
 
 
 
 

คู่มือกิจกรรมโฮมรูม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 
 
 

 



กิจกรรมโฮมรูม  (Home  Room) 
................................................................................. 

กิจกรรม       แนะน ำตัวผู้เรียน 
สาระส าคัญ 

  เมื่อต้องกำรให้บุคคลรู้จักซึ่งกันและกันดีขึ้น ควรจัดให้บุคคลท่ีไม่รู้จักกันมำก่อนให้ท ำงำน
ร่วมกันเป็นคู่ๆ หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็จะท ำให้แต่ละคนในกลุ่มได้ประสบกำรณ์ ควำมรู้สึกท่ีปลอดภัย มีควำม
เอื้ออำทรต่อกัน จำกกลุ่มเล็กๆก็จะขยำยกำรผูกมิตรไมตรีออกไปสู่กลุ่มใหญ่ขึ้นโดยไม่ยำกนัก 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้นักเรียนได้ท ำควำมคุ้นเคยกันเร็วขึ้น 
การด าเนินกิจกรรม 
                      1.  ให้นักเรียนแต่ละคนจับคู่กับเพื่อนตำมควำมสมัครใจ เพื่อจะได้สัมภำษณ์ซึ่งกันและกัน 
                      2.  เมื่อจับคู่กับเพื่อนได้แล้ว ให้แต่ละคู่สัมภำษณ์ซึ่งกันและกันตำมหัวข้อในใบงำนท่ี
ก ำหนดให้โดยใช้เวลำ  10  นำที ให้ได้ข้อมูลซึ่งกันและกันมำกท่ีสุด เมื่อเวลำผ่ำนไป 5 นำที ครูจะท ำหน้ำท่ี
เตือนเพื่อให้นักเรียนแต่ละคู่ทรำบว่ำมีเวลำพูดอีก 5 นำที 

        3.   ให้นักเรียนแต่ละคู่ออกมรำยงำนหน้ำช้ันเรียน ครั้งละ 4 คู่ โดยผลัดกันเล่ำเรื่องท่ีสัมภำษณ์
ซึ่งกันและกนั 
                      4.   เมื่อทุกคนรำยงำนครบทุกคู่แล้ว ให้นักเรียนใช้เวลำ 3-5 นำที อภิปรำยและประเมินผล
ถึงข้อคิดหรือส่ิงท่ีได้รับจำกกำรร่วมกิจกรรมนี้ว่ำ กำรท ำงำนร่วมกันจำกกลุ่มเล็กๆที่คุ้นเคยกันจะขยำยไปสู่กำร
ผูกมิตรไมตรีในกลุ่มใหญ่ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................................. 

กิจกรรม  กรอกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 

สาระส าคัญ 
  แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน คือแบบบันทึกข้อมูล สร้ำงขึ้นเพื่อกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ 
ตำมท่ีต้องกำร เพื่อให้ครูท่ีปรึกษำ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจะได้น ำข้อมูลมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. บอกจุดประสงค์ของกำรกรอกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนได้ 
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนได้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 
 
การด าเนินกิจกรรม 
  1. ครูแจกแบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนให้นักเรียนคนละ 1 ชุด 
  2. ครูอธิบำยถึงแบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน และประโยชน์ท่ีได้รับจำกแบบบันทึกข้อมูล
ส่วนตัวนักเรียน พร้อมท้ังอธิบำยวิธีกำรกรอกข้อมลูลงในแบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
....................................................................................................... 

กิจกรรม โรงเรียนของเรำ 

สาระส าคัญ 
                  เมือ่นักเรียนเล่ือนช้ัน หรือเข้ำมำเรียนใหม่ ก็จะพบสภำพแวดล้อมของห้องเรียนแห่งใหม่ ท่ีไม่
คุ้นเคย นักเรียนจึงจ ำเป็นต้องเรียนรู้ข้อมูลของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสม 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อมูลของโรงเรียนและปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสม 
 
การด าเนินกิจกรรม 
  1.ครูเปิดวีดิทัศน์ หรือเล่ำเรื่องรำวประวัติโรงเรียนของเรำให้นักเรียนดู 
  2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำถึงข้อมูลต่ำงๆของโรงเรียน เช่น อักษรย่อ สีประจ ำโรงเรียน 
คติธรรม ค ำขวัญ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ตรำประจ ำโรงเรียน เป็นต้น 
  3. ครูอำจจะแจกใบงำน โรงเรียนของเรำให้นักเรียนไปหำข้อมูลเมื่อมีเวลำว่ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม  (Home  Room) 
............................................................................................. 

กิจกรรม   กฎระเบียบของโรงเรียน 

สาระส าคัญ 
  กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน  ท ำให้กำรอยู่ร่วนกันของคนหมู่มำกเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อย สมำชิกในสังคมจะต้องยอมรับกฎระเบียบท่ีต้ังขึ้น เพื่อควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อควำมเป็น
ระเบียบพร้อมเพรียงและเพื่อควำมสำมัคคี 
 
วัตถุประสงค์ 
   นักเรียนบอกกำรปฏิบัติตำมระเบียบของโรงเรียนได้ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
  1. ครูน ำภำพกำรแต่งกำยท่ีถูกระเบียบของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นท้ังชำยและหญิงให้ 
      นักเรียนดู (ในเล่มคู่มือนักเรียน) 
  2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำกำรแต่งกำย ทรงผมท่ีถูกระเบียบของนักเรียน 
  3. นักเรียนช่วยกันบอกผลดีของกำรแต่งกำยท่ีถูกระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม  (Home  Room) 
................................................................................................. 

กิจกรรม    กำรเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สาระส าคัญ 
      กำรเรียนมีควำมส ำคัญต่อทุกคน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียนในระบบ หรือนอกระบบโรงเรียน 
ส ำหรับนักเรียนแล้ว กำรเรียนถือว่ำเป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคัญมำก เพรำะกำรเรียนเป็นหนทำงท่ีจะน ำนักเรียนไปสู่
ควำมส ำเร็จในอนำคต 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนน ำแนวทำงปฏิบัติตนทำงด้ำนกำรเรียนไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ ำวัน 
 
 การด าเนินกิจกรรม 
  1. ครูอธิบำยควำมส ำคัญของกำรเรียนให้นักเรียนฟัง 
  2. ให้นักเรียนบอกวิธีกำรเรียนท่ีมีประสิทธิภำพ และบอกข้อบกพร่องของตน 
  3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวิธีกำรเรียนท่ีดี และร่วมกันหำแนวทำงแกไ้ขข้อบกพร่อง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................................................... 

กิจกรรม  ควำมรับผิดชอบ 

สาระส าคัญ 
ควำมรับผิดชอบ หมำยถึง ควำมต้ังใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีจนกระท่ังงำนนั้นส ำเร็จและยอมรับ

ผลกำรกระท ำนั้น ไม่ว่ำจะเกิดผลดีหรือไม่ก็ตำม คนท่ีมีควำมรับผิดชอบนั้นมีผลดี คือ ช่วยให้งำนนั้นส ำเร็จลง
ด้วยดี สำมำรถพัฒนำงำนให้ก้ำวหน้ำได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนมีควำมรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและส่วนรวม 
 
การด าเนินกิจกรรม 
  1. ครูให้นักเรียนเล่ำถึงบุคคลท่ีนักเรียนภูมิใจในควำมส ำเร็จของเขำ และเหตุท่ีเขำประสบ
ควำมส ำเร็จ 
  2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำว่ำเพรำะเหตุใดบุคคลเหล่ำนั้นจึงประสบควำมส ำเร็จ 
  3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ ท้ังต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สังคม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม(Home  Room) 
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กิจกรรม  รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
สาระส าคัญ 
   กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมสำมำรถปฏิบัติได้ โดยเริ่มจำกตนเองและคนใกล้ชิด 
สำมำรถช่วยลดปัญหำส่ิงแวดล้อมของสังคมได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
การด าเนินกิจกรรม 
  1.ให้นักเรียนแต่ละคนระบุสภำพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีประทับใจและไม่ประทับใจพร้อมท้ัง
บอกเหตุผล 
  2. ครูและนักเรียนช่วยกันจัดกลุ่มสภำพแวดล้อมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน พร้อมท้ังช่วยกัน
หำสำเหตุและแนวทำงแก้ไข 
  3. นักเรียนร่วมกนัอภิปรำยปัญหำส่ิงแวดล้อมในสังคมไทย และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
  4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตำมควำมสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มเสนอแนวทำงและวำงแผนในกำร
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภำยในโรงเรียน/ชุมชน 
  5. นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำเสนอแนวทำงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของกลุ่มตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม(Home  Room) 
...................................................................................................... 

กิจกรรม    เพื่อนคู่ใจ 

สาระส าคัญ 
  กำรเป็นเพื่อนกันนัน้ ต้องยอมรับซึง่กันและกัน รว่มทุกข์ ร่วมสุขกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ยำมอับจน แนะน ำให้ค ำปรึกษำในยำมท่ีประสบปัญหำ ต้องไว้เนื้อเช่ือใจกัน มีควำมจริงใจต่อกันและเต็มใจท่ี
จะเปิดเผยซึ่งกันและกัน 
 
วัตถุประสงค์ 

          1. นักเรียนบอกควำมส ำคัญของกำรมีเพื่อนได้ 
  2. นักเรียนสำมำรถท ำหน้ำท่ีเป็นท่ีปรึกษำของเพื่อนได้ 

 
การด าเนินกิจกรรม 
  1. ครูให้นักเรียนคิดถึงเพื่อนท่ีมีควำมส ำคัญในควำมรู้สึกของนักเรียน โดยไม่ต้องบอกว่ำเพื่อน
คนนั้นเป็นใคร 
   2. ให้นักเรียนบอกควำมส ำคัญของเพื่อนคนนั้นท่ีมต่ีอนักเรียน 
   3. นักเรียนร่วมกนัอภิปรำยว่ำเพื่อนท่ีจะเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำเพื่อน จะต้องปฏิบัติ 
อย่ำงไร และเพื่อนท่ีจะเป็นผู้รับค ำปรึกษำ จะต้องปฏิบัติอย่ำงไร 
   4. นักเรียนร่วมกนัสรุปข้อคิดท่ีได้จำกกิจกรรมนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
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กิจกรรม คุ้มค่ำทุกนำที 

สาระส าคัญ  
  ผู้ท่ีควบคุมตนเองได้และมีควำมรับผิดชอบ คือผู้ท่ีใช้เวลำได้อย่ำงเหมำะสม ท้ังในด้ำนกิจวัตร
ประจ ำวัน กำรเรียน กำรพักผ่อน และกำรช่วยเหลือผู้อื่น 
 
วัตถุประสงค์ 

        เพื่อให้นักเรียนแบ่งเวลำได้อย่ำงเหมำะสมและใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ 
 

การด าเนินกิจกรรม 
  1.  ให้นักเรียนเขียนกิจกรรมท่ีตนปฏิบัติในวันเสำร์ อำทิตย์ ท้ังกลำงวันและกลำงคืน 
   2.  นักเรียนวิเครำะห์กำรใช้เวลำของตนว่ำเหมำะสมคุ้มค่ำแล้วหรือไม่ 
   3.  แบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกันอภิปรำยกำรใช้เวลำของสมำชิกแต่ละคน แล้วร่วมกัน 
พิจำรณำคัดเลือกผู้ท่ีใช้เวลำได้อย่ำงเหมำะสมคุ้มค่ำ น ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 
   4. นักเรียนพิจำรณำกำรใช้เวลำของตนเองใหม่ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
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กิจกรรม ควำมซื่อสัตย์ 

สาระส าคัญ  
  ควำมซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติท่ีสังคมต้องกำรให้บุคคลได้ประพฤติอันจะท ำให้สังคมเกิดควำม
สงบสุข ไม่เอำรัดเอำเปรียบกัน มีควำมเห็นใจ และรับผิดชอบต่อสังคมท่ีตนอำศัยอยู่ อันจะท ำให้สังคมเกิด
ควำมสงบสุข 
 
วัตถุประสงค์ 

           1. นักเรียนบอกควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์ได้ 
  2. นักเรียนบอกพฤติกรรมของผู้ท่ีมีควำมซื่อสัตย์ได้ 

 
การด าเนินกิจกรรม 
  1.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่ำ ๆกัน 
   2. ครูแจกใบงำนท ำอย่ำงไรดี ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่ำน 
   3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรำยตำมประเด็นต่อไปนี ้
    3.1 ถ้ำนักเรียนเป็นน้ ำผ้ึง นักเรียนจะท ำอย่ำงไร 
    3.2 เพรำะเหตุใดจึงท ำเช่นนั้น 
   4. ตัวแทนนักเรียนน ำเสนอผลกำรอภิปรำยหน้ำช้ัน 
   5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพฤติกรรมของผู้ท่ีมคีวำมซื่อสัตย์ และควำมส ำคัญของควำม

ซื่อสัตย์ท่ีมีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานท าอย่างไรดี 
 

    น้ ำผ้ึงเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 น้ ำผ้ึงเรียนวิชำภำษำอังกฤษไม่ค่อยเก่ง มักสอบได้
ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 2 คุณแม่ของน้ ำผ้ึงเป็นคนเข้มงวดมำก ถ้ำน้ ำผ้ึงสอบได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 
2 ในวิชำใดก็ตำมจะถูกลงโทษด้วยกำรตีหรือไม่อนุญำตให้ไปเล่นบ้ำนเพื่อน หรือให้งดดูทีวีเป็นเวลำ 2 
สัปดำห์ ในกำรสอบปลำยภำคน้ ำผ้ึงกลัวมำกว่ำจะสอบวิชำภำษำอังกฤษได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 2 
และกลัวถูกท ำโทษ เธอจึงไปปรึกษำอำจำรย์ผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษตอนพักกลำงวันท่ีห้องพักครู ขณะท่ี
เธอเข้ำไป ไม่มีอำจำรย์อยู่ในห้องเลย เธอซองสีน้ ำตำลวำงอยู่บนโต๊ะครูซึ่งเป็นซองข้อสอบปลำยภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ น้ ำผ้ึงตัดสินใจไม่ได้ว่ำควรจะท ำอย่ำงไรดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
....................................................................................... 

กิจกรรม     ควำมสำมัคคี 
 
สาระส าคัญ  
  ควำมสำมัคคีจะท ำให้กำรท ำงำนเป็นกลุ่มประสบควำมส ำเร็จ ฉะนั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ี
จะต้องปลูกฝังให้เด็กมีจิตส ำนึกและตระหนักถึงคุณค่ำของควำมสำมัคคี 
 
วัตถุประสงค์ 

             1. นักเรียนบอกควำมส ำคัญของควำมสำมัคคีได้ 
  2. นักเรียนตระหนักถงึควำมส ำคัญของควำมสำมัคคี 

 
การด าเนินกิจกรรม 
  1.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-8 คน 
   2.  ครูอธิบำยวิธีกำรเล่นเกมและกติกำต่ำงๆ ให้นักเรียนฟัง 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปรึกษำหำรือ วิธีกำรเล่นเกมเพื่อให้ได้ชัยชนะ 
   4. นักเรียนเล่มเกม ครูจัดล ำกับกลุ่มท่ีชนะ 
  5. นักเรียนร่วมกนัสรุปหลักกำรและวิธีกำรเล่นเกม และส่ิงท่ีกลุ่มต้องแก้ไขลงในกระดำษท่ี
แจกให้ 
   6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้จำกกำรเล่นเกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................................ 

กิจกรรม  ควำมสำมัคคี 
 
สาระส าคัญ  
  ควำมสำมัคคีจะท ำให้กำรท ำงำนเป็นกลุ่มประสบควำมส ำเร็จ ฉะนั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ี
จะต้องปลูกฝังให้เด็กมีจิตส ำนึกและตระหนักถึงคุณค่ำของควำมสำมัคคี 
 
วัตถุประสงค์ 

             1. นักเรียนบอกควำมส ำคัญของควำมสำมัคคีได้ 
  2. นักเรียนตระหนักถงึควำมส ำคัญของควำมสำมัคคี 

 
การด าเนินกิจกรรม 
  1.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-8 คน 
   2.  ครูอธิบำยวิธีกำรเล่นเกมและกติกำต่ำงๆ ให้นักเรียนฟัง 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปรึกษำหำรือ วิธีกำรเล่นเกมเพื่อให้ได้ชัยชนะ 
   4.  นักเรียนเล่มเกม ครูจัดล ำกับกลุ่มท่ีชนะ 
  5. นักเรียนร่วมกนัสรุปหลักกำรและวิธีกำรเล่นเกม และส่ิงท่ีกลุ่มต้องแก้ไขลงในกระดำษท่ี
แจกให้ 
   6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้จำกกำรเล่นเกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................... .............................................. 

กิจกรรม   ควำมพร้อมในกำรสอบ 
 
สาระส าคัญ  
  กำรสอบเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถทำงกำรเรียนของนักเรียนวิธีหนึง่ หำกนักเรียนรู้จัก
กำรเตรียมตัวสอบท่ีดี จะช่วยให้นักเรียนประสบผลส ำเร็จทำงกำรเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

          นักเรียนบอกวิธกีำรเตรียมตัวสอบได้ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
  1.  ครูให้นักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนดีท่ีสุด 3 คน เล่ำถึงวิธีกำรดูหนังสือ กำรเตรียมตัวสอบ และ
เทคนิคกำรท ำข้อสอบให้เพื่อน ๆในห้องฟัง 
   2.  เปิดโอกำสให้เพื่อน ๆ ในห้องได้ซักถำม 
   3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยกำรเตรียมตัวสอบ ท้ังในระยะก่อนสอบ ระหว่ำงสอบ และ

หลังสอบ 
   4.  ครูน ำตัวอย่ำงข้อสอบเก่ำท้ังแบบปรนัยและแบบอัตนัยมำให้นักเรียนลองท ำ 
   5.  ครูอธิบำยวิธีกำรท ำข้อสอบท่ีดี ท้ังกำรตอบแบบอัตนัยและปรนัย 
   6.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้จำกเรื่องท่ีเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
...................................................................................... 

กิจกรรม กำรประหยัด 
 
สาระส าคัญ  
  กำรประหยัดคือกำรใช้จ่ำยอย่ำงรู้คุณค่ำ เมื่อต้องกำรซื้อส่ิงของหรือจ่ำยเงิน นักเรียนต้อง
ค ำนึงถึงว่ำ ส่ิงของนั้นใช้ประโยชน์คุ้มค่ำกับเงินท่ีจ่ำยไปหรือไม่ กำรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดจะช่วยให้เรำมีฐำนะ
มั่นคง หรือมีใช้จ่ำยในยำมท่ีเกิดควำมเดือดร้อน 
 
วัตถุประสงค์ 

          นักเรียนรู้จักประมำณตนในกำรใช้จ่ำย 
 
การด าเนินกิจกรรม 
  1.  ครูซักถำมนักเรียนว่ำได้รับค่ำใช้จ่ำยวันละเท่ำไร และมีแผนกำรใช้จ่ำยอย่ำงไร 
   2.  ครูเล่ำประวัตินักธุรกิจหรือบุคคลท่ีมีฐำนะร่ ำรวยเพรำะประหยัด รู้จักใช้จ่ำยและเก็บออม

ให้นักเรียนฟัง 
   3.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่ำของกำรประหยัด และสรุปแนวปฏิบัติในกำรประหยัด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................................... 

กิจกรรมครอบครัวของฉัน 
 
สาระส าคัญ  
  ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กท่ีสุดของสังคมแต่มีควำมส ำคัญยิ่ง ควำมรักควำมเข้ำใจของสมำชิก
ในครอบครัว คือพื้นฐำนส ำคัญของชีวิตท่ีเป็นหนทำงน ำไปสู่ควำมสุขในครอบครัว 
 
วัตถุประสงค์ 

           นักเรียนบอกรำยละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองได้ 
   

การด าเนินกิจกรรม 
  1.  นักเรียนวำดภำพครอบครัวของฉัน แล้วเขียนบรรยำยประกอบภำพท่ีนักเรียนวำด 
   2.  แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน ผลัดกันเล่ำเรื่องครอบครัวของฉันให้เพื่อนฟัง และ

ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคิดและประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
.......................................................................................... 

