร์ดาํ เขียนขอบตาตาบน เวลาเขียนให้หลับตา และเขียน
จากหัวตาไปหางตา สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการให้ตาดูเข้มขึ้น
14. การดัดขนตา ให้ใช้ที่ดดั ขนตามาดัดขน เพื่อให้ขนตางอนขึ้น
15. การปิ ดขนตา ใช้มาสคาร่ าปิ ดขนตาจากขนตาล่างขึ้นบน และจากโคนขนตาไปยังปลาย
16. การทาแก้มใช้พลัชออน ทาปิ ดบริ เวณโหนกแก้มบางๆ ไปยังขมับเกลี่ยให้กลมกลืน
17. การทาลิปสติกใช้พกู่ นั แตะ ลิปสติกทาริ มฝี ปากตามรู ปปาก ให้เต็ม เริ่ มจากกลางริ มฝี ปาก
ไปมุมปาก ให้เท่ากันทั้งริ มฝี ปากบนและล่าง เพื่อเพิ่มสี สันให้กบั ริ มฝี ปาก
18. การใช้พพั ฟ์ แตะแป้ งฝุ่ น แตะให้ทวั่ ใบหน้า ก็จะได้ใบหน้าที่สวยงาม
5. เกณฑ์ การประเมินผล
การแต่งหน้าเป็ นการแต้มสี สัน ลงบนใบหน้าให้ดูหน้าให้ดูสวยงาม แต่งออก
มาต้องดู
กลมกลืน เหมาะสมสวยงาม