กิจกรรม สร้ำงสุขด้วยรอยยิ้ม 
 
สาระส าคัญ  
  กำรยิ้มเป็นภำษำสำกลท่ีเป็นสัญลักษณ์ของควำมสุข เมื่อเรำยิ้มก็จะได้ท้ังผลดีต่อตัวเอง ได้
มิตรภำพ ได้ภำพลักษณ์ท่ีประทับใจกับผู้อื่น 
 
วัตถุประสงค์ 

           1. นักเรียนบอกประโยชน์ของรอยยิ้มได้ 
  2. นักเรียนได้แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ในส่ิงท่ีสร้ำงรอยยิ้ม 
   

การด าเนินกิจกรรม 
  1.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยว่ำ นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับค ำเช่ือท่ีว่ำ กำรยิ้มหรือ
หัวเรำะบ่อย ๆจะท ำให้อำยุยืน 
   2.  นักเรียนเขียนเล่ำประสบกำรณ์ท่ีท ำให้นักเรียนยิ้มหรือหัวเรำะได้ 
   3.  นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์ของกำรยิ้ม 
   4.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดท่ีได้จำกเรื่องท่ีเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................................................ 

กิจกรรมหนูน้อยประหยัดไฟ 
 
สาระส าคัญ  
  ทุกคนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรประหยัดไฟฟ้ำและยังเป็นกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำย โดยเริ่มจำก
ตนเองก่อน หำกแต่ละคนท ำได้ส ำเร็จ ก็จะขยำยวงไปสู่ประเทศและสังคมได้ในท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ 

              1. นักเรียนรู้จักประหยัดพลังงำน 
  2. นักเรียนบอกประโยชน์ของกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำได้ 
  

การด าเนินกิจกรรม 
  1. ครูให้นักเรียนช่วยกันทำยว่ำโรงเรียนต้องจ่ำยค่ำไฟเดือนละเท่ำไร 
   2. ครูแสดงตัวเลขค่ำใช้จ่ำยให้นักเรียนดูแล้วซักถำมนักเรียนว่ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมำจำกส่วน

ใด    
   3. นักเรียนร่วมกนัอภิปรำยวิธีประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำท้ังท่ีบ้ำนและท่ีโรงเรียน 
   4. ครูขออำสำสมัครเล่ำประสบกำรณ์ในกำรประหยัดพลังงำนของตนเอง 
   5. ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรำยถึงผลท่ีได้รับจำกกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำต้ังแต่ 1 คน 

ครอบครัว สังคม ประเทศ 
   6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์ของกำรประหยัดพลังงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................................ 

กิจกรรมกำรแสดงควำมเคำรพ 
 
สาระส าคัญ  
  ทุกคนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรประหยัดไฟฟ้ำและยังเป็นกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำย โดยเริ่มจำก
ตนเองก่อน หำกแต่ละคนท ำได้ส ำเร็จ ก็จะขยำยวงไปสู่ประเทศและสังคมได้ในท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ 

           1. นักเรียนสำมำรถแสดงควำมเคำรพแบบต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม 
  2. นักเรียนฝึกทักษะกำรแสดงควำมเคำรพแบบต่ำง ๆ 

 
การด าเนินกิจกรรม 
  1.  ครูซักถำมนักเรียนว่ำ ถ้ำนักเรียนเป็นพี พ่อแม่ หรือครู นักเรียนอยำกให้น้อง ลูก ลูกศิษย์ 
แสดงควำมเคำรพอย่ำงไร 
   2.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยวิธีกำรแสดงควำมเคำรพต่อบุคคลต่ำงๆ ว่ำมีวิธี 
ปฏิบัติอย่ำงไร   
   3.  ขออำสำสมัครสำธิตวิธีกำรแสดงควำมเคำรพบุคคลต่ำง ๆ 

  4.  นักเรียนฝึกทักษะกำรแสดงควำมเคำรพแบบต่ำง ๆ 
   5.  ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรำยคุณค่ำของกำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
.............................................................................................. 

กิจกรรมฉันคือฉัน 
 
วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อให้นักเรียนได้ส ำรวจค่ำนิยมของตนเองจำกกำรใช้คำมคิด  ควำมรู้สึกพิจำรณำ
ตรวจสอบตนเอง 
   2.  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและแสดงค่ำนิยมของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
สาระส าคัญ 
   บุคคลท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเองไว้ในควำมคิด  ควำมรู้สึกได้อย่ำงละเอียดมำกมำย
และน ำออกมำใช้บ้ำงเป็นบำงครำวจนบำงครั้งก็ไมรู่้ตนเองเป็นใครกันแน่  เมื่อได้ส ำรวจตนเอง  จะช่วยให้
บุคคลรู้จักตนเองชัดเจนและเข้ำใจตนเองมำกขึ้น  
   กำรใช้ควำมคิด  ควำมรู้สึก  พิจำรณำ  ตรวจสอบตนเองอย่ำงจริงใจตำมสภำพจริงท่ีตน
เป็นอยู่  จะช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้ำใจตนเองอย่ำงถ่องแท้ 
 
การด าเนินกิจกรรม 

  1. นักเรียนแต่ละคนวำดรูปตนเอง  พร้อมท้ังบรรยำยรูปร่ำง  หน้ำตำและลักษณะของตนเอง 
ลงในใบงำนเรื่อง  “นี่แหละตัวฉัน” 

  2.  นักเรียนจับคู่สนทนำและเปล่ียนค ำตอบกับเพื่อนๆ 
  3.  นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ  5-6  คน  ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับข้อคิดหรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ ให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นมติของกลุ่ม  บันทึกผลแล้วส่ง
ตัวแทนน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 

  4.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................................. 

 
กิจกรรม     ทุกย่ำงก้ำวของชีวิต 
 
วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อให้นักเรียนได้พิจำรณำทบทวนกำรใช้เวลำท่ีผ่ำนไปในชีวิตนั้นประสบควำมส ำเร็จ
เพียงใด 
   2.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตให้เกิดคุณค่ำ 
   3.  เพื่อให้นักเรียนมองภำพของตนเองในอดีตและปัจจุบันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสำมำรถ
วำงแผนในอนำคตได้อย่ำงเหมำะสม 
 
สาระส าคัญ 
   กำรท่ีบุคคลรู้จักพิจำรณำกำรด ำเนินชีวิตท้ังในอดีต  ปัจจุบันและอนำคต  ท ำให้บุคคล
สำมำรถวำงแผนให้ตนเองประสบควำมส ำเร็จในชีวิตได้สูงขึ้น 
 
การด าเนินกิจกรรม 
   1.  นักเรียนเขียนบรรยำยถึงควำมดีของตนเองต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
   2.  นักเรียนจับคู่สนทนำเกี่ยวกับควำมดีของตนเอง 

  3.  นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ  5-6  คน  ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อคิดหรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ ให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นมติของกลุ่ม  บันทึกผลแล้วส่ง
ตัวแทนน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 

  4.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................................................... 

กิจกรรม      โล่ชีวิตของฉัน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักส ำรวจค่ำนิยมของตนเองได้ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงส่ิงทีท ำให้เกิดควำมภำคภูมิใจในชีวิตได้ 
 3.  เพื่อให้นักเรียนรู้ควำมต้องกำร  ค่ำนิยมของตนเองและผู้อื่นได้ 
 
สาระส าคัญ 
 กำรท่ีบุคคลรู้จักประเมินตนเอง  ท ำให้รู้จักตนเอง  รู้ควำมต้องกำร  รู้ค่ำนิยม  และตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของตนเองได้  มีควำมจริงใจต่อตนเอง  ใช้ชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงเกิน  20  %  สำมำรถ
เป็นตัวของตัวเอง  ตัดสินใจได้เร็วและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตนเอง  ตลอดจนยอมรับฟังควำมคิดเห็น
และควำมต้องกำรของผู้อื่นได้ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 1.  นักเรียนแต่ละคนบอกประสบกำรณ์ในชีวิตของตนเอง  เช่น  ควำมสุข  ควำมทุกข์  ควำมดี  ควำม
กลัว  ควำมพยำยำม  และส่ิงท่ีอยำกจะเป็นในชีวิต 
 2.  นักเรียนจับจับคู่สนทนำและเปล่ียนค ำตอบจำกเพื่อนๆ  เกี่ยวกับค่ำนิยมท่ีแต่ละคนยึดถือ  ควำม
ต้องกำรของแต่ละคน  และอะไรท่ีมีควำมหมำยส ำคัญต่อชีวิตของแต่ละคน 

3.  นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ  5-6  คน  ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคิด
หรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ ให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นมติของกลุ่ม  บันทึกผลแล้วส่งตัวแทนน ำเสนอหน้ำ
ช้ันเรียน 

4.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
.................................................................................................... 

กิจกรรม      เวลำและเงินตรำ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลำและเงินให้มีคุณค่ำ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนได้พิจำรณำค่ำนิยมในกำรใช้เวลำและเงินให้เกิดประโยชน์ 
 
สาระส าคัญ 
 กำรท่ีบุคคลหยุดพิจำรณำกำรใช้เวลำและเงินของตน  จะท ำให้บุคคลเรียนรู้ค่ำนิยมของตนเองจำกกำร
ใช้เวลำและเงิน  หำกบุคคลอยำกได้อะไรจำกชีวิตมำกกว่ำท่ีเป็นอยู่ก็น่ำท่ีจะเปล่ียนวิถีชีวิตของกำรใช้เวลำและ
เงิน  โดยเฉพำะบุคคลท่ีใช้ชีวิตจ ำเจอยู่ตลอดเวลำก็จะไม่ได้อะไรแปลกใหม่ในชีวิต  ไม่ท ำให้ชีวิตมีคุณค่ำเพิ่มขึ้น 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 1.  นักเรียนแต่ละคนบรรยำยถึงกำรใช้เวลำและเงิน 
 2.  นักเรียนจับคู่กับเพื่อนให้เวลำ  2  นำที  พูดคุยและเปล่ียนควำมคิดเห็น  ควำมรู้สึกของตนท่ี
บรรยำยไว้เกี่ยวกับกำรใช้เวลำและเงินกับเพื่อนถึงควำมชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับกำรใช้เวลำและเงิน  ถ้ำไม่
ชอบให้บอกด้วยว่ำอยำกเปล่ียนวิถีชีวิตของตนอย่ำงไร 

3.  นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ  5-6  คน  ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคิด
หรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ ให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นมติของกลุ่ม  บันทึกผลแล้วส่งตัวแทนน ำเสนอหน้ำ
ช้ันเรียน 

4.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 
 

…………………………………………..………..…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................................ 

กิจกรรม    ห้องในจินตนำกำร 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักบุคลิกภำพของตนซึ่งสะท้อนจำกค่ำนิยมได้ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนรู้ควำมต้องกำรซึ่งเป็นอุดมกำรณ์ของตนได้ 
 
สาระส าคัญ 
 วิธีกำรตกแต่งห้องของบุคคล  ย่อมบ่งบอกหรือแสดงถึงบุคลิกภำพ  และลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น 
กำรบอกวิธีกำรตกแต่งห้องส่วนตัว  ช่วยให้บุคคลรู้จักค่ำนิยม  ควำมต้องกำร  และบุคลิกภำพท่ีแท้จริงของตน
ได้ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 1.  นักเรียนแต่ละคนเลือกห้องส่วนตัวในจินตนำกำรของตนเอง  คนละ  1  ห้อง  เช่น  ห้องนอน  
ห้องนั่งเล่น  ห้องครัว  เป็นต้น 
 2.  นักเรียนบอกวิธีกำรตกแต่งห้องของตนเองท่ีได้เลือกไว้  โดยเขียนบรรยำยตำมควำมพอใจของ
นักเรียน  ลงในสมุดหรือกระดำษแล้วเขียนบรรยำย 

3.  นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ  5-6  คน  ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคิด
หรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ ให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นมติของกลุ่ม  บันทึกผลแล้วส่งตัวแทนน ำเสนอหน้ำ
ช้ันเรียน 

4.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................................... 

กิจกรรม    ควำมดีในอดีต 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนหยุดพิจำรณำกำรด ำเนินชีวิตท่ีดีงำมของตนเองท่ีผ่ำนมำและหำแนวทำงกำรด ำเนิน
ชีวิตท่ีดีงำมท่ีแตกต่ำงไปจำกเดิม 
 2.  เพื่อให้นักเรียนพิจำรณำว่ำกำรด ำเนินชีวิตของตนเองนั้นเป็นไปตำมค่ำนิยมของตนเองหรือไม่ 
 
สาระส าคัญ 
 กำรท่ีบุคคลระลึกถึงควำมดีงำมท่ีได้กระท ำในอดีต  จะได้เรียนรู้กำรครองชีวิตท่ีดีงำมเป็นกำรเตือนให้
บุคคลหมั่นกระท ำควำมดีงำมให้มำกท่ีสุดในเวลำท่ีเรำยังมีชีวิตอยู่ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 1.  นักเรียนเขียนบรรยำยควำมดีของตนเองในอดีต 
 2.  นักเรียนจับคู่สนทนำแลกเปล่ียนค ำตอบกับเพื่อนๆ  เกี่ยวกับควำมดีในอดีต 

3.  นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ  5-6  คน  ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคิด
หรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ ให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นมติของกลุ่ม  บันทึกผลแล้วส่งตัวแทนน ำเสนอหน้ำ
ช้ันเรียน 

4.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................................... 

กิจกรรม    ฉันเก่งและน่ำรัก 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนมองเห็นคุณค่ำควำมดีงำมในตนเองและผู้อื่นได้ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนฝึกยกย่องชมเชยควำมดีงำมของกันและกันได้ 
 3.  เพื่อให้นักเรียนได้เติมเต็มควำมรัก  ควำมมีค่ำ  และมีศักดิ์ศรีได้ 
 
สาระส าคัญ 
 กำรท่ีบุคคลสำมำรถมองเห็นควำมมีค่ำ  มีศักดิ์ศรีของตนเอง  ย่อมมองเห็นบุคคลอื่นมีค่ำ  มีศักดิ์ศรี
เช่นกัน  ท ำให้นับถือไว้วำงใจกัน  จะท ำให้ทุกคนเต็มไปด้วยควำมรัก  ควำมมีค่ำ  มีศักดิ์ศรี  มีก ำลังใจท่ีท ำ
ควำมดีงำมนั้นต่อไป  และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 1.  นักเรียนแต่ละคนบรรยำยถึงควำมเก่ง  ควำมดี  ควำมน่ำรักของตนเอง 

2.  นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ  5-6  คน  ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคิด
หรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ ให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นมติของกลุ่ม  บันทึกผลแล้วส่งตัวแทนน ำเสนอหน้ำ
ช้ันเรียน 

3.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................................ 

กิจกรรม       สร้ำงเอกลักษณ์อย่ำงไร 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักเรียนสร้ำงเอกลักษณ์เหมือนคนท่ีส ำคัญท่ีสุดและมีอิทธิพลท่ีสุดต่อชีวิตได้ 
 
สาระส าคัญ 
 บุคคลมักยึดค่ำนิยมท่ีมีส่วนผสมกลมกลืนระหว่ำงค่ำนิยมของตนเองกับค่ำนิยมของบุคคลอื่นๆท่ีเรำมี
ควำมสัมพันธ์ด้วยวิธีที่เรำแสดงควำมรู้สึกและกำรกระท ำต่อเขำเหล่ำนั้นแสดงให้เห็นถึงค่ำนิยมท่ีเรำยึดว่ำมี
ควำมส ำคัญส ำหรับเรำ  สำมำรถสร้ำงเอกลักษณ์ได้เหมือนกับคนท่ีมีควำมส ำคัญท่ีสุด  และมีอิทธิพลท่ีสุดต่อ
ชีวิตของเรำได้ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 1.  ให้นักเรียนบอกถึงคนท่ีนักเรียนเห็นว่ำมีควำมส ำคัญส ำหรับนักเรียนมำกท่ีสุด  3  คน 
 2.  นักเรียนจับคู่สนทนำแลกเปล่ียนกันตอบค ำถำมกับเพื่อนๆ 

3.  นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ  5-6  คน  ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคิด
หรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ ให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นมติของกลุ่ม  บันทึกผลแล้วส่งตัวแทนน ำเสนอหน้ำ
ช้ันเรียน 

4.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
.................................................................................................. 

กิจกรรม        ท ำเช่นนี้เหมำะหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้ำใจผลท่ีได้รับนั้นมำจำกเหตุท่ีได้กระท ำ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกกระท ำในส่ิงท่ีเหมำะสมและดีงำม 
 
สาระส าคัญ 
 กำรท่ีบุคคลรู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่บุคคลอื่นถือว่ำเป็นส่ิงท่ีพึงกระท ำ  ซึ่งอำจน ำผลตอบแทนย้อนกลับ
มำให้มำกกว่ำท่ีได้กระท ำก็ได้ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 1.ให้นักเรียนทุกคนบรรยำยถึงกำรมีน้ ำใจและผลตอบแทนท่ีได้รับ 

2.  หลังจำกนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่มย่อย  6-7  คน  ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมี
น้ ำใจ  ควำมเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  และข้อคิดหรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ ให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นมติของกลุ่ม  
บันทึกผลแล้วส่งตัวแทนน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 

3.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................................. 

กิจกรรม       รู้จังหวะและโอกำส 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักเรียนรู้จักกระพฤติปฏิบัติตนได้เหมำะสมกับจังหวะและโอกำสได้ 
 
สาระส าคัญ 
 กำรท่ีบุคคลรู้จักแสดงพฤติกรรมท้ังแต่ตนเองและผู้อื่นได้อย่ำงเหมำะสมกับกำลเทศะ  เหมำะกับ
สภำพของตนเองและส่ิงแวดล้อมในขณะนั้น  จะท ำให้ปรับตัวอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 1.  ให้นักเรียนทุกคนยกตัวอย่ำงถึงกำรแสดงพฤติกรรมท่ีเหมำะสม  เหมำะกับจังหวะและโอกำส 
 2.  นักเรียนจับคู่สนทนำแลกเปล่ียนเรียนรู้   

3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อย  6-7  คน  ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรแสดงพฤติกรรม
ท่ีเหมำะสมในโอกำสต่ำงๆ  และข้อคิดหรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ ให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นมติของกลุ่ม  
บันทึกผลแล้วส่งตัวแทนน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 

4.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................................... 

กิจกรรม        เข้ำใจสักนิด  พิชิตปัญหำ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหน้ักเรียนเห็นควำมส ำคัญของกำรรู้จักสงบสติอำรมณ์และไม่แสดงอำกำรโกรธ ไม่พอใจ
โต้ตอบเมื่อถูกวิพำกษ์วิจำรณ์หรือกล่ำวโทษได้ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนบอกถึงกำรแสดงออกที่เหมำะสมเกี่ยวกับกำรรู้จักสงบสติอำรมณ์และมำแสดง
อำกำรโกรธ  ไม่พอใจ  โต้ตอบเมื่อถูกวิพำกษ์วิจำรณ์หรือกล่ำวโทษได้ 
 
สาระส าคัญ 
 กำรท่ีบุคคลรู้จักสงบสติอำรมณ์ไม่แสดงอำกำรโกรธ  ไม่พอใจ  โต้ตอบ  เมื่อถูกวิพำกษ์วิจำรณ์หรือ
กล่ำวโทษ  มีน้ ำใจนักกีฬำจะท ำให้เรำปรับตัวอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 1.  ให้นักเรียนยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ “เข้ำใจสักนิด” 
 2.  นักเรียนจับคู่สนทนำปฏิบัติตำมกรณีศึกษำ  เรื่อง  “เข้ำใจสักนิด” 

3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อย  6-7  คน  ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นและข้อคิดหรือประสบกำรณ์
ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ ให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นมติของกลุ่ม  บันทึกผลแล้วส่งตัวแทนน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 

4.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................................... 

กิจกรรม     เพื่อนแท้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนสำมำรถบอกกำรปฏิบัติตนในกำรเป็นเพื่อนท่ีดี 
 2.  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีเพื่อน 
 
สาระส าคัญ 
 เพื่อนเป็นบุคคลส ำคัญและมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตของวัยรุ่นเป็นอย่ำงมำก  เพรำะเป็นบุคคลท่ี
วัยรุ่นใช้เวลำอยู่กับเพื่อนไม่น้อยกว่ำสมำชิกในครอบครัว  กำรเลือกคบเพื่อนท่ีดีจึงเป็นส่ิงส ำคัญอยู่ในระดับ
ต้นๆ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 1.  นักเรียนทุกคนรับควำมรู้เรื่อง  “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
 2.  นักเรียนรวมกลุ่มสมำชิก  5-6  คน  อภิปรำยซักถำมถึงควำมหมำยของค ำว่ำเพื่อน  จำกนั้นเขียน
ตอบค ำถำมจำกกำรอภิปรำย 
 3.  จำกนั้นนักเรียนวำดภำพประทับใจเพื่อนฉัน 
 4.  อภิปรำยซักถำม  ถึงควำมส ำคัญของกำรมีเพื่อนแท้ 
 5.  สรุปข้อคิดเห็นหรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ 
 6.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................ 

กิจกรรม     ควำมรับผิดชอบในกำรเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินตนเอง เรื่อง ควำมรบัผิดชอบในกำรศึกษำเล่ำเรียน 
 2.  เพื่อให้นักเรียนสำมำรถบอกแนวปฏิบัติและผลดีของกำรมีควำมรับผิดชอบในกำรศึกษำ 
เล่ำเรียน 
 
สาระส าคัญ 
 ควำมรับผิดชอบในกำรศึกษำเล่ำเรียน  หมำยถึง  กำรท่ีนักเรียนศึกษำเล่ำเรียนจนประสบควำมส ำเร็จ 
ตำมควำมมุ่งหมำยด้วยควำมขยันหมั่นเพียร  อดทน  เข้ำห้องเรียน  และท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยตรงตำมเวลำ  
เมื่อมีปัญหำหรือไม่เข้ำใจบทเรียนก็พยำยำมศึกษำค้นคว้ำ  ซักถำมครูอำจำรย์หรือปรึกำหำรือในกลุ่มเพื่อน  มี
ควำมพยำยำมแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 1.  นักเรียนบรรยำยถึงพฤติกรรมท่ีนักเรียนควรปรับปรุงและแก้ไข 
 2.  นักเรียนเขียนบันทึกพฤติกรรมท่ีนักเรียนเคยท ำจริงในชีวิตประจ ำวัน 
 3.  นักเรียนรวมกลุ่ม  5-6  คน  อภิปรำยถึงควำมหมำย  แนวปฏิบัติและผลดีของกำรรับผิดชอบใน
กำรศึกษำเล่ำเรียน  บันทึกลงในใบงำน  ตัวแทนกลุ่มออกมำรำยงำนหน้ำช้ันเรียน 
 4.  อภิปรำยซักถำมถึงแนวปฏิบัติ  เพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบในกำรศึกษำเล่ำเรียน 
 5.  อภิปรำยสรุปถึงควำมส ำคัญของกำรมีควำมรับผิดชอบในกำรศึกษำเล่ำเรียน 
 6.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................ 

กิจกรรมกำรอ่ำน  เปิดประตูสู่กำรเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนได้ส ำรวจตนเองในด้ำนกำรอ่ำน 
 2.  เพื่อให้นักเรียนสำมำรถบอกวิธีกำรอ่ำนท่ีเหมำะสมในหนังสือแต่ละประเภท 
 
สาระส าคัญ 
 กำรอ่ำนเป็นเครื่องมือในกำรรับข้อมูลข่ำวสำร  รับควำมรู้ใหม่ๆในยุคปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคของข้อมูล
ข่ำวสำร  กำรอ่ำนจึงเป็นส่ิงท่ีส ำคัญอย่ำงยิ่งท่ีจะช่วยให้ผู้อ่ำนสำมำรถท่ีจะก้ำวเข้ำสู่ประตูของควำมรู้มหำศำล 
ตำมควำมสนใจของผู้อ่ำน 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 1.  นักเรียนบอกถึงควำมส ำคัญของกำรอ่ำนหนังสือและส่ิงท่ีจะต้องพัฒนำในกำรอ่ำน 
 2.  นักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงกำรอ่ำนหนังสือแต่ละประเภท  โดยวิเครำะห์ร่วมกันว่ำ  ในกำรอ่ำน
หนังสือแต่ละประเภทนั้น  นักเรียนใช้วิธีกำรอ่ำนแบบใด 
 3.  อภิปรำยสรุปถึงควำมส ำคัญของกำรอ่ำนด้วยวิธีที่เหมำะสม 
 4.  นักเรียนรวมกลุ่มกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคิดหรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำก
กิจกรรมนี ้
 5.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................ 

กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกอินเทอร์เน็ต 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนสำมำรถบอกควำมรู้พื้นฐำนในกำรใช้อินเทอร์เน็ต 
 2.  เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนประสบกำรณ์เรื่องมำรยำทในกำรใช้อินเทอร์เน็ต 
 
สาระส าคัญ 
 โลกปัจจุบันเป็นโลกในยุคของข้อมูลข่ำวสำร  คนเรำจึงไม่สำมำรถท่ีจะหลีกเล่ียงจำกกำรใช้
อินเทอร์เน็ตในกำรสืบค้นข้อมูลข่ำวสำรท่ีทันสมัย  สะดวก  และรวดเร็ว 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 1.  นักเรียนรับควำมรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต  พื้นฐำนกำรใช้อินเทอร์เน็ตและมำรยำทในกำรใช้
อินเทอร์เน็ต 
 2.  นักเรียนรวมกลุ่ม  5-6  คน  แลกเปล่ียนประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรใช้อินเทอร์เน็ต  และมำรยำท
ในกำรใช้อินเทอร์เน็ต 
 3.  นักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปถึงควำมส ำคัญของกำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรสืบค้นควำมรู้ข้อมูล
ข่ำวสำร 
 4.  นักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปข้อคิดเห็นหรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกิจกรรมนี้ 
 5.  นักเรียนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมและศึกษำแนวสรุปกิจกรรมจำกครูผู้จัดกิจกรรม 
 6.  ข้อเสนอแนะ    -  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลท่ีนักเรียนสนใจ  จัดบอร์ดประกวดกัน 
      -  ค้นหำข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตน ำมำต้ังค ำถำมเพื่อนในห้อง   
“ควำมรู้จำกอินเทอร์เน็ต”  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................ 

กิจกรรม   ควำมดี – ควำมสำมำรถท่ีมี 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงควำมดีและควำมสำมำรถพิเศษของตนเอง 
 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง 

สาระส าคัญ 
 กำรท่ีบุคคลได้มองเห็นควำมดี ส่ิงท่ีดีหรือควำมสำมำรถพิเศษของตนเอง จะท ำให้เกิดควำมภำคภูมิใจ
ในตนเอง เห็นคุณค่ำของตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐำนของกำรพัฒนำตนเองต่อไป 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. ให้นักเรียนแต่ละคนเล่ำถึงงำนอดิเรกของตน โดยอำจเสนอเป็นกำรเล่ำเรื่องหรือแสดงท่ำทำงโดยใช้
ภำษำใบ้ แล้วให้เพื่อนทำย 
 2. ให้นักเรียนแต่ละคนเล่ำถึงควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำง ๆ ของตนเอง หำกไม่มี   ครูและเพื่อน
นักเรียนช่วยกันให้ก ำลังใจ และช่วยกันบอกถึงกิจกรรม หรือส่ิงท่ีนักเรียนท ำได้ดี 
 3. ให้นักเรียนเล่ำกำรกระท ำของตนท่ีรู้สึกประทับใจ หรือประสบกำรณ์ท่ีท ำให้ภำคภูมิใจ 
 4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปถึงข้อคิดท่ีได้จำกกำรร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
 

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



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
..................................................................................................... 

กิจกรรม      ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
 
จุดประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรใฝ่หำข้อมูลควำมรู้นอกต ำรำเรียน 
 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีกำรแสวงหำและเลือกใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเหมำะสม 

สาระส าคัญ 
 โลกปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่ำวสำรท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ จ ำเป็นท่ีเรำทุกคนโดยเฉพำะเด็ก
วัยเรียนจะต้องติดตำมข่ำวสำรเพื่อให้มีควำมรู้ ข้อมูลใหม่ ๆ รู้เท่ำทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลก และสำมำรถ
น ำข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ มำใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนและกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. ให้นักเรียนอภิปรำยถึงข้อดี- ข้อเสียของกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน 
 2. ให้นักเรียนน ำข่ำว หรือข้อมูลควำมรู้จำกส่ิงตีพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรืออื่น ๆ มำเล่ำให้เพื่อน ๆ ฟัง 
พร้อมท้ังวิเครำะห์ข้อคิดท่ีได้ แล้วครูน ำอภิปรำยซักถำม 
 3. ให้นักเรียนท่ีมีประสบกำรณ์จำกกำรส่ือสำรทำงอินเตอร์เน็ทมำเล่ำประโยชน์หรือส่ิงไม่ดีท่ีได้รับจำก
กำรใช้อินเตอร์เน็ท และให้อภิปรำยร่วมกันถึงข้อควรระมัดระวังในกำรใช้อินเตอร์เน็ท 
 4. ให้นักเรียนสรุปประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรมีนิสัยใฝ่หำควำมรู้นอกต ำรำเรียน 
 

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



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................... 

กิจกรรม     กำรพัฒนำตนด้ำนกำรเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินตนเองในด้ำนกำรเรียน 
 2. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถบอกวิธีที่จะพัฒนำตนเองในเรื่องกำรเรียน 

สาระส าคัญ 
 กำรส่งเสริมให้นักเรียนได้ส ำรวจและรู้จักตนเองในเรื่องกำรเรียน จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำตนเอง ด้ำนกำรเรียนให้ประสบควำมส ำเร็จ 

การด าเนินกิจกรรม 
 1.ครูอธิบำยเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 
 2. ให้นักเรียนรำยงำนกำรแก้ไข 0,  ร,  มส,  มผ  ส ำหรับนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนดังกล่ำว 
 3. ให้นักเรียนรำยงำนผลกำรเรียนเฉล่ียรำยวิชำแต่ละภำคเรียน โดยเสนอเป็นกรำฟแท่ง 
 4. ให้นักเรียนท่ีได้ผลกำรเรียนดีในแต่ละรำยวิชำ เล่ำวิธีกำรเรียนท่ีท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 
 5. ครูน ำอภิปรำยเรื่องกำรจัดแบ่งเวลำในกำร...................... 
  - กำรท ำกำรบ้ำน 
  - กำรดูหนังสือ 
  - กำรท ำกิจกรรมนอกหลักสูตร 
  - กำรช่วยงำนผู้ปกครอง 
  - กำรท ำโน้ตย่อ 
         ฯลฯ 
 

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



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
....................................................................................... 

กิจกรรม    มำรยำทในโอกำสต่ำง ๆ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถบอกถึงประโยชน์ของกำรมีมำรยำทท่ีดี 
 2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่ำงเหมำะสมในโอกำสต่ำง ๆ 

สาระส าคัญ 
 มำรยำทท่ีงดงำมท ำให้เพิ่มคุณค่ำของตนและเป็นท่ีช่ืนชมของผู้พบเห็น นักเรียนจึงควรได้เรียนรู้ถึงกำร
ปฏิบัติตนให้มีมำรยำทเหมำะสมกับโอกำส เวลำ และสถำนท่ี 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. ให้นักเรียนบอกถึงมำรยำทของตนเองหรือของเพื่อน ๆ ท่ีได้รับค ำชมเชยและอภิปรำยร่วมกันถึง
เหตุผลท่ีได้รับค ำชมนั้น 
 2. ให้นักเรียนสำธิตกำรแสดงมำรยำทท่ีได้รับกำรชมเชย 
 3. ให้นักเรียนแสดงบทบำทสมมติส ำหรับมำรยำทในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
  - มำรยำทในกำรใช้โทรศัพท์ 
  - มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร 
  - มำรยำทในกำรเข้ำห้องประชุม 
  - มำรยำทในกำรเข้ำพบผู้ใหญ่ , ครู, อำจำรย์ 
    ฯลฯ 
 

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



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................................... 

กิจกรรม   กำรผ่อนคลำยควำมเครียด 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรผ่อนคลำยควำมเครียด 
 2. เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีในกำรผ่อนคลำยควำมเครียด 

สาระส าคัญ 
 ควำมเครียดเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งหำกนักเรียนรู้เท่ำทันและขจัดออกไปได้ ยิ่งเร็วเท่ำไร ก็
จะท ำให้สุขภำพจิตดีขึ้นเท่ำนั้น แต่หำกปล่อยให้สะสมมำกขึ้น จะส่งผลให้เกิดควำมเปล่ียนแปลงท้ังร่ำงกำยและ
จิตใจ ท ำให้ขำดควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิตและควำมสำมำรถในกำรเรียนลดลง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อคน
รอบข้ำงได้อีกด้วย 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. ขออำสำสมัครนักเรียนเล่ำถึงสถำนกำรณ์ท่ีตนเองเกิดควำมเครียด และวิธีกำรจัดกำรกับ
ควำมเครียดนั้น แล้วอภิปรำยร่วมกันถึงสำเหตุและผลของควำมเครียด รวมทั้งแนวทำงกำรขจัดควำมเครียด 
 2. ครูน ำเสนอเทคนิคกำรผ่อนคลำยควำมเครียดเบื้องต้น และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตำมครู แล้ว
น ำไปใช้กับตนเอง เช่น กำรผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อ กำรฝึกหำยใจเพื่อคลำยเครียด เป็นต้น 
 

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



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................... 

กิจกรรม    จุดยืนของฉัน 
 
วัตถุประสงค์ 
 นักเรียนได้ส ำรวจตนเองและก ำหนดจุดยืนของตนเองได้ 

สาระส าคัญ 
 คนท่ีรู้จักตัวเรำดีท่ีสุดก็คือตัวเรำเอง แม้ว่ำเรำจะแตกต่ำงจำกคนอื่น แต่เรำก็สำมำรถท่ีจะยอมรับได้ 
และภูมิใจในกำรเป็นตัวเรำได้ 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. ครูต้ังค ำถำมว่ำ ใครคือบุคคลท่ีรู้จักตัวนักเรียนมำกท่ีสุด อภิปรำยซักถำม 
 2. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 – 8 คน ยืนเรียงแถว 
 3. ให้นักเรียนเรียงล ำดับตำมลักษณะต่อไปนี้ 
  - เรียงล ำดับตำมควำมสูง 
  - เรียงล ำดับตำมน้ ำหนัก 

- เรียงล ำดับตำมอำยุ 
  - เรียงล ำดับตำมควำมสวย/ ควำมหล่อ 

- เรียงล ำดับตำมควำมสุข/ อำรมณ์ขัน/ ควำมฉลำด/ กำรเคำรพกฎเกณฑ์ 
 4. ครูต้ังค ำถำมถึงควำมรู้สึกของนักเรียนท่ียืนในล ำดับต่ำง ๆ 
  - นักเรียนรู้สึกอย่ำงไรท่ียืนในต ำแหน่งนี้ ยอมรับหรือไม่ เพรำะอะไร 
  - พอใจกับกำรท่ีสวย/หล่อน้อยท่ีสุด หรือมีควำมสุขน้อยหรือไม่ เพรำะอะไร 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................. 

กิจกรรม     ในห้องน่ำมอง 
 
วัตถุประสงค์ 
 นักเรียนได้รว่มกันคิดและท ำให้ห้องเรียนสะอำด สวยงำม 

สาระส าคัญ 
 ห้องเรียนเปรียบเหมือนบ้ำนแห่งท่ี 2 ของนักเรียน ซึ่งจะต้องใช้ชีวิตในกำรศึกษำหำควำมรู้ในแต่ละวัน 
ไม่น้อยกว่ำวนัละ 7 ช่ัวโมง กำรร่วมกันคิดท่ีจะสร้ำงบรรยำกำศของห้องเรียนให้สะอำด สวยงำม จึงเป็นภำรกิจ
ของนักเรียนทุกคน 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. ครูชวนนักเรียนสนทนำว่ำ ห้องเรียนของเรำเปรียบเหมือนบ้ำนแห่งท่ี 2 ของนักเรียน ห้องเรียนก็
ควรจะได้รับกำรดูแลให้มีบรรยำกำศท่ีสะอำด สวยงำม น่ำเรียนรู้ 
 2. อภิปรำยซักถำมถึงส่ิงท่ีนักเรียนคิดว่ำ ควรจัดท ำเพื่อสร้ำงบรรยำกำศให้น่ำเรียน จดบนกระดำน 
 3. นักเรียนเลือกในส่ิงท่ีควรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ จำกส่ิงท่ีน ำเสนอบนกระดำน 
  - แบ่งหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ 
  - ก ำหนดวัน เวลำ 

- รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
 4. อภิปรำยสรุป ให้ร่วมมือกันท ำเพื่อควำมสุขของทุกคน 
    

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



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
.................................................................................. 

กิจกรรม     108  วิธี  ท ำร้ำยตัวเอง 
 
วัตถุประสงค์ 
 นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลร่ำงกำยและจิตใจของตน 

สาระส าคัญ 
 ในสภำพปัจจุบัน เรำต่ำงท ำร้ำยร่ำงกำยและจิตใจของตนเองทุกวัน ท้ังโดยต้ังใจและไม่ต้ังใจ  
ถ้ำเรำรักตนเอง ก็ควรดูแลร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ให้ถูกตนเองและส่ิงแวดล้อมท ำร้ำย เพื่อคุณภำพชีวิตท่ีดี 
ของเรำเอง 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม แจกกระดำษ กลุ่มละ 1 แผ่น สีเมจิก กลุ่มละ 2-3 แท่ง 
 2. ให้กลุ่มวำดภำพโครงร่ำงคนลงบนกระดำษ และช่วยกันระดมควำมคิดว่ำ ในชีวิตประจ ำวัน 
ของเรำ ได้ท ำอะไรท่ีเป็นกำรท ำร้ำยตนเอง เขียนระบุโยงไปท่ีโครงร่ำงคนในส่วนต่ำง ๆ 
 3. ตัวแทนกลุ่มออกมำรำยงำนหน้ำช้ันเรียน 
 4. อภิปรำยซักถำม 
 5. อภิปรำยสรุปว่ำ ไม่มีใครท ำร้ำยร่ำงกำยและจิตใจของเรำได้ ถ้ำเรำไม่ยินยอม แต่ในปัจจุบันเรำกลับ
ท ำในส่ิงท่ีไม่เกิดผลดีต่อตนเอง เป็นกำรท ำร้ำยตนเองท้ังทำงตรงและทำงอ้อม เปล่ียนควำมคิดและหันมำดูแล
ปกป้องร่ำงกำยและจิตใจของเรำ ไม่ให้ถูกตนเองและผู้อื่นท ำร้ำยอีกต่อไป 
    

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



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................... 

กิจกรรม     คุณสมบัติของใครจ๊ะ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. บอกคุณสมบัติของบุคคลท่ีนักเรียนยึดเป็นต้นแบบในกำรประกอบอำชีพได้ 
 2. มีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพของบุคคลท่ีตนยึดเป็นต้นแบบ 

สาระส าคัญ 
 บุคคลท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
นักเรียนสำมำรถยึดเป็นต้นแบบในกำรประกอบอำชีพได้ 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. ครูสนทนำเกี่ยวกับอำชีพของบุคคลอำชีพต่ำง ๆ ในปัจจุบัน 
 2. ให้นักเรียนยกตัวอย่ำงอำชีพของบุคคลท่ีนักเรียนชอบ แล้วบอกเหตุผลและคุณสมบัติของบุคคลท่ี
ประกอบอำชีพนั้น ๆ 
 3. ให้นักเรียนระบุอำชีพท่ีตนเองชอบมำกท่ีสุด พร้อมบอกเหตุผล คุณสมบัติของผู้ประกอบอำชีพ เจต
คติต่ออำชีพ 
 4. ให้นักเรียนน ำเสนองำนอำชีพท่ีสนใจ 
 5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปส่ิงท่ีได้รับจำกกิจกรรม 
 

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



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................ 

กิจกรรม    คิดได้ ภัยไม่มี 
 
วัตถุประสงค์ 
 นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์กำรแพร่ระบำด  ผลจำกกำรแพร่ระบำดของสำรเสพย์ติด 

สาระส าคัญ 
 สำรเสพย์ติดเป็นสำรอันตรำย เมื่อผู้ใดเสพเข้ำสู่ร่ำงกำย นอกจำกจะเป็นผลเสียต่อสุขภำพร่ำงกำย 
จิตใจของผู้เสพแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจ สังคมท้ังในปัจจุบันและอนำคต กำรท่ีนักเรียนศึกษำ
วิเครำะห์สำเหตุ และผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของสำรเสพย์ติดดังกล่ำวอย่ำงละเอียด จะท ำให้เข้ำใจว่ำ
วิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของสำรเสพย์ติดท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง และสังคมได้อย่ำงแท้จริง และสำมำรถ
ป้องกันตนเองจำกกำรแพร่ระบำดของสำรเสพย์ติดได้ 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. น ำเข้ำสู่บทเรียน โดยครูถำมนักเรียนว่ำ “ในชุมชนท่ีนักเรียนอำศัยอยู่มีกำรแพร่ระบำดของสำร
เสพย์ติดมำกน้อยขนำดไหน มีสำรเสพย์ติดอะไรบ้ำงท่ีก ำลังแพร่ระบำดอยู่ในขณะนี้ 
 2. ครูสุ่มถำมทีละค ำถำม ประมำณ 3 – 4 คน 
 3. ครูให้นักเรียนดูภำพกำรจับกุมผู้ขำยและผู้เสพสำรเสพย์ติด 
 4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5- 6 คน อภิปรำยตำมประเด็นต่อไปนี ้
  - วิธีกำรแพร่ระบำดของสำรเสพย์ติด 
  - สำเหตุของกำรแพร่ระบำดของสำรเสพย์ติด 
  - กำรแพร่ระบำดของสำรเสพย์ติดส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม อย่ำงไร 
 5. ตัวแทนกลุ่มรำยงำน ครูรวบรวมข้อสรุป และอภิปรำยเพิ่มเติม 
 6. ครูให้ควำมรู้เกี่ยวกับสำรเสพย์ติด 
 

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



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................ 

กิจกรรมที ่     งำนกระชับพลังขับเคล่ือน 
 
วัตถุประสงค์ 
 นักเรียนบอกรูปแบบ วิธีกำร ข้ันตอน และขบวนกำรท ำงำนได้ 

สาระส าคัญ 
 กำรท ำงำนอย่ำงมีข้ันตอนเป็นกระบวนกำรท่ีท ำให้เกิดระบบงำนท่ีดี  และสำมำรถพัฒนำงำน 
ให้ดีขึ้นได้ 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. ครูให้นักเรียนเล่นเกมงำนดีเพรำะมีระบบ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน และ
เลือกหัวหน้ำกลุ่ม 
 2. ครูแจกภำพจ๊ิกซอว์อำชีพให้ทุกกลุ่ม แล้วให้นักเรียนระดมควำมคิด ช่วยกันต่อภำพจ๊ิกซอว์ เป็น
รูปภำพท่ีเสร็จสมบูรณ์ ภำยในเวลำท่ีก ำหนด กลุ่มใดต่อรูปภำพเสร็จก่อนและถูกต้องเป็นผู้ชนะ 
 3. หัวหน้ำกลุ่มออกมำน ำเสนอ อธิบำยวิธีกำร ขั้นตอน และกระบวนกำรท ำงำนให้ครูและเพื่อนฟัง 
 4. เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มอธิบำยจบ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงกิจกรรมท่ีปฏิบัติว่ำ เกมนี้
เปรียบเสมือนงำนอำชีพในอนำคตของนักเรียน จะส ำเร็จและพัฒนำได้ ต้องมีกำรวำงแผนและล ำดับข้ันตอน มี
กระบวนกำรท ำงำนท่ีกระชับรวดเร็ว งำนจึงจะปรำกฏผลออกมำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................................ 

กิจกรรม    ร่วมด้วยช่วยกัน 
 
วัตถุประสงค์ 
 นักเรียนสำมำรถวำงแผน จัดกำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 

สาระส าคัญ 
 นักเรียนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภำพและประสบควำมส ำเร็จในชีวิต จะต้องมีกำรวำงแผน จัดกำร 
และท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 4 – 5 คน แล้วเลือกโครงกำรท่ีนักเรียนท ำและประสบ
ควำมส ำเร็จ ภำคภูมิใจมำกท่ีสุดของกลุ่มมำ 1 โครงกำรและส่งตัวแทนออกมำน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน ตำมหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
  - ช่ือโครงกำร…………………………………. 
  - เหตุผลท่ีเลือกโครงกำรนี้ เพรำะ.......................... 
  - กระบวนกำรท ำงำน.............................................. 
  - ปัญหำ อุปสรรคท่ีพบ และกำรแก้ไข....................... 
  - ข้อคิดท่ีได้ ............................................................... 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปภำพรวมของกำรท ำกิจกรรมท้ังหมด และอภิปรำยถึงกระบวนกำร
ท ำงำน เช่น กำรวำงแผนงำน ขั้นตอนกำรท ำงำน ปัญหำอุปสรรคในกำรท ำโครงกำร 
 3. ครูเช่ือมโยงกำรท ำโครงกำร ต่ำง ๆ กับกำรประกอบอำชีพ ซึ่งจะต้องมีกำรวำงแผน กำรจัดกำร 
และกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 
  

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



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................ 

กิจกรรม      รักเพื่อนต้องเตือนให้เป็น 
 
วัตถุประสงค์ 
 นักเรียนสำมำรถเตือนเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิดท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมำะสมหรือเส่ียงต่อกำรใช้สำร 
เสพติด ให้หลีกเล่ียงหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทำงท่ีถูกต้อง 

สาระส าคัญ 
 กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่นอย่ำงมำก กำรท่ีนักเรียนสำมำรถเตือนเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิดให้
หลีกเล่ียงหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียงด้วยวิธีที่เหมำะสม จะช่วยป้องกันเพื่อนให้ปลอดภัยจำกสำร 
เสพติด 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. น ำเข้ำสู่บทเรียน โดยครูถำมนักเรียนว่ำ “เคยเตือนเพื่อนบ้ำงหรือไม่ และในสถำนกำรณ์ใดบ้ำง” 
และสุ่มถำม 4 -5 คน 
 2. ให้นักเรียนจับคู่ 2 คน และปรึกษำกันว่ำ สถำนกำรณ์ใดบ้ำง ท่ีควรเตือนเพื่อนให้หลีกเล่ียงกำร
กระท ำท่ีไม่ถูกต้อง ครูสุ่มถำม 4 – 5 คู่  
 3. ครูช่วยสรุปถึงสถำนกำรณ์ท่ีควรเตือนเพื่อน 
 4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ฝึกทักษะเตือนเพื่อนตำมสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ ดังนี้ 
  - สถำนกำรณ์ท่ี 1  เตือนเพื่อนท่ีสูบบุหรี่ 
  - สถำนกำรณ์ท่ี 2  เตือนเพื่อนท่ีด่ืมสุรำหรือเบียร์ 
  - สถำนกำรณ์ท่ี 3  เตือนเพื่อนท่ีใช้ยำบ้ำ 
  - สถำนกำรณ์ท่ี 4  เตือนเพื่อนท่ีเท่ียวกลำงคืน 
  - สถำนกำรณ์ท่ี 5  เตือนเพื่อนท่ีชวนหนีเรียน 
 5. ครูสุ่มแสดงบทบำทสมมติหน้ำช้ัน 2 – 3 กลุ่ม 
 6. ประเมินกำรฝึก โดยนักเรียนในกลุ่มประเมินกันเอง ครูช่วยสรุปผลกำรประเมิน 
 

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



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
..................................................................................... 

กิจกรรม       วัดแววอำชีพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. รู้ควำมสนใจและคุณลักษณะของตนท่ีมีในกลุ่มงำนต่ำง ๆ 
 2. สำมำรถวำงแผนกำรศึกษำต่อท่ีสอดคล้องกับควำมสนใจและคุณลักษณะของตนเองได้ 

สาระส าคัญ 
 กำรมีข้อมูลของตนเองในด้ำนควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมสำมำรถ และบุคลิกภำพ ท ำให้นักเรียน
มีแนวทำงในกำรวำงแผนกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพได้เหมำะสมกับตน 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. ครูสุ่มนักเรียนออกมำเล่ำควำมต้ังใจ ประสบกำรณ์ หรือแรงบันดำลใจ ในกำรเลือกอำชีพท่ีจะ
ประกอบในอนำคต 
 2. นักเรียนและครูช่วยกันวิเครำะห์คุณสมบัติของแต่ละคนท่ีออกมำเล่ำ 
 3. ครูให้นักเรียนทุกคนท ำแบบวัดแววอำชีพ เพื่อตรวจสอบตนเองว่ำ มีควำมสนใจในอำชีพหรือกลุ่ม
งำนใด และมีสถำบันกำรศึกษำใดท่ีสำมำรถเข้ำศึกษำต่อได้ 
 4. ครูสรุปผลจำกกำรท ำแบบวัดแววอำชีพ และให้ข้อมูลในกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
.................................................................................. 

กิจกรรม       อย่ำโกรธเรำนะ 
 
วัตถุประสงค์ 
 นักเรียนสำมำรถปฏิเสธเพื่อนในสถำนกำรณ์ท่ีอำจถูกชักชวนไปใช้สำรเสพย์ติดได้ถูกต้องตำมข้ันตอน
กำรปฏิเสธ 

สาระส าคัญ 
 กลุ่มเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่นอย่ำงมำก กำรท่ีนักเรียนมีทักษะกำรปฏิเสธ
เพื่อนหรือบุคคลอื่นท่ีชวนไปมีพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรใช้และขำยสำรเสพย์ติดอย่ำงได้ผลโดยไม่เสียสัมพันธภำพ 
จะช่วยป้องกันนักเรียนจำกปัญหำสำรเสพย์ติดได้ 

การด าเนินกิจกรรม 
 1. ครูน ำเข้ำสู่บทเรียน โดยครูถำมนักเรียนว่ำ “เคยปฏิเสธเพื่อนบ้ำงหรือไม่ และในสถำนกำรณ์
ใดบ้ำง”และสุ่มถำม 4 -5 คน 
 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ฝึกทักษะกำรปฏิเสธที่ดี กลุ่มละ 1 สถำนกำรณ์ จำก
สถำนกำรณ์ต่อไปนี้ โดยคิดบทสนทนำเอง แล้วผลัดกันชวน และปฏิเสธ 
  - สถำนกำรณ์ท่ี 1  เมื่อเพื่อนชวนให้ลองสูบบุหรี่ 
  - สถำนกำรณ์ท่ี 2  เมื่อเพื่อนชวนให้ลองด่ืมสุรำหรือเบียร์ 
  - สถำนกำรณ์ท่ี 3  เมื่อเพื่อนชวนให้ลองเสพยำบ้ำ 
  - สถำนกำรณ์ท่ี 4  เมื่อเพื่อนชวนให้ลองใช้สำรระเหย 
 3. ครูสุ่มนักเรียนออกมำแสดงบทบำทสมมุติตำมสถำนกำรณ์ตัวอย่ำงท่ีก ำหนดให้ 
 4. ประเมินกำรฝึก โดยให้กลุ่มช่วยกันประเมิน และครูช่วยสรุปผลกำรประเมิน 
 5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปหลักและขั้นตอนกำรปฏิเสธ  
 

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



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
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กิจกรรมกำรสร้ำงควำมคุ้นเคย 
 
สาระส าคัญ 
 กำรท่ีคนเรำมำอยู่ร่วมกัน จ ำเป็นต้องท ำควำมรู้จักคุ้นเคยกันเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำงสัมพันธภำพ
และปรับตัวให้อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

จุดประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รู้จักและคุ้นเคยกัน 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกันและกันมำกขึ้น 

การจัดกิจกรรม 
1. ครูกล่ำวต้อนรับนักเรียนทุกคน  ครูแสดงควำมยินดีท่ีได้มำเป็นท่ีปรึกษำ 
2. ครูแนะน ำช่ือ – สกุล และวิชำท่ีสอน 
3. ให้นักเรียนแต่ลพคนแนะน ำตัวเอง เช่น ช่ือจริง ช่ือเล่นฯลฯ 
4. ให้นักเรียนจับคู่สัมภำษณ์เพื่อน และจับกลุ่มสัมภำษณ์เพิ่มขึ้นจำก 2 เป็น 4 เป็น 8 
5. ให้นักเรียนเลือกหัวหน้ำห้อง และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรห้อง 
6. ครูช้ีแนวปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรพร้อมมอบหมำยงำน นโยบำยของห้องเพื่อเป็นแนวทำงท่ี

จะให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 
 
หมายเหตุ  ในห้องท่ีนักเรียนรู้จักกันแล้ว  อำจมีกำรแนะแนวรำยละเอียดอื่นๆในกำรอยู่รว่มกันมำกขึ้นตำมท่ี
ครูท่ีปรึกษำเห็นสมควร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................................ 

กิจกรรมสิทธิ หน้ำท่ี ระเบียบวินัย 
 
สาระส าคัญ 
 สิทธิ คือส่ิงท่ีนักเรียนควรได้รับ กำรมีสิทธิ์ในกำรเรียน กำรได้รับควำมรู้ กำรท ำงำนร่วมกับเพื่อน และ
มีสิทธิ์ตำมท่ีโรงเรียนก ำหนด 
 หน้ำท่ี คือ ควำมรับผิดชอบต่อครู-อำจำรย์ ต่อโรงเรียน เช่น นักเรียนมีหน้ำท่ีเรียน มีหน้ำท่ีฟังครู
อธิบำย มีหน้ำท่ีเคำรพครู มีหน้ำท่ีท ำควำมสะอำดห้องเรียน มีหน้ำท่ีท ำตำมกฎระเบียบของโรงเรียน 
 วินัย คือ กำรฝึกกำย วำจำ ใจให้อยู่ในทำงท่ีดีงำม เหมือนดอกไม้ท่ีถูกจัดใส่แจกันจะดูมีค่ำสวยงำมกว่ำ
ดอกไม้ท่ีกองไว ้

จุดประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนบอกถึงสิทธิ หน้ำท่ี ในกำรเป็นนักเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนบอกถึงระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยได้ 
4. เพื่อให้นักเรียนรับผิดชอบต่อหน้ำท่ีและท ำตำมระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ 

การจัดกิจกรรม 
1. ให้นักเรียนช่วยกันน ำเสนอสิทธิของนักเรียน 
2. ให้นักเรียนบอกหน้ำท่ีของนักเรียนต้องท ำอะไรบ้ำง 
3. น ำดอกไม้มำกองรวมกนั และเปรียบเทียบกับดอกไม้ท่ีถูกจัดลงในแจกันแล้วให้นักเรียนวิจำรณ์ว่ำ

สวยกว่ำกันเพรำะอะไร 
4. นักเรียนช่วยกันสรุปว่ำเกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยอย่ำงไร 
5. ครูสรุป 
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กิจกรรมกำรแต่งกำยให้เหมำะสมกับควำมเป็นนักเรียน 
 
สาระส าคัญ 
 กำรแต่งกำยท่ีถูกต้องเหมำะสมควำมเป็นนักเรียน คือกำรสวมเส้ือนักเรียนท่ีถูกต้องตำมระเบียบ 
ปักช่ือ นำมสกุล อักษรย่อโรงเรียน  นักเรียนชำยใส่เส้ือเข้ำในกำงเกงไม่ว่ำจะอยู่ในหรือนอกโรงเรียน  
 นักเรียนหญิงใส่กระโปรงให้ถูกต้องตำมระเยบกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด   

จุดประสงค์ 
1. ให้นักเรียนรู้จักระเบียบกำรแต่งกำยของโรงเรียนและปฏิบัติตำมได้ถูกต้อง 

การจัดกิจกรรม 
 1. ให้นักเรียนคัดเลือกตัวแทนออกมำ 2 กลุ่มกลุ่มหนึ่งแต่งกำยเรียบร้อย อีกกลุ่มหนึ่งแต่งกำยผิด
ระเบียบ 
 2. ครู สมติเหตุกำรณ์  ถ้ำเกิดปัญหำข้ึนในโรงเรียน  กลุ่มท่ีต้องถูกจับตำมอง  คือนักเรียนกลุ่มใด 
 3. นักเรียนร่วมกนัอภิปรำยและให้เหตุผล 
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ข้อดีและข้อเสียของกำรแต่งกำยท่ีเหมำะสม และไม่เหมำะสม 
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กิจกรรมกำรเตรียมตัวก่อนเรียน  
 
สาระส าคัญ 
 บุคคลท่ีมีกำรเตรียมตัง หรือเตรียมควำมพร้อม จะท ำไห้บุคคลนั้นชนะคนอื่นไปแล้วครึ่งหนึ่ง 
ในวัยเรียน ถ้ำนักเรียนรู้จักเตรียมตัวก่อนเรียน  นกัเรียนจะเป็นผู้ท่ีมีควำมพร้อม 

จุดประสงค์ 
1. ต้องกำรให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีควำมพร้อมในเรื่องกำรเรียน 

การท ากิจกรรม 
1. สุ่มนักเรียน ผู้ชำย 1 คนผู้หญิง 1คน ออกมำเล่ำกำรเตรียมตัวก่อนเรียน 
2. ครูน ำเสนอข้อปฎิบัติในกำรเตรียมตัวก่อนเรียน ดังนี ้

1) เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องมือใช้ในกำรเรียน เช่น ปำกกำ สมุด หนังสือ  ยำงลบ  
ไม้บรรทัด ฯลฯ 
2) เตรียมหนังสือต ำรำเรียน ก่อนเรียนทุกครั้ง  
3) อ่ำนหนังสือล่วงหน้ำ สมองของคนเรำสำมำรถจุควำมจ ำได้มำก ถ้ำรู้จักฝึกฝนควำมทรง

จ ำตลอดเวลำ  กำรอ่ำนต ำรำก่อนล่วงหน้ำ เพื่อให้รู้ทิศทำงของวิชำท่ีจะเรียน 
4) ขีดเส้นใต้และท ำเครื่องหมำย  ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อควำมส ำคัญ  และถ้ำอ่ำนแล้วไม่

เข้ำใจให้ท ำเครื่องหมำยไว้ส ำหรับถำมคุณครูผู้สอน ซึ่งจะช่วยท ำให้เรำมีควำมเข้ำใจได้
ตลอดและแม่นย ำขึ้น 

5) ท ำแบบฝึกหัดล่วงหน้ำ  โดยเฉพำะวิชำค ำนวณ นักเรียนอำจลองท ำแบบฝึกหัดไว้
ล่วงหน้ำตำมตัวอย่ำงในต ำรำ  เมื่อเข้ำเรียนจึงฟังค ำอธิบำยจำกครูผู้สอนแล้วนักเรียนจะ
เข้ำใจดียิ่งขึ้น  ถ้ำท่ีท ำมำผิดก็จะได้เข้ำใจถูกต้อง 
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กิจกรรมจรรยำบรรณของนักเรียน 

จุดประสงค์ 
1. เพื่อแจ้งและกล่ำวย้ ำกับนักเรียนในเรื่อง ควำมประพฤติ และกริยำมำรยำทท่ีควรปฏิบัติ 

สาระส าคัญ 
 จรรยำบรรณของนักเรียน คือควำมประพฤติและกริยำมำรยำทท่ีควรปฏิบัติ มีดังนี้ 
    1. พึงใช้เวลำส่วนใหญ่ในชีวิตนักเรียน เรียนหนังสือ  ศึกษำหำควำมรู้และจริยธรรม  นักเรียนต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับได้ช่ือว่ำ “ นักเรียน แปลว่ำผู้มีควำมยอดเย่ียมทำงกำรเรียน”  กำรเรียนจะให้
ได้ผลดีต้องอุทิศทุ่มเทใช้เวลำศึกษำหำควำมรู้และเพิ่มพูนคุณธรรมควำมดีใส่ตัว 
   2. พึงเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม 4 ประกำร  และค่ำนิยม 5 ประกำร 
       คุณธรรม 4 ประการ 
  ประการแรก  คือ กำรรักษำควำมสัจ ควำมจริงใจต่อกัน ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่ส่ิงท่ี 
เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
  ประการที่สอง คือ กำรรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ใน 
ควำมสัจ ควำมดีงำม 
  ประการที่สาม คือ กำรอดทน อดกล้ัน อดออม ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงควำมสัจสุจริต  
ไม่ว่ำด้วยเหตุผลประกำรใด 
  ประการที่สี ่คือ กำรรู้จักละวำงควำมช่ัว ควำมทุจริต  ควำมรู้จักสละ ประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของสังคม 
 ค่านิยม 5 ประการ คือ 

1. พึ่งตนเอง มีควำมขยันมั่นเพียร มีควำมรับผิดชอบ 
2. ประหยัดอดออม 
3. มีระเบียบวินัยและเคำรพกฎหมำย 
4. ปฏิบัติตำมคุณธรรมของศำสนำ 
5. มีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 

3. พึงปลูกฝังคุธรรมท่ีจ ำเป็นตำมค ำขวัญโรงเรียน และนักเรียนย่อมรักศักดิ์ศรีของโรงเรียน คือ 
ประพฤติปฏิบัติตนตำมค ำขวัญของโรงเรียน 
 
 4. พึงให้เกียรต์ิและเคำรพครูอำจำรย์ในโรงเรียนทุกคน ด้วยกำย วำจำ ใจ ท้ังต่อหน้ำและลับหลัง 
 5. พึงเคำรพในเหตุผล และควำมคิดท่ีมีเหตุผล รับฟังและพิจำรณำควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
ด้วยควำมเตำรพ เป็นทำงปฏิบัติแม้ต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตนบ้ำง 
 6. พึงสร้ำงและสะสมควำมดีเพื่อชีวิต ต้ังใจศึกษำและท ำงำนตำมค ำส่ังของผู้มีพระคุณ   



ท ำควำมดีเพื่อ  สำธำรณชน เช่น ช่วยงำนโรงเรียน  ท ำควำมดีเพื่อผดุงควำมถูกต้อง พึงสร้ำงและสะสม
ประพฤติกรรมดี 
การท ากิจกรรม 

1. ครูยกตัวอย่ำงรุ่นพีท่ีได้รับเกียรติบัตร  โล่ห์จำกโรงเรียน หรือจำกหน่วยงำนอืน่ ๆเพรำะเขำ 
เหล่ำนั้น ยึดมั่นในจรรยำบรรณของนักเรียน 

2. ให้นักเรียนเสนอช่ือเพื่อนเพื่อเป็นตัวแทนห้องรับเกียรติบัตร (ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำมจรรยำบรรณ 
นักเรียน) 
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กิจกรรมกำรรักษำควำมสะอำด  
 
สาระส าคัญ 
 ควำมสะอำดเป็นพื้นฐำนเบ้ืองต้นของชีวิตท่ีจะน ำไปสู่ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ตนเอง  
ครอบครัว  โรงเรียน  สังคม และประเทศชำติ 
 
จุดประสงค์ 

1. เพื่ออบรมช้ีแจง  ปลูกฝังนิสัยรักควำมสะอำดแก่นักเรียน  ฝึกหัดให้ปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ 
จนเป็นนิสัยและช้ีแนะให้ช่วยกันดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของอำคำรสถำนท่ี 

การจัดกิจกรรม 
 1. ให้นักเรียนยกตัวอย่ำง  บริเวณใดในโรงเรียนท่ีนักเรียนชอบท ำกิจกรรมมำกท่ีสุด และ บริเวณพื้นท่ี
ใดท่ีนักเรียนไม่ชอบ  เพรำะอะไร    

2. ครูช้ีแนะนักเรียนเรื่องกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน  อำคำรสถำนท่ี  บริเวณโรงเรียน  ตลอดจน
อำคำรบ้ำนเรือน และสำธำรณะอื่น ๆอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3. ครูย้ ำเตือนนักเรียนท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นเวรท ำควำมสะอำด ต้องท ำควำมสะอำด 
ด้วยควำมเต็มใจ และท ำให้ห้องสะอำดน่ำอยู่ น่ำเรียนส ำหรับนักเรียนทุกคนต้องท้ิงขยะลงในถัง  ไม่

ขีดเขียนพื้นผนัง  และส่วนต่ำง ๆของอำคำร ห้องส้วม  โต๊ะ  เก้ำอี้  กระดำน และอุปกรณ์กำรเรียนอื่น ๆ 
4. ครูสรุป  ผู้ได้รับกำรอบรมมำดี  จะท ำอะไรก็สะอำด  มีระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ  นักเรียน

จ ำเป็นต้องได้รับกำรฝึกหัดให้เป็นคนรักษำควำมสะอำด มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำมเป็นส่ิงจ ำเป็น 
“กำรรู้จักรับผิดชอบตำมหน้ำท่ีและควำมร่วมมือช่วยเหลือในกำรรักษำควำมสะอำดช่วยให้เกิดสุข” 
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กิจกรรม       มำรยำทในกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 
 

สาระส าคัญ 
 คนเรำต้องมีกำรพบปะสมำคมพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน  ไม่มีใครอยู่คนเดียวในโลกได้  และคนเรำจะ
มีช่ือเสียงดีเด่น  คนรู้จักรักใคร่นิยมนับถือก็อยู่ที่กำรสังคม  สังคมก็มีท้ังทำงดีและทำงไม่ดี  สุดแต่จะเป็นสังคม
ชนิดใด  ถ้ำเรำรู้จักเลือกสมำคมกับสังคมดีก็จะเป็นประโยชน์ดังสุภำษิตท่ีว่ำ “ คบคนพำล พำลพำไปหำผิด  
คบบัณฑิต  บัณฑิตพำไปหำผล” 
 

จุดประสงค์   
เพื่อให้นักเรียนได้ทรำบและรู้จักมำรยำทในกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ย้ ำให้ข้อคิดเตือนใจ น ำไปปฏิบัติให้

คิดเป็นนิสัย มีมำรยำทอยู่ร่วมกันในสังคม 

การจัดกิจกรรม 
1. ให้นักเรียนศึกษำ เรื่อง มำรยำทในสังคมมีหลักส ำคัญ ดังนี้ 
    1)รู้จักวำงตน  ต้องเป็นคนมีควำมอดทนมีควำมสงบเสงี่ยม  กำรวำงตนต้องมีท่ำทำงธรรมดำอย่ำ

ฝืน  ไม่อวดรู้  อวดฉลำด  อวดมั่งอวดมี และไม่ควรตีตนเสมอผู้ใหญ่แม้ว่ำจะสนิทสนมคุ้นเคยกันเพียงใดก็ตำม 
2) รู้จักประมำณตน  มีธรรมเนียมคนดี 7 ได้แก่  รู้จักเหตุ ผล ตน  ประมำณ  กำล  เวลำ   

ชุมชน  และบุคคล  โดยไม่ท ำตัวเองให้เด่นเรียกร้องให้คนอื่นสนใจ  หรือสร้ำงจุดสนใจในตัวเองมำกเกินไป  ค ำ
เตือนของ “หลวงวิจิตรวำทกำร” น่ำจะเป็นข้อเตือนใจในเรื่องนี้ได้ว่ำ “ จงท ำดีแต่อย่ำเด่นจะเป็นภัย  
 ไม่มีใครเขำอยำกเห็นเรำเด่นเกิน” 

3) รูจักกำรพูดจำ  ต้องไม่ทักทำยปรำศรัยกับคนด้วยค ำพูดท่ีเขำจะได้เกิดควำมอับอำยในสังคม  และ
ไม่คุยเสียงดัง  หรือยักค้ิวหล่ิวตำท ำท่ำประกอบจนท ำให้เสียบุคลิกภำพ 

4) กำรรู้จักควบคุมอำรมณ์  คือรู้จักข่มจิตของตน  ไม่ใช้อำรมณ์รุนแรง เพื่อไม่ให้ล่วงส่ิงท่ีควรล่วง  
ได้แก่  กำรข่มรำคะ  โทสะ โมหะไม่ให้ก ำเริบเป็นลักษณะท่ีส ำคัญอย่ำงหนึ่ง คือ รู้จักข่มอำรมณ์ต่ำงๆไม่ท ำลำย
ข้ำวของ  ไม่พูดและแสดงกริยำประชดประชันหรือเสียดสี 

5) กำรส ำรวมกริยำเมื่อผ่ำนผู้ใหญ่  ขณะเดินผ่ำนผู้ใหญ่ให้ก้มตัวพองำม  หรือหำกผูใหญ่ก ำลังเดินไม่
ควรวิ่งตัดหน้ำ  ควรหยุดให้ผู้ใหญ่เดินผ่ำนก่อน  หรือไม่ควรเดินผ่ำนกลำงขณะผู้ใหญ่ก ำลังพูดกัน 

6) รู้จักควบคุมอิริยำบถ  ถือว่ำเป็นคุณสมบัติท่ีดี เช่นเมื่อเรำได้ยินเสียงเพลงก็ไม่ควรเขย่ำตัว  กระดิก
เท้ำ หรือเคำะจังหวะโดยไม่เลือกสถำนท่ี  ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวนี้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำของคนท่ี 
ไม่ควบคุมอิริยำบถ  และไม่เหมำะสมกับกำลเทศะ 

2. ให้นักเรียนอภิปรำยเกี่ยวกับข้อดีของกำรมีมำรยำทในสังคม 
3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลดีของกำรมีมำรยำทในสังคมท่ีส่งผลให้เป็นกัลยำณมิตร 
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กิจกรรมกำรคบเพื่อน 
 
สาระส าคัญ 
 ในวัยของนักเรียน  “เพื่อน”  นับว่ำมีอิทธิพลต่อนักเรียนในหลำย ๆด้ำน  ถ้ำนักเรียนไม่มีเพื่อน 
หรือไม่มีคนคบหำสมำคมด้วย  ก็ต้องพิจำรณำว่ำตนเองมีควำมบกพร่องหรือส่ิงท่ีไม่ดีอะไรบ้ำง เรำต้องปรบปรุง
ข้อบกพร่องหรือส่ิงท่ีไม่ดีต่ำง ๆให้หมดหรือลดน้อยลง 
 
จุดประสงค์ 
 1. เพื่ออธิบำยช้ีแจงแนวปฏิบัติตนท่ีเหมำะสมในกำรคบเพื่อน  สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับตัวให้เข้ำ
กับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี 

การจัดกิจกรรม 
 ครูน ำข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติตนในกำรคบเพื่อน 
  1. กำรพูดคุย 
 1.1 กำรพูดคุยเรื่องใดก็ตำม  ให้พิจำรณำเรื่องใดควรพูด เรื่องใดไม่ควรพูดและถ้ำจะพูดควรพูดในเวลำ
ใด 
 1.2 ใช้ค ำพูดท่ีสุภำพ ไม่ล่วงเกินด้วยค ำพูด ไม่พูดลำมปำม ไม่พูดตะโกนหรือพูดกระโชกโฮกฮำก 
 1.3 ไม่พูดล้อเลียน  ไม่น ำช่ือบิดำ –มำรดำ หรือส่ิงท่ีเคำรพนับถือไปพูดล้อเลียน หรือลบหลู่ 
ดูหมิ่น 
 1.4 หลีกเล่ียงกำรใช้ค ำพูดท่ีรุนแรง  ไม่พูดเหน็บแนม  ไม่พูดเสียดสี  ไม่นินทำให้ร้ำยป้ำยสี 
 2. กำรแสดงกิริยำท่ำทำง 
 2.1 แสดงกิริยำท่ำทำงเหมำะสมกับกำลเทศะ 
 2.2 ไม่ใช้อวัยวะท่ีไม่เหมำะสมหยอกล้อกัน  หรือเล่นกันด้วยควำมรุนแรง  เช่นใช้เท่ำเตะ  ใช้มือตบ
ศีรษะ  เป็นต้น 
 3. กำรแต่งกำย  แต่งกำยให้เหมำะสมกับกำลเทศะ  เช่น  ไม่ใส่ชุดนอนไปเดินเล่นกับเพื่อนต่ำงเพศ  
เป็นต้น 
 4. กำรนัดหมำย 
 4.1 ก ำหนดเวลำนัดหมำยท่ีแน่นอน และต้องไปให้ตรงเวลำนัดหมำย  ถ้ำไม่ได้ไปหรือมีเหตุขัดข้องต้อง
แจ้งให้เพื่อนทรำบล่วงหน้ำ 
 4.2 เวลำนัดหมำยท่ีเหมำะสมต้องไม่นัดหมำยกันในเวลำกลำงคืน  ถ้ำมีควำมจ ำเป็นไม่ควร 
นัดหมำยกันในเวลำดึก และควรมีญำติพี่น้องไปเปน็เพื่อนด้วย 

5. กำรให้ควำมช่วยเหลือ – กำรมีน้ ำใจซึ่งกันและกันกำรช่วยเหลือเพื่อนจะต้องช่วยเหลือ 
ในส่ิงท่ีถูกต้องและเหมำะสม  ไม่ช่วยเหลือในทำงท่ีผิด  ไม่เอำเปรียบเพื่อน 



 ครูสรุป  ให้ข้อคิด  ในเรื่องกำรคบเพื่อน 
                    กำรคบเพื่อนนั้น  ในบำงครั้งอำจมีกำรกระทบกระท่ังกนับ้ำงในเรื่องของค ำพูด  กิรยิำท่ำทำง  
กำรกระท ำ  อำรมณ์ต่ำง ๆ  ดังนั้นกำรคบหำสมำคมกับเพื่อนต้องมีใจหนักแน่น มั่นคงยอมรับฟังเหตุผล  รู้จัก
ให้อภัยและมีน้ ำใจซึ่งกันและกัน  จึงจะท ำให้มิตรภำพหรือควำมเป็นเพื่อนยืนยำว 
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กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
 
สาระส าคัญ 
 กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นส่ิงท่ีดี แสดงถึงควำมเป็นคนมีน้ ำใจ  เป็นกำรปลูกฝังนิสัยให้เป็นคนท่ี
ช่วยเหลือผู้อื่น  กำรช่วยเหลือผู้อื่นจะต้องท ำด้วยควำมเต็มใจ  จริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทนและต้องช่วยเหลือ
ในส่ิงท่ีถูกต้อง 

จุดประสงค์ 
 เพื่อให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

การจัดกิจกรรม 
 1. ให้นักเรียนเล่นเกมเพื่อนช่วยเพื่อน  โดยครูให้นักเรียนจับฉลำกช่ือเพื่อนในห้อง  เมื่อได้ช่ือแล้วให้
เก็บเป็นควำมลับไม่บอกใครตลอดวัน  แล้วให้นักเรียนช่วยเหลือเพื่อนคนนั้น เช่น ช่วยอธิบำยบทเรียน 
 2. ครูให้นักเรียนบันทึกกำรช่วยเหลือท่ีให้กับเพื่อน  เพื่อน ำมำรำยงำนหน้ำช้ัน 
 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงประโยชน์ของกำรให้ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และแนะน ำให้
ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป 
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กิจกรรมควำมซื่อสัตย์ 

สาระส าคัญ 
 ควำมซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมอันประเสริฐท่ีจะน ำไปสู่คุณธรรมอื่น ๆ บุคคลท่ีมีควำมซื่อสัตย์จะเป็นท่ี
ไว้วำงใจของผู้พบเห็น  ผู้ท่ีมีควำมซื่อสัตย์จะเจริญก้ำวหน้ำในอำชีพ  หน้ำท่ีกำรงำน และสังคมใดท่ี
ประกอบด้วยคนซื่อสัตย์  จังคมนั้นจะสงบสุขและพบกับควำมเจริญ 

จุดประสงค์ 
1. ให้นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์   
2. นักเรียนน ำคุณธรรมเรื่องควำมซื่อสัตย์ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
3. เพื่อให้นักเรียนมีควำมซื่อสัตย์เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น 

การจัดกิจกรรม 
 1. ครูสนทนำกับนักเรียนถึงข่ำวสำรต่ำง ๆเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำรทุจริต 
 2. ให้นักเรียนช่วยกันวิจำรณ์กำรกระท ำของบุคคลในข่ำวว่ำมีผลแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
 3. ครูให้ข้อคิดกับนักเรียนจำกผลกระท ำของบุคคลสองประเภทและให้นักเรียนสรุปเลือกปฏิบัติในส่ิง
ท่ีดี 

สื่อ /อุปกรณ ์
 1. ตัวอย่ำงข่ำวจำกหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ 
 2. ตัวอย่ำงบุคคลท่ีได้รับผลตอบแทนจำกกำรปฏิบัติตนท่ีมีควำมซื่อสัตย์ 
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กิจกรรมควำมรับผิดชอบ 
 
สาระส าคัญ 
 ควำมรับผิดชอบ  หมำยถึง  ควำมต้ังใจในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีจนกระท่ังงำนนั้นส ำเร็จและยอมรับ
ผลกำรกระท ำนั้น  ไม่ว่ำจะเกิดผลดีหรือไม่ดีก็ตำม  คนท่ีมีควำมรับผิดชอบนั้นมีผลดี คือ  ช่วยให้งำนนั้นส ำเร็จ
ลงด้วยดี  สำมำรถพัฒนำงำนให้ก้ำวหน้ำได้  หรือถ้ำเกิดควำมบกพร่องก็พร้อมท่ีจะแก้ไขให้ดีขึ้น  ควำม
รับผิดชอบมีหลำยอย่ำง เช่น 
 1. ควำมรับผิดชอบในกำรศึกษำเล่ำเรียนได้แก่ ต้ังใจเรียน  เข้ำเรียนตรงเวลำทุกช่ัวโมง  ส่งงำนตำม
ก ำหนด  ร่วมกิจกรรม  ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ  เป็นต้น 
 2. ควำมรับผิดชอบต่อโรงเรียนได้แก่  ช่วยกันรักษำควำมสะอำด  รักษำทรัพย์สินของส่วนรวม  แต่ง
กำยถูกร้องตำมระเบียบ  ช่วยสร้ำงช่ือเสียงให้โรงเรียน 
 3. ควำมรับผิดชอบต่อครอบครัวได้แก่  ช่วยงำนบ้ำ  ปฏิบัติตนไม่ให้ครอบครัวเส่ือมเสียช่ือเสียง 
 4. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่  ช่วยกันรักษำควำมสะอำด รักษำสมบัติของส่วนรวม  ร่วมกิจกรรม
เพื่อส่วนรวม  ช่วยสร้ำงสรรค์ควำมเจริญให้ชุมชน 

จุดประสงค์ 
 1. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีควำมรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและส่วนรวม 
 2. ให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ 

การจัดกิจกรรม 
 1. ครูให้นักเรียนเล่ำถึงบุคคลท่ีนักเรียนภูมิใจ  ในควำมส ำเร็จของเขำ และเหตุท่ีเขำประสบ
ควำมส ำเร็จ ( สุ่มนักเรียน 2-3 คน ) 
 2. ครูยกตัวอย่ำงนักเรียน และบุคคลท่ีประสบควำมส ำเร็จในชีวิตเพรำะเขำมีควำมรับผิดชอบ 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปถึงเรื่องควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................... 

กิจกรรมควำมกตัญญู 
 
สาระส าคัญ 
 กตัญญู  หมำยถึงกำรรู้จักบุญคูณ  อะไรก็ตำมท่ีเป็นบุญหรือมีคุณต่อเรำแล้วไม่ว่ำจะมำหรือน้อยก็ตำม  
เรำจะระลึกนึกถึงด้วยควำมซำบซึ้งไม่ลืม 
 ส่ิงท่ีควรกตัญญู 
 1. กตัญญูต่อบุคคล เช่น พระสงฆ์  พระมหำกษัตริย์  บิดำมำรดำ  ครู – อำจำรย์ โดยกำรเป็นลูกท่ีดี 
เป็นศิษย์ท่ีดี และเป็นพลเมืองดี 
 2. กตัญญูต่อส่ิงของ  เช่น  สถำนศึกษำ  วัด  ต้นไม้  ป่ำไม้  วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรหำเล้ียวชีพ  
จะต้องดูแลรักษำปฏิบัติต่อส่ิงนั้นด้วยดี  ไม่ลบหลู่ดูแคลน  ไม่ท ำลำย 
 3. กตัญญูต่อตนเอง  เพรำะร่ำงกำยเป็นอุปกรณ์ส ำคัญท่ีเรำได้ใช้อำศัยในกำรท ำควำมดี  สร้ำง
ควำมสุข  ควำมเจริญจึงต้องดูแลรักษำ  ไม่น ำพำตนเองไปเกี่ยวข้องกับควำมช่ัว เป็นต้น 

จุดประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนมีควำมกตัญญูกตเวที 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจผ่องใสมองโลกในแง่ดี 
 3. เพื่อให้นักเรียนเป็นท่ีสรรเสริญของผู้พบเห็น 

การจัดกิจกรรม 
 1. ครูน ำนิทำนหรือข่ำวเกี่ยวกับควำมกตัญญูกตเวทีของดำรำศิลปินเล่ำให้นักเรียนฟัง 
 2. นักเรียนช่วยกันอภิปรำยถึงผลท่ีได้รับจำกกำรเป็นคนมีควำมกตัญญูกตเวที 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปถึงควำมกตัญญู และส่ิงท่ีควรกตัญญู 

สื่อ / อุปกรณ ์
 1. ภำพขำวจำกหนังสือพิมพ์ 
 2. ภำพบรรยำกำศและส่ิงของท่ีเป็นบุญคุณ  ท่ีเก็บบูชำไว้เพรำะมีบุญคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
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กิจกรรมควำมสำมัคคี 
 
สาระส าคัญ 
 ควำมสำมัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งควำมส ำเร็จ  ถ้ำทุกคนมีควำมรักควำมสำมัคคีก็จะเกิดควำมกลมเกลียว
เป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน  กำรงำนต่ำง ๆจะด ำเนินไปอย่ำงง่ำยดำยและประสบควำมส ำเร็จและเป็นท่ียกย่องแก่ผู้
พบเหน็ 

จุดประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมรักควำมเห็นใจซึ่งกันและกัน 
 2. นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของควำมสำมัคคี  น ำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน 
 3. เพื่อให้นักเรียนไม่ทะเลำะวิวำทกัน 

การจัดกิจกรรม 
1.ครูเล่ำนิทำนเรื่องพ่อสอนลูกให้นักเรียนทุกคนในห้องฟัง ( นิทำนหรือเรื่องรำวอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องกบั
ควำมสำมัคคี 
2. ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรำยเรื่องท่ีครูเล่ำจบลงโดยกล่ำวถึงเหตุและผลท่ีเกิด 
3. นักเรียนและครู สรุปประโยชน์ของควำมสำมัคคี 
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................................................................................................... 

กิจกรรมควำมรักสถำบัน 
 

เนื้อหาสาระ 
สถำบันกำรศึกษำเป็นแหล่งให้ควำมรู้และกำรศึกษำอบรม  กล่อมเกลำให้นักเรียนเป็นคนดีของ 

สังคม  สถำนศึกษำนับเป็นสถำนท่ีแห่งหนึ่งท่ีมีบุญคูณแก่นักเรียน  นักเรียนควรรักและแสดงควำมกตัญญู
กตเวที  ส่ิงท่ีนักเรียนสำมำรถแสดงออกซึ่งควำมรกัสถำบัน เช่น  

1. แต่งกำยให้ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน  สะอำด  เรียบร้อย  เป็นที่ช่ืนชม และศรัทธำของผู้พบ
เห็น 
2. มีกริยำมำรยำทเรียบร้อยพูดจำไพเรำะประทับใจผู้ฟัง 
3. มีน้ ำใจเอื้อเฟื้อ  ให้ควำมร่วมมือกับสถำบัน 
4. รักและดูแลสถำบัน  ให้สะอำดร่มรื่น  สวยงำม  ตลอดจนรักษำสำธำรณสมบัติให้ใช้ได้คงทนถำวร  
ไม่ขีดเขียนท ำลำย 
5. ต้ังใจศึกษำเล่ำเรียน  พยำยำมสร้ำงช่ือเสียงในทุกๆด้ำน 
6. สอดส่องดูแลส่ิงท่ีท ำให้โรงเรียนเสียช่ือเสียงแล้วแจ้งให้ครูอำจำรย์ทรำบจะได้ร่วมมือกันแก้ไข 
7. ไม่ทะเลำะวิวำทหรือมีพฤติกรรมไม่เหมำะสมซึ่งเป็นกำรท ำลำยช่ือเสียงของสถำบัน 
8. ช่ือฟังค ำส่ังสอนของครู-อำจำรย์ 

จุดประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฟังให้นักเรียนรักและภำคภูมิใจในสถำบันของตนเอง 
2. เพื่อให้นักเรียนช่วยกันพัฒนำ  รักษำช่ือเสียงของสถำบันตนเอง 

การจัดกิจกรรม 
1. ครูให้นักเรียนอภิปรำยถึงควำมส ำคัญของโรงเรยีน  ส่ิงท่ีนักเรียนได้รับจำกโรงเรียนมีอะไรบ้ำงแล้ว
ช่วยกันสรุปเป็นข้อ ๆ 
2. ให้นักเรียนช่วยกันตอบในส่ิงท่ีนักเรียนควรท ำเพื่อเป็นกำรแสดงควำมรักควำมกตัญญูต่อโรงเรียน
และสรุปเป็นข้อ ๆพิมพ์ติดไว้ที่ป้ำยนิเทศเพื่อเตือนใจนักเรียน 

สื่อ / อุปกรณ ์
ภำพสวนหย่อมท่ีสวยงำม  ร่มรื่น ( จำกหนังสือสวนรวยโรงเรียนงำม ) 
ภำพโรงเรียนขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธง / กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
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กิจกรรมพระคุณของพ่อแม่ 
 
สาระส าคัญ 
 พ่อแม่เป็นพรหมของลูก คือ มีเมตตำ  ปรำรถนำดีต่อลูกไม่มีส้ินสุด 
 มีกรุณำ  คือ  คอยช่วยเหลือเสมอไม่ทอดท้ิง 
 มีมุทิตำ  คือ  ปรำบปล้ืมใจ   ยินดีเมื่อลูกมีควำมสุข 
 มีอุเบกขำ  คือ  ไม่ซ้ ำเติมลูกเมื่อลูกผิดพลำด  คอยให้ค ำปรึกษำ  ดังนั้นพ่อแม่มีพระคุณมำก  ลูกจึง
ควรกตัญญูกตเวทีท่ำน  ซึ่งนักเรียนสำมำรถท ำได้ดังนี้ 
 - รู้จักประพฤติตนดี  ไม่ท ำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงวงตระกูล 
 - ปรนนิบัติดูแล  ท้ังยำมดีและยำมป่วยไข้ 
 - รู้จักช่วยกำรงำน  ช่วยรักษำสมบัติท่ีท่ำนมอบให้ 
 - ต้ังใจรักษำเล่ำเรียนให้ท่ำนภำคภูมิใจ 

จุดประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนประพฤติตนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนมีสติรอบคอบมีเหตุผล  ได้รับกำรยกย่อง 
3. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณของพ่อแม ่

การจัดกิจกรรม 
 1. ครูให้นักเรียนพรรณนำพระคุณของพ่อแม่หรือเล่ำเรื่องควำมรักของพ่อแม่ให้นักเรียนฟัง 
 2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องพระคุณของพ่อแม่ และกำรตอบแทนบุญคุณ 

สื่อ / อุปกรณ ์
 1. ข่ำว หรือเรื่องรำวจำกหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสำร 
 2. ภำพซึ่งแสดงเรื่องควำมกตัญญูต่อผุมีพระคุณ เช่นภำพในหลวงและสมเด็จพระรำชชนนี  ภำพลูก
ดูแลพ่อแม่ท่ีเจ็บป่วย 
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กิจกรรม กำรปรับตัวให้เข้ำกับเพื่อน 
วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนรู้จักปรับตัวให้เข้ำกับเพื่อน 
2. แก้ปัญหำเด็กท่ีเข้ำกับเพื่อนไม่ได้ 

สาระส าคัญ 
 - ควำมสนใจของเด็กวัยรุ่น 
 - กำรรู้จักคบเพื่อน 
 - กำรช่วยเหลือกันเมื่อมำอยู่ร่วมกัน 
การด าเนินกิจกรรม  

1.ให้นักเรียนช่วยกันเสนอแนวคิดในกำรร่วมมือกนัช่วยเหลือในช้ันเรียน 
2. ครูแนะน ำถึงกำรแก้ปัญหำต่ำงๆและให้นักเรียนช่วยกันออกควำมคิดเห็น 
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กิจกรรมกำรปรับตัวให้เข้ำกับเพื่อน 
วัตถุประสงค์ 

ให้นักเรียนรู้จักระเบียบกำรแต่งกำยของโรงเรียนและปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง 
สาระส าคัญ 
 กำรแต่งกำยท่ีถูกต้องเหมำะสมควำมเป็นนักเรียน ก็คือสวมเส้ือนักเรียนท่ีถูกต้องตำมระเบียบ  
ปักช่ือ-สกุล ช่ือโรงเรียน นักเรียนชำยใส่เส้ือเข้ำในกำงเกงไม่ว่ำจะอยู่ในหรือนอกบริเวณโรงเรียน ถ้ำแต่งชุด
นักเรียนเมื่อไรนักเรียนจะต้องประพฤติเช่นนี้ทุกครั้ง 
  
การด าเนินกิจกรรม  

1. ครูยกตัวอย่ำงนักเรียนออกมำ 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งแต่งกำยเรียบร้อย อีกกลุ่มหนึ่งแต่งกำยไม่เรียบรอ้ย
หรือแต่งกำยผิดระเบียบ 

2. ให้นักเรียนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็น ถ้ำเกิดปัญหำอะไรขึ้นมำ กลุ่มท่ีจะต้องถูกจับตำมองคือ
นักเรียนกลุ่มใด 
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กิจกรรม กำรรักษำทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อฝึกให้นักเรียนควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัย และมีควำมรับผิดชอบต่อสถำนท่ี 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักรัก และรักษำสมบัติของส่วนรวม 

สาระส าคัญ 
 กำรอยู่รวมกันเป็นจ ำนวนมำก ถ้ำขำดควำมเป็นระเบียบต่ำงคนต่ำงท ำอะไรตำมอ ำเภอใจจะท ำให้
สังคมนั้นไม่เจริญ โรงเรียนเป็นสถำนท่ีให้ควำมรู้และเรำต้องรักษำสมบัติของ สถำบัน เช่น  

- โต๊ะ เก้ำอี้ ไม่ขีดเขียน นั่งแล้วเก็บวำงให้เรียบร้อย  
- ไฟฟ้ำเปิดใช้แล้วเวลำจ ำเป็น  
- น้ ำ ใช้แล้วปิดให้สนิท 
- ห้องน้ ำห้องส้วม เทน้ ำรำดให้สะอำดทุกครั้งท่ีใช้ 
- ผนังห้องเรียน ห้องน้ ำ อย่ำขีดเขียน 

การด าเนินกิจกรรม  
1. ครูให้นักเรียนเล่ำกำรรักษำน้ ำ ไฟ อื่นๆท่ีเป็นสมบัติของโรงเรียน 
2. ครูและนักเรียน ช่วยกันสรุปวิธีกำรรักษำทรัพยส์มบัติของโรงเรียนพร้อมท้ังประโยชน์ท่ีได้รับ 
3. ครูเล่ำตัวอย่ำง หรืออุทำหรณ์เกี่ยวกับควำมมีน้ ำใจให้นักเรียนฟัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................................ 

 
กิจกรรมกำรท ำควำมสะอำดห้องโฮมรูม 
วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนมีควำมรับผิดชอบในกำรท ำควำมสะอำดห้องโฮมรูม 
2. นักเรียนมีควำมสำมัคคี รักใคร่กัน 

สาระส าคัญ 
 กำรท ำควำมสะอำดห้องโฮมรูม ถือว่ำเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศในห้องเรียน ให้ห้องเรียนน่ำเรียนยิง่ขึ้น 
ช่วยเสริมในเรื่องกำรเรียน 
การด าเนินกิจกรรม  

1. ครูท่ีปรึกษำแต่งต้ังนักเรียนทุกคน เป็นเวรรักษำควำมสะอำด ต้ังแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ซึ่งในแต่ละ
วันจะมีเวรรับผิดชอบประมำณเวรละ 7-8 คน และใน 7-8คนนี้ จะมีหัวหน้ำเวร 1 คน รองหัวหน้ำเวร 1 คน 
ร่วมกันรับผิดชอบ  

2. ให้นักเรียนช่วยกันและร่วมมือกันท ำควำมสะอำด และจัดบอร์ดตำมเวรที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
...................................................................................... 

 
กิจกรรมภัยของวัยรุ่น 
วัตถุประสงค์ 

1.ให้นักเรียนเข้ำใจสภำพของวัยรุ่นโดยท่ัวๆไป 
2. ให้นักเรียนรู้จักภัยของวัยรุ่นว่ำมีอะไรบ้ำง 
3. ให้รู้จักป้องกันตนเองจำกภัยเหล่ำนั้น 

สาระส าคัญ 
 วัยรุ่น คือ วัยท่ีก ำลังเปล่ียนแปลงจำกสถำนภำพของเด็กเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งมีกำรเปล่ียนแปลงทำง
สถำนภำพทำงร่ำงกำย และมีผลท ำให้สภำพทำงด้ำนจิตใจเปล่ียนแปลงไปด้วย เช่น อำรมณ์รุนแรง ขำดควำม
ยั้งคิด ชอบทดลอง อยำกรู้ อยำกเห็น ยึดเพื่อเป็นแบบอย่ำง ภัยท่ีวัยรุ่นควรระมัดระวงั คือ กำรคบเพื่อน 
ยำเสพติด โจรผู้ร้ำย อุบัติเหตุต่ำงๆ สถำนเริงรมย์ต่ำงๆ เป็นต้น 
การด าเนินกิจกรรม  

1. ให้นักเรียนศึกษำจำกข่ำวหนังสือพิมพ์หรือแหล่งสืบค้นอื่นๆและให้นักเรียนช่วยกันวิเครำะห์ข่ำว 
2. นักเรียนน ำเสนอ แนวทำงในกำรป้องกันภัยเหล่ำนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................................... 

 
กิจกรรมกำรวำงตัวต่อเพื่อนต่ำงเพศ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้เรื่องกำรคบเพื่อนต่ำงเพศ 
2. เพื่อให้แนวทำงในกำรน ำไปประพฤติปฏิบัติดุถูกต้องเหมำะสม 
3. เป็นกำรช่วยรักษำขนบธรรมเนียมของวัฒนธรรมไทย 
4. เพื่อรักษำเกียรติ ช่ือเสียง วงศ์ตระกูลของตัวเองและสถำบัน 

สาระส าคัญ 
 กำรคบเพื่อนต่ำงเพศนั้น เป็นส่ิงท่ีจะแนะแนวทำงกันได้ กำรปฏิบัติตำมกฏเกณฑ์ก็จะเป็นแนวทำงหนึ่ง
ท่ีจะขจัดปัญหำเรื่องเพศ ซึ่งอำจจะเกิดขึ้นได้ สังคมไทยเรำถือว่ำหญิงยังควรรักนวลสงวนตัวและสุภำพ 
ประพฤติในส่ิงท่ีดีงำมท่ีหญิงไทยควรกระท ำให้เป็นนิสัยควำมเคยชิน ส่วนชำยก็จะต้องมีควำมเป็นสุภำพบุรุษ 
เสียสละ และให้เกียรติผู้หญิง 
การด าเนินกิจกรรม  

1. ครูพูดถึงธรรมชำติของเพศและวัย 
2. ครูยกตัวอย่ำงข้อปฏิบัติท่ีไม่เหมำะสม ไม่ดีของคนในสังคมปัจจุบัน 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่ำงข้อปฏิบัติท่ีดีในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
.................................................................................. 

 
กิจกรรม  ควำมรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีควำมรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและส่วนรวม 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ 

สาระส าคัญ 
 ควำมรับผิดชอบ หมำยถึง ควำมต้ังใจในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี จนกระท่ังงำนนั้นส ำเร็จและยอมรับ
ผลกำรกระท ำนั้น ไม่ว่ำจะเกิดผลดีหรือไม่ก็ตำม คนท่ีมีควำมรับผิดชอบนั้น มีผลดี คือ ช่วยให้งำนนั้นส ำเร็จลง
ด้วยดี สำมำรถพัฒนำงำนให้ก้ำวหน้ำได้ หรือถ้ำเกิดควำมบกพร่องก็พร้อมท่ีจะแก้ไขให้ดีขึ้น  
การด าเนินกิจกรรม  

1. ครูให้นักเรียนเล่ำถึงบุคคลท่ีนักเรียนภูมิใจ ในควำมส ำเร็จของเขำ และเหตุท่ีเขำประสบควำมส ำเร็จ
(สุ่มนักเรียน 2-3 คน) 

2.ครูยกตัวอย่ำงนักเรียนหรือบุคคลท่ีประสบควำมส ำเร็จในชีวิตเพรำะมีควำมรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
.............................................................................................. 

 
กิจกรรม  มีควำมเคำรพ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรู้จักแสดงควำมเคำรพ 
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนมีเสน่ห์ เป็นท่ีพอใจ รักใคร่ของผู้ท่ีพบเห็น 

สาระส าคัญ 
 ควำมเคำรพ  หมำยถึง ควำมตระหนัก ซำบซึ้ง รู้ถึงคุณควำมดีท่ีมีอยู่จริงของบุคคลอื่น ยอมรับนับถือ
ควำมดีของเขำด้วยใจจริง แล้วแสดงควำมนับถือต่อผู้นั้น ด้วยกำรแสดงควำมอ่อนน้อม อ่อนโยนอย่ำง
เหมำะสม ท้ังต่อหน้ำและลับหลัง เปิดกว้ำงพร้อมท่ีจะรองรับควำมดีของผู้อื่นเข้ำสู่ตน 
การด าเนินกิจกรรม  

1. ครูซักถำมนักเรียน และยกตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในโรงเรียน เช่น 
1.1 นักเรียนสังเกตหรือไม่ว่ำ ท ำครูแต่ละท่ำนยกมือไหว้ซึ่งกันและกนั 
1.2 ท ำไมนักเรียนจึงยกมือไหว้ ค ำนับ หลีกทำง นั่งส ำรวม หรือไม่พูดคุยขณะสอน 
1.3 ท ำไมเรำต้องยืนตรงในขณะธงชำติขึ้นเสำ 

2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปค ำตอบท่ีนักเรียนตอบและเน้นถึงเรื่อควำมเคำรพ 
3. ครูสรุปผลดีของบุคคลท่ีมีควำมเคำรพ เพื่อให้นักเรียนน ำไปปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................................. 

 
กิจกรรม ควำมรักสถำบัน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักและภำคภูมิใจในสถำบันของตนเอง 
2. เพื่อให้นักเรียนช่วยกันพัฒนำ รักษำช่ือเสียงของสถำบันตนเอง 

สาระส าคัญ 
 สถำบันกำรศึกษำ เป็นแหล่งให้ควำมรู้และกำรศึกษำอบรม กล่อมเกลำให้นักเรียนเป็น 
การด าเนินกิจกรรม  

1. ครูซักถำมนักเรียน และยกตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในโรงเรียน เช่น 
1.1 นักเรียนสังเกตหรือไม่ว่ำ ท ำครูแต่ละท่ำนยกมือไหว้ซึ่งกันและกนั 
1.2 ท ำไมนักเรียนจึงยกมือไหว้ ค ำนับ หลีกทำง นั่งส ำรวม หรือไม่พูดคุยขณะสอน 
1.3 ท ำไมเรำต้องยืนตรงในขณะธงชำติขึ้นเสำ 

2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปค ำตอบท่ีนักเรียนตอบและเน้นถึงเรื่อควำมเคำรพ 
3. ครูสรุปผลดีของบุคคลท่ีมีควำมเคำรพ เพื่อให้นักเรียนน ำไปปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
.............................................................................................. 

 
กิจกรรม ควำมซื่อสัตย์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์ 
2. นักเรียนน ำคุณธรรม เรื่อง “ควำมซื่อสัตย์ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน” 
3. เพื่อให้นักเรียนมีควำมซื่อสัตย์ เป็นท่ียอมรับของผู้อื่น 

สาระส าคัญ 
 ควำมซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมอันประเสริฐท่ีจะน ำไปสู่คุณธรรมอื่นๆ บุคคลท่ีมีควำมซื่อสัตย์จะเป็นท่ี
ไว้วำงใจของผู้พบเห็น ผู้ท่ีมีควำมซื่อสัตย์จะเจริญก้ำวหน้ำในอำชีพ หน้ำท่ีกำรงำน และสังคมใดท่ีประกอบด้วย
คนซื่อสัตย์ สังคมนั้นจะสงบสุข และพบกับควำมเจริญ 
การด าเนินกิจกรรม  

1. ครูสนทนำกับนักเรียนถึงข่ำวสำรต่ำงๆเกี่ยวกับเรื่องควำมซื่อสัตย์ สุจริตและควำมทุจริต 
2. ให้นักเรียนช่วยกันวิจำรณ์กำรกระท ำของบุคคลในข่ำว ว่ำมีผลแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
3. ครูให้ข้อคิดแก่นักเรียนจำกผลกำรกระท ำของบุคคลท้ังสองประเภทและให้นักเรียนสรุปเลือกปฏิบัติ

ในส่ิงท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................ 

 
กิจกรรม ควำมสำมัคคี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมรัก ควำมเห็นใจซึ่งกันและกัน 
2. นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของควำมสำมัคคี น ำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน 
3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนไม่ทะเลำะวิวำทกัน 

สาระส าคัญ 
 ควำมสำมัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งควำมส ำเร็จ ถ้ำทุกคนมีควำมรัก ควำมสำมัคคีก็จะเกิดควำมกลมเกลียว 
เป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน กำรงำนต่ำงๆจะด ำเนินไปอย่ำงง่ำยดำยและประสบควำมส ำเร็จและเป็นท่ียกย่องแก่ผู้
พบเห็น 
การด าเนินกิจกรรม  

1.ครูเล่ำนิทำนหรือเรื่องรำวอื่นๆท่ีเกี่ยวกับควำมสำมัคคี ให้นักเรียนทุกคนในห้องฟัง 
2.ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรำยเรื่องท่ีครูเล่ำจบลงโดยกล่ำวถึงเหตุและผลท่ีเกิด 
3. ให้นักเรียนและครูสรุปโทษและประโยชน์ของควำมสำมัคคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................................................... 

 
กิจกรรม พระคุณของพ่อแม่ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนประพฤติตนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนมีสติรอบคอบ มีเหตุผล ได้รับกำรยกย่องสรรเสริญ 
3. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณของพ่อแม ่

สาระส าคัญ 
 พ่อแม่เป็นพรหมของลูก คือ มีเมตตำ ปรำรถนำดีต่อลูกไม่มีส้ินสุด 
 มีกรุณำ คือ คอยช่วยเหลือเสมอไม่ทอดท้ิง 
 มีมุฑิตำ คือ ปลำบปล้ืมใจ ยินดีเมื่อลูกมีควำมสุข 
 มีอุเบกขำ คือ ไม่ซ้ ำเติมลูกเมื่อลูกผิดพลำด คอยให้ค ำปรึกษำ 
ดังนั้น พ่อแม่มีพระคุณมำก ลูกจึงควรกตัญญูกตเวทีท่ำน ซึ่งนักเรียนสำมำรถท ำได้ดังนี้ 

-รู้จักประพฤติตนดี ไม่ท ำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงวงศ์ตระกูล 
 -ปรนนิบัติดูแล ท้ังยำมดีและยำมป่วยไข้ 
 -รู้จักช่วยกำรงำน ช่วยรักษำทรัพย์สมบัติท่ีท่ำนมอบให้ 
 -ต้ังใจศึกษำเล่ำเรียนให้ท่ำนภำคภูมิใจ 
การด าเนินกิจกรรม  

1. ครูให้นักเรียนพรรณนำพระคุณของพ่อแม่ หรือ เล่ำเรื่องควำมรักของพ่อแม่ให้นักเรียนฟงั 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องพระคุณของพ่อแม่ และกำรตอบแทนบุญคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
.................................................................................. 

 
กิจกรรม คุณและโทษส่ือมวลชน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของส่ือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วีดีโอ หนังสือพิมพ์ต่ำงๆ 
คอมพิวเตอร์ 

2. เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจถึงคุณประโยชน์และโทษของส่ือมวลชน 
3. เพื่อให้นักเรียนมีควำมสุขในกำรท ำงำน 

สาระส าคัญ 
 ส่ือมวลชนต่ำงๆให้ท้ังคุณประโยชน์และโทษ นักเรียนต้องเลือกอ่ำน ฟังและชม ควรรู้จักคิดและ
พิจำรณำก่อนท่ีจะเช่ือบทควำม ข้อคิด หรือค ำวิจำรณ์นั้นๆ นักเรียนต้องเป็นผู้กว้ำงขวำงในกำรอ่ำน เพรำะจะ
ท ำให้ตัดสินใจว่ำ ข้อควำมใดมอมเมำ ชักน ำให้คิดกำรกระท ำช่ัว แต่ถ้ำเลือกอ่ำน ฟัง ชมเป็น ก็จะท ำให้เกิด
ประโยชน์ด้ำนสติปัญญำ 
การด าเนินกิจกรรม  

1. ครูให้นักเรียนวิเครำะห์บทควำม หรือข่ำวสำร ว่ำมีลักษณะอย่ำงไรด้ำนคุณประโยชน์และโทษ 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงควำมส ำคัญของส่ือมวลชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................................. 

 
กิจกรรม ท ำงำนไม่ค่ังค้ำง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีควำมขยันหมั่นเพียรในกำรท ำงำน 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีปฏิบัติตนไม่ให้งำนค่ังค้ำง 
3. เพื่อให้นักเรียนมีควำมสุขในกำรท ำงำน 

สาระส าคัญ 
 วิริยะ คือ ควำมพำกเพียร ควำมไม่ท้อถอย คนท่ีมีควำมวิริยะจะไม่เกียจคร้ำนกำรงำนจะไม่ค่ังค้ำง 
งำนค่ังค้ำง เพรำะ 

-  ท ำงำนไม่ถูกกำล เช่น เมื่อถึงวัยเรียนกลับไม่ต้ังใจศึกษำเล่ำเรียน 
- ไม่ยอมท ำงำน คือ ชอบผลัดวันประกันพรุง่ หรือสำเหตุต่ำงๆมำอ้ำง 
วิธีท างานให้เสร็จ กำรท ำงำนให้เสร็จควรใช้หลักอิทธิบำท 4 คือ 
1. ฉันทะ คือ ควำมรักงำน 

 2. วิริยะ คือ ควำมพำกเพียร ควำมไม่ท้อถอย 
 3. จิตตะ คือ ควำมเอำใจใส่ ไม่ปล่อยปละละเลยกับงำนของตน 
 4. วิมังสำ คือ ท ำงำนด้วยปัญญำใช้ปัญญำพิจำรณำงำน เพื่อให้งำนนั้นส ำเร็จลุล่วงตำมท่ีคำดหวัง 
การด าเนินกิจกรรม  

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยสำเหตุของงำนท่ีค่ังค้ำงแล้วสรุปเป็นข้อๆ 
2.ให้นักเรียนช่วยกันหำวิธีแก้กำรท ำงำนท่ีค่ังค้ำงให้ส ำเร็จลุล่วง 
3.ครูสรุปเพิ่มเติม ให้นักเรียนน ำไปปฏิบัติ และติดตำมผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................. 

 
กิจกรรม กำรส ำรวจควำมถนัดทำงอำชีพของตนเอง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักในกำรวำงแนวทำงในกำรท ำงำนและกำรศึกษำต่อของตนเองได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 

สาระส าคัญ 
 กำรท่ีคนเรำได้ใช้เวลำศึกษำให้รู้ถึงควำมสำมำรถหรือควำมถนัดในด้ำนใดด้ำนหนึ่งของตนเองแล้ว ก็
จะเกิดกำรพัฒนำควำมสำมำรถของตนเองได้เหมำะสมกับแนวทำงในกำรศึกษำต่อ หรือกำรประกอบอำชีพท่ี
ตนเองชอบหรือตนเองถนัดต่อไป และเมื่อมีเวลำว่ำงได้ใช้เวลำว่ำงนั้นพัฒนำควำมสำมำรถให้เกิดประโยชน์ได้ 
ถ้ำมีเวลำมองดูตัวเองว่ำตนองนั้นมีควำมสำมำรถด้ำนใดเป็นพิเศษ เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี วำดรูป ฯลฯ 
การด าเนินกิจกรรม  

1. ให้นักเรียนส ำรวจตนเอง ในเวลำว่ำงนักเรียนชอบท ำอะไร พร้อมแสดงควำมคิดเห็น 
2. ให้นักเรียนวำงแผนกำรศึกษำในอนำคต และน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 
3. ครูและนักเรียนร่วมสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
..................................................................................................... 

 
กิจกรรม   “ควำมขยันสู่ควำมส ำเร็จ” 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญและผลดีของควำมขยัน 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะท่ีดีในเรื่องควำมขยัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรเรียน 
 3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง และส ำรวจตนเอง พร้อมท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนำให้ตนเองมีควำม
ขยันเพิ่มขึ้น ต่อไป 

สาระการเรียนรู้ 
 ควำมขยันเป็นส่ิงท่ีดี และสำมำรถจะน ำบุคคลให้ประสบควำมส ำเร็จในส่ิงท่ีตนเองหวังไว้ โดยเฉพำะ
อย่ำงในเรื่องกำรเรียน หำกนักเรียนเกียจคร้ำน ไม่มีควำมขยันศึกษำเล่ำเรียน ก็จะท ำให้นักเรียนเรียนได้ไม่ดี
เท่ำท่ีควร  

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนร่วมกนัอภิปรำยตำมควำมเข้ำใจของตนเองว่ำ “ควำมขยันคืออะไร” และ “ควำมขยันมี
ควำมส ำคัญหรือมีประโยชน์อย่ำงไร” 
 2. นักเรียนร่วมกนัอภิปรำย กำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับควำมขยันกับกำรเรียน ควำมขยันกับกำรท ำงำน
กลุ่ม และ ควำมขยันกับอำชีพ 
 3. ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบ “ควำมขยันสู่ควำมส ำเร็จ” พร้อมแปลผลแบบทดสอบ 
 4. นักเรียนดูแลของแบบทดสอบ แล้วน ำมำปรับปรุง หรือพัฒนำตนเอง หำกระดับของควำมขยันมี
น้อย  
 5. นักเรียนบันทึกกำรวิเครำะห์ตนเองในใบงำน “ควำมขยันสู่ควำมส ำเร็จ” 

การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตจำกกำรท ำแบบทดสอบ 
 2. สังเกตจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



แบบทดสอบความขยันสู่ความส าเร็จ 
 

 ใหน้ักเรียนท ำแบบทดสอบเกี่ยวกับควำมขยันของตนเองโดยขีดเครื่องหมำย   ว่ำมีลักษณะเช่นใด 
โดยตอบให้ตรงกับควำมคิดหรือควำมรู้สึกของตนเองมำกท่ีสุด ดังต่อไปนี้ 
 

 
ข้อ  

ข้อความ 
ใช ่
(3) 

ไม่ใช ่
(2) 

บางคร้ัง 
(1) 

1 ข้ำพเจ้ำอยำกเรียนหนังสือมำกกว่ำท ำอย่ำงอื่น    
2 ข้ำพเจ้ำท ำกำรบ้ำนทุกวิชำท่ีครูให้โดยสม่ ำเสมอ    
3 ข้ำพเจ้ำต้ังเป้ำหมำยชีวิตไว้แล้ว และจะด ำเนินกำรตำมนั้น    
4 ข้ำพเจ้ำชอบค้นคว้ำบทเรียนในเรื่องท่ีสนใจเป็นพิเศษ    
5 ข้ำพเจ้ำชอบอธิบำยบทเรียนยำกๆ ให้เพื่อนฟังเสมอ    
6 ข้ำพเจ้ำมักจะดูหนังสือโดยพยำยำมท ำควำมเข้ำใจบทเรียนอยู่เสมอ    
7 ข้ำพเจ้ำคิดว่ำข้ำพเจ้ำชอบเรียนหนังสือมำกกว่ำบริกำรผู้อื่น    
8 ข้ำพเจ้ำชอบมำโรงเรียนทุกวัน    
9 ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำกำรนั่งเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องท่ีน่ำเบ่ือหน่ำย    
10 ข้ำพเจ้ำมีควำมสุขทุกครั้งท่ีให้บริกำรเพื่อนหรือครู    
11 เมื่อครูส่ังให้เขียนรำยงำนส่งข้ำพเจ้ำมักจะส่งทันตำมก ำหนดเวลำเสมอ    
12 ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับมอบหมำยให้ท ำกิจกรรมอื่น ๆ นอกบทเรียน ข้ำพเจ้ำจะ

มีควำมรู้สึกตื่นเต้นและสนใจ 
   

13 เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับมอบหมำยให้ท ำงำนใด ๆ ข้ำพเจ้ำจะท ำงำนนั้นได้
ส ำเร็จ 

   

14 ถ้ำมีใครมำขอควำมร่วมมือจำกข้ำพเจ้ำในเรื่องท่ีไม่ใช่กำรเรียน ข้ำพเจ้ำ
มักจะให้ควำมร่วมมือ 

   

15 เมื่อมีวันเวลำว่ำง ข้ำพเจ้ำชอบท ำงำนอดิเรกมำกกว่ำนั่งท่องหนงัสือ    
 
 
 
 
 
ช่ือ........................................................................................................ห้อง....................เลขท่ี............ 



การแปลผลคะแนน 
 31-45 คะแนน หมำยถึง  นักเรียนเป็นคนขยันในกำรเล่ำเรียน มีควำมมำนะพยำยำม สนใจศึกษำหำ
ควำมรู้ในเรื่องบริกำร หรือช่วยเหลือผู้อื่น นักเรียนคิดว่ำเป็นส่ิงท่ีน่ำภูมิใจ ฉะนั้นนักเรียนควรจะฝึกให้มีนิสัยรัก
กำรท ำงำน แล้วจะเป็นคนท่ีน่ำคบมำก 
 16-30 คะแนน หมำยถึง  นักเรียนเป็นคนท ำตำมอำรมณ์ของตนเอง นักเรียนพอใจจะท ำส่ิงใดก็ท ำส่ิง
นั้น ถ้ำไม่ชอบก็ไม่อยำกท ำ ควรปรับปรุงตนเองให้มีนิสัยรักควำมขยัน แล้วนักเรียนจะประสบควำมส ำเร็จในทุก
ด้ำน 
 1-15 คะแนน หมำยถึง  นักเรียนเป็นคนค่อนข้ำงจะไม่ขยันในกำรเล่ำเรียน แต่มีควำมสุขในกำร
ท ำงำนบริกำรผู้อื่น มีจิตใจโอบอ้อมอำรี เป็นคนท่ีน่ำรักมำก ๆ สำมำรถด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบงาน “ความขยันสู่ความส าเร็จ” 

 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนวิเครำะห์ตนเองเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ ตำมควำมคิดเห็นของตนเอง 
พร้อมบันทึกลงในใบงำนนี ้
1. ควำมเห็นของนักเรียนในเรื่องควำมหมำยของควำมขยัน คือ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
2. บุคคลท่ีประสบควำมส ำเร็จในชีวิตเพรำะควำมขยันหมั่นเพียรท่ีนักเรียนประทับใจมำกท่ีสุด คือ 
.......................................................................................................................................................... 
ท้ังนี้เพรำะ........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
3. ควำมขยันหมั่นเพียรมีคุณค่ำและประโยชน์ต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน คือ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
4. ควำมขยันหมั่นเพียรมีคุณค่ำและประโยชน์ต่ออำชีพกำรงำน คือ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  
5. ควำมขยันหมั่นเพียรมีคุณค่ำและประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชำติ คือ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
6. ผลเสียท่ีเกิดจำกควำมเกียจคร้ำน คือ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
ช่ือ........................................................................................................หอ้ง....................เลขท่ี............ 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม(Home  Room) 
................................................................................... 

กิจกรรม  “ความสุข ” 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถสร้ำงควำมสุขด้วยตนเองได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถบอกเหตุกำรณ์ท่ีเป็นควำมสุขในชีวิตของตนเองได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถอธิบำยหรือแนะน ำผู้คนรอบข้ำง เรื่อง  “วิธีสร้ำงควำมสุขได้” 

สาระการเรียนรู้ 
 ควำมสุขคือ ควำมรู้สึกสะดวกสบำย ควำมทุกข์ท่ีลดลง ควำมรู้สึกพึงพอใจ ควำมรู้สึกใจสงบ ไม่วุ่นวำย 
ควำมรู้สึกดีข้ึน ภำวะควำมรู้สึกสบำยท่ี สำรสุขในร่ำงกำยได้ถูกกระตุ้นให้หล่ังออกมำจนเกิดอำกำรปีติยินดี 
 วิธีกำรเพิ่มควำมสุข ได้แก่ 

1. คิดถึงเรื่องดีๆ ท่ีเรำมีอยู่ ช่ืนชมควำมดีงำมของชีวิตของธรรมชำติรอบตัวหัดคิดหัดมองโลกให้เป็น 
2. แสดงควำมขอบคุณต่อคนท่ีท ำให้เรำประสบควำมส ำเร็จ คนท่ีสอนเรำ หรือเป็นกัลยำณมิตรต่อเรำ 
3. แสดงควำมเมตตำกรุณำต่อเพื่อนมนุษย์ รู้จักให้อภัย ให้เวลำให้ควำมส ำคัญต่อเพื่อน ครอบครัว 

หรือญำติ ให้เวลำดูแลสุขภำพของตัวเองให้ดี 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. กล่ำวทักทำยและแนะน ำตนเองกับนักเรียน 
2. สนทนำ สอบถำม แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพร่ำงกำยสุขภำพจิต 
3. ครูให้นักเรียนท ำกิจกรรมขอบคุณเพื่อช่ืนชมควำมดีควำมงำมของชีวิตของธรรมชำติรอบตัว 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเขียนค าขอบคุณ 
3.1 ครูแจกกระดำษแล้วให้นักเรียนเขียนค ำขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนในเรื่องใดก็ได้ 
3.2 ให้นักเรียนทุกคนเขียนค ำขอบคุณส่ิงของรอบตัว เช่น ขอบคุณอำจำรย์ท่ีถ่ำยทอดวิชำควำมรู้

ให้กับผม ขอบคุณห้องเรียนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ฉัน ฯลฯ 
3.3 ครูสุ่มค ำขอบคุณของนักเรียนมำยกตัวอย่ำง 2-3 ตัวอย่ำง 

4. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่ำงวิธีเพิ่มควำมสุขด้วยตนเอง 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้ท่ีได้ 

การวัดและการประเมินผล 
สังเกตจำกกำรให้ควำมร่วมมือระหว่ำงกำรท ำกิจกรรมและกำรสนทนำแลกเปล่ียนควำม 

คิดเห็นระหว่ำงนักเรียนและคร ู
 
 
 
 
 
   



เอกสารประกอบการเรียน  
“ความสุขและวิธีเพิ่มความสุข” 

 
ควำมสุขคืออะไร ลองมำพิจำรณำนิยำมแนวคิดเรื่องควำมสุข ในแง่มุมต่ำง ๆ ดังนี้ 

 ควำมสุขคือ ควำมรู้สึกสะดวกสบำย (เป็นควำมรู้สึกท่ีไม่ยุ่งยำก หรือไม่ต้องอดทน)  

 ควำมสุขคือ ควำมทุกข์ท่ีลดลง (เป็นจิตสัมพันธ์ เมื่อทุกข์เริ่มทุเลำเบำบำง)  

 ควำมสุขคือ ควำมรู้สึกพึงพอใจ เมื่อควำมต้องกำรหรือควำมอยำกของเรำได้รับกำรตอบสนอง 
(กิเลสได้รับกำรตอบสนอง)  

 ควำมสุขคือ ควำมรู้สึกใจสงบ ไม่วุ่นวำย  

 ควำมสุขคือ ควำมรู้สึกดีข้ึน เมื่อควำมไม่อยำกเป็นควำมน่ำรังเกียจได้พ้นไป  

 ควำมสุขคือ ภำวะควำมรู้สึกสบำยท่ี สำรสุขในร่ำงกำยได้ถูกกระตุ้นให้หล่ังออกมำจนเกิด
อำกำรปีติยินดี (บำงคนฉีดสำรเสพติดกระตุ้นให้ร่ำงกำยเกิดสุขจำกสำรเคมี ซึ่งไม่ถูกต้อง) 

 
มีต ำนำนเกี่ยวกับควำมสุขได้เล่ำไว้ว่ำ... ปิศำจอยำกจะแย่งชิงเอำควำมสุขจำกมนุษย์... เพรำะไม่อยำก

ให้มนุษย์มีควำมสุข... จะท ำอย่ำงไรดี...  
ปิศำจตนท่ี 1 บอกใหเ้อำควำมสุขไปซ่อนไว้ที่.. ทะเล...  
ปิศำจตนท่ี 2 บอกให้เอำควำมสุขไปซ่อนไว้ที่.. น้ ำตก...  
ปิศำจตนท่ี 3 บอกให้เอำควำมสุขไปซ่อนไว้ที่.. ภูเขำ...  
ปิศำจตนท่ี 4 บอกว่ำถ้ำเอำควำมสุขไปซ่อนไว้ที่.. ทะเล... น้ ำตก... หรือภูเขำ... มนุษย์อำจเจอได้ง่ำย... 

วิธีกำรท่ีง่ำยท่ีสุดคือ... เอำควำมสุขไปซ่อนไว้ที่ตัวมนุษย์เอง... เพรำะมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบหำควำมสุขนอกตัว... 
มนุษย์จึงไม่รู้ว่ำควำมสุขท่ีแท้จริงนั้น... อยู่ท่ีไหน... 

นักจิตวิทยำแบบตะวันตกเขำแนะน ำวิธีเพิ่มควำมสุขไว้ 8 ขั้นตอน ตำมควำมรู้ท่ีเขำวิจัยมำ คือ 
1. คิดถึงเรื่องดี ๆ ท่ีเรำมีอยู่ ท่ีฝรั่งเรียกว่ำ count your blessings เช่น เรำมีแขนขำครบถ้วน ตำดี 

ไม่พิกำร ฯลฯ เรำดีกว่ำคนอื่นอีกหลำยคน ไม่ควรจะมำนั่งซึมเศร้ำ และให้หัดเขียนบันทึกประจ ำวันถึงเรื่องท่ี
เรำรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณอยำกจะขอบคุณเพื่อนหรือคนท่ีมีพระคุณต่อเรำสัก 4-5 เรื่อง สัปดำห์ละครั้ง 

2. แสดงควำมเมตตำกรุณำต่อเพื่อนมนุษย์ เช่น ช่วยคนชรำข้ำมถนน ช่วยซื้อพวงมำลัยจำกเด็กตำม
ถนน ให้ทิปแก่เด็กเสิร์ฟ เด็กปั๊ม บริจำคเงินช่วยเหยื่อสึนำมิ กำรแสดงควำมเมตตำกรุณำต่อคนอื่นท ำให้มี
ผลบวกทำงใจ ท ำให้เรำสบำยใจได้ฉับพลัน ท่ีนั่นและเด๋ียวนั้น 

3. ช่ืนชมควำมดีงำมของชีวิตของธรรมชำติรอบตัว เช่น ให้เวลำเล็กๆ น้อยๆ ช่ืนชมกับควำมงำมควำม
หอมของดอกไม้ นกปลำ  

4. แสดงควำมขอบคุณต่อคนท่ีท ำให้เรำประสบควำมส ำเร็จ คนท่ีสอนเรำ หรือเป็นกัลยำณมิตรต่อเรำ 
5. รู้จักให้อภัย เช่นเขียนจดหมำยไปให้อภัยศัตรูคู่อำฆำตท่ีเคยท ำให้เรำเจ็บปวด เขำว่ำท ำอย่ำงนี้ได้จะ

ท ำให้เรำหมดเรื่องท่ีจะมำหลอกหลอนให้หลงครุ่นคิดหมกมุ่นซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำไปตลอดชีวิต 
6. ให้เวลำให้ควำมส ำคัญต่อเพื่อน ครอบครัว หรือญำติ ซึ่งเป็นกำรลงทุนท่ีคุ้มค่ำ เพรำะควำมสัมพันธ์

ท่ีดีกับมนุษย์คนอื่นท ำให้เกิดควำมพึงพอใจต่อเรำมำกในล ำดับต้นๆ อย่ำงหนึ่ง 



7. ให้เวลำดูแลสุขภำพของตัวเองให้ดี นอนให้พอ ออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ หำเรื่องท ำให้ยิ้มหัวที่ท ำ
ให้อำรมณ์ดี เช่น อ่ำนโจ๊ก ดูหนังตลกเขำพบว่ำท ำอย่ำงนี้จะท ำให้เรำเกิดควำมพึงพอใจในชีวิตควำมเป็นอยู่ได้ดี
ขึ้นอีกอย่ำง 

8. หัดคิดหัดมองโลกให้เป็น คนเรำต้องมีปัญหำส่วนตัวด้วยกันทุกคนไม่มำกก็น้อย หัดคิดในทำงบวก 
มีแผนวิธีกำรแก้ไขปัญหำส่วนตัวพร้อมใช้อยู่ในหัว หรืออำจจะต้องใช้ธรรมะเข้ำข่มบ้ำงในบำงครั้งบำงครำว 
อำจจะใช้ค ำพูดปลุกใจเช่น “เรื่องนี้อย่ำงมำกก็เสียเงิน” “เรื่องนีไ้ม่ใช่เรื่องคอขำดบำดตำย” “อกหักดีกว่ำรักไม่
เป็น” เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................................................................. ...................... 

 
กิจกรรม วิธีสู่กำรเป็นท่ีรัก 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิธีกำรปรับตัวให้เข้ำกับผู้อื่น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติตนให้เป็นที่รักใคร่ของเพื่อน ครูอำจำรย์ และคนรอบข้ำง 

สาระการเรียนรู้ 
 คนเรำทุกคนเกิดมำย่อมอยำกเป็นท่ีรักแก่คนรอบข้ำงเพรำะเรำไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก เร ำต้อง
เกี่ยวข้องพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน กำรท่ีเรำจะปฏิบัติตนให้เป็นท่ีรักและสร้ำงควำมประทับใจให้คนรอบข้ำง
นั้นมีวิธีกำรง่ำยๆ 4 วิธี ดังนี้ 

1. ท ำตัวให้เป็นธรรมชำติ 
2. มีอำรมณ์ดี 
3. รู้จัก “ให”้ และ “รับ” 
4. มองโลกในแง่ดี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. สนทนำ ทักทำย นักเรียน 
2. ถำมนักเรียนว่ำ “ นักเรียนอยำกมีเพื่อนเยอะๆ และเป็นท่ีรักของคนรอบข้ำงไหม” 
3. ให้นักเรียนตอบแบบประเมินตนเองว่ำ ตนเองปฏิบัติตัวเป็นท่ีรักมำกเพียงใด 
4. ให้ค ำแนะน ำ 4 วิธีสู่กำรเป็นท่ีรักแก่นักเรียนและอภิปรำยร่วมกับนักเรียนว่ำแต่ละวิธีจะท ำอย่ำงไร

บ้ำง 
5. สรุปร่วมกันกับนักเรียนเกี่ยวกับ 4 วิธีสู่กำรเป็นท่ีรัก 

การวัดและการประเมินผล 
1. กำรถำม-ตอบนักเรียนในช้ันเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรตอบค ำถำมและแสดงควำมคิดเห็นของนักเรียน 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
 แบบประเมิน “คุณปฏิบัติตนเป็นท่ีรักส ำหรับคนอื่นมำกแค่ไหน” 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจตนเอง 
“คุณปฏิบัติตัวเป็นที่รักมากแค่ไหน” 

 
ค าช้ีแจง ขีดเครื่องหมำย  ในช่องท่ีตนเองปฏิบัติ      

                                                                                                                                                                           
เคยท ำ        ไม่เคยท ำ 
 

1. แบ่งขนมให้เพื่อนทำน 
 
2. โมโหเมื่อเพื่อนขัดใจ       

 
3. พูดจำเยำะเย้ยเมื่อเพื่อนสอบตก 
 
4. ยอมรับผิดเมื่อตัวเองท ำผิดโดยไม่โทษผู้อื่น 

 
5. ขอบคุณเมื่อคนอื่นให้ควำมช่วยเหลือ 

 
6. ช่วยเหลือเพื่อนด้วยควำมเต็มใจเมื่อเพื่อนเดือดร้อน 

 
7. ยิ้มแย้ม ทักทำยคนอื่นอยู่เสมอ 

 
8. ให้เพื่อนลอกข้อสอบ ลอกกำรบ้ำน 

 
9. พูดจำกับเพื่อนด้วยควำมจริงใจไม่เสแสร้ง ดูถูกเพื่อน 

 
10. เคำรพน้อมน้อมต่อผู้อำวุโส 

 
 

…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
ช่ือ........................................................................................................หอ้ง....................เลขท่ี............ 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม(Home  Room) 
......................................................................................................... 

 

กิจกรรม    “การจัดตารางเวลา เพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการเรียน” 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดตำรำงเวลำ 
2. นักเรียนสำมำรถจัดตำรำงเวลำได้เหมำะสมตำมควำมพร้อมของตนเอง 

สาระการเรียนรู้ 
กำรรู้จักวำงแผนกำรใช้เวลำ โดยกำรจัดตำรำงเวลำให้เหมำะสมตำมควำมพร้อมของนักเรียนจะ
ช่วยลดควำมเครียดจำกกำรเรียน และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูแนะน ำตัวเอง และทักทำยนักเรียน 
2. ครูน ำแผ่นป้ำยท่ีเขียนข้อควำมว่ำ “เวลำและวำรี ไม่ยินดีคอยท่ำใคร” 
3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรำยข้อควำมนี้ว่ำมีควำมส ำคัญและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนอย่ำงไร 

และนักเรียนมีปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้เวลำอย่ำงไร 
4. สุ่มนักเรียน ๒-๓ คน ให้มำเล่ำถึงกำรใช้เวลำของตนเอง โดยใช้เวลำประมำณคนละ๒-๓ นำที 
5. ร่วมกันสรุปให้เห็นว่ำคนเรำแต่ละคนมีควำมพร้อมต่ำงกัน กำรจัดตำรำงเวลำของแต่ละคน ก็

ย่อมขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของคน ๆ นั้น 
6. ครูแจกใบงำนและตำรำงเวลำให้นักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนใช้จัดเวลำส ำหรับตนเอง 
7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่ำตำรำงเวลำมีผลในทำงปฏิบัติก็ต่อเมื่อผู้เป็นเจ้ำของตำรำงนั้นมีวินัย

ในตนเอง และปฏิบัติตำมตำรำงนั้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 
8. นักเรียนตอบค ำถำมจำกใบงำนท่ีครูแจกให้ 

การวัดผลและการประเมินผล 
1. กำรท ำใบงำน 
2. นักเรียนจัดตำรำงเวลำตำมควำมเหมำะสมของตนเอง 
3. สังเกตจำกกำรร่วมกิจกรรม 
4. ตรวจใบงำน 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
1. แผ่นป้ำยข้อควำม “เวลำและวำรี ไม่ยินดีคอยท่ำใคร” 
2. ใบงำน 

ข้อเสนอแนะ เชิญรุ่นพี่ หรือวิทยำกรพิเศษมำพูดให้ควำมรู้เรื่อง “กำรใช้เวลำ” 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
 

ค าช้ีแจง    อ่ำนบทควำมต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมตำมควำมเข้ำใจของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนคิดว่ำนำงสำวพลอยยินดี มีวิธีกำรจัดสรรเวลำให้กับตัวเองได้เหมำะสมหรือไม่
................................................................................................................................................................
...................................................................................................... 

2. ยกตัวอย่ำง ข้อดีของนำงสำวพลอยยินดี
................................................................................................................................................................
...................................................................................................... 

3. จงบอกคุณค่ำจำกเรื่องท่ีอ่ำนนี้
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

 

ค าช้ีแจงจงตอบค ำถำมต่อไปนี้ตำมควำมคิดของตนเอง 
1. ในชีวิตประจ ำวันหำกเรำด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ โดยปรำศจำกกำรวำงแผนให้ดีและเหมำะสม 

นักเรียนคิดว่ำจะส่งผลดีหรือผลเสียหรือไม่ อย่ำงไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
2. นักเรียนคิดว่ำกำรจัดตำรำงเวลำ มีส่วนช่วยเหลือนักเรียนในด้ำนใดบ้ำง ยกตัวอย่ำงมำ 3 ข้อ 
1. .............................................................................................................................. 
2.  ............................................................................................................................. 
3.  ............................................................................................................................ 
 
 
 
ช่ือ........................................................................................................ห้อง....................เลขท่ี............ 

นางสาวพลอยยินดี เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนท่ีมีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ ทกุ ๆ วนัเวลา 
05.00 น. เธอจะลกุขึน้มาท าความสะอาดบ้าน จากนัน้เวลา 05.30 น. จะเข้าครัวช่วยคณุแม่ท าอาหารเช้า 
พอถึงเวลา 06.00  น. จึงอาบน า้แตง่ตวัด้วยชุดนกัเรียนแล้วลงมารับประทานอาหารพร้อมกบัคณุพอ่ใน
เวลา 06.30  น. เม่ือรับประทานอาหารเช้าเสร็จ คณุพอ่จะเดินทางมาสง่เธอถึงโรงเรียนในเวลา 07.15  น. 
เธอกบัเพื่อน ๆ จะเปิดสมดุการบ้านตรวจสอบความถกูต้อง และทบทวนท าความเข้าใจเนือ้หาการเรียน
ในคาบท่ีผา่นมาสกัเลก็น้อย จากนัน้จึงเร่ิมเวรท าความสะอาดห้องเรียนในเวลา 07.30  น. ซึง่เป็น
กิจกรรมสดุท้ายในช่วงเช้าก่อนท่ีเธอจะเข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา 08.00  น. 
 



ใบงาน 
 
ค าช้ีแจงจงตอบค ำถำมต่อไปนี้ตำมควำมคิดของตนเอง 

1. ในชีวิตประจ ำวันหำกเรำด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ โดยปรำศจำกกำรวำงแผนให้ดีและเหมำะสม 
นักเรียนคิดว่ำจะส่งผลดีหรือผลเสียหรือไม่ อย่ำงไร 

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

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

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

........................................................................................ 
2. นักเรียนคิดว่ำกำรจัดตำรำงเวลำ มีส่วนช่วยเหลือนักเรียนในด้ำนใดบ้ำง ยกตัวอย่ำงมำ 3 ข้อ 
1.  ............................................................................................................................. 
2.  ............................................................................................................................. 
3.  ............................................................................................................................. 
3. แสดงควำมรู้สึกนักเรียนต่อกิจกรรมโฮมรูมวันนี ้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ........................................................................................................หอ้ง....................เลขท่ี............ 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
....................................................................................... ...................... 

 
กิจกรรม  “เจาะใจวัยกระเตาะ” 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

เพื่อส ำรวจสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้นักเรียนไม่กล้ำเข้ำพบครู  เมื่อต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูบอกวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกิจกรรม 
2. แจกกระดำษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น  ให้นักเรียนเขียนถึงสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้นักเรียนไม่     
   กล้ำเข้ำพบครู  เมื่อต้องกำรควำมช่วยเหลือในเรื่องกำรเรียน ๖ต่ำงคนต่ำงเขียนและไม่ต้อง  
   เขียนช่ือลงในกระดำษ) 
3. ให้นักเรียนทุกคนพับกระดำษท่ีเขียนเสร็จแล้ว  ส่งเวียนไปรอบๆ ห้อง  ครูให้สัญญำณหยุด 
   เวียนกระดำษ 
4. สุ่มให้เพื่ออ่ำนข้อควำมในกระดำษในกระดำษ 3 – 4 คน (เพื่อดูแนวโน้มของปัญหำ) โดยไม่  
   ต้องอภิปรำย 
5. ให้นักเรียนทุกคนน ำกระดำษไปติดบนกระดำษโปสเตอร์ท่ีครูติดไว้บนฝำผนัง  โดยจัดกลุ่ม 
   แยกประเภทสถำนกำรณ์ท่ีคล้ำยคลึงกันไว้ใน กระดำษโปสเตอร์แผ่นเดียวกัน 
6. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 6 – 8 คน ร่วมกันสรปุสถำนกำรณ์และอภิปรำยถึงสำเหตุท่ีท ำให้   
   นักเรียนไม่กล้ำเข้ำพบครูในสถำนกำรณ์นั้นๆ บันทึก  และรวบรวมส่งครู (เก็บไว้เป็นข้อมูล 
   เพื่อพูดคุยและก ำหนดเป็นสถำนกำรณ์ใช้ฝึกทักษะกำรสร้ำงสัมพันธภำพ  ผู้ช่วยเหลือ) 

สรปุแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม 
 สถำนกำรณ์ท่ีนักเรียนเขียน  จะช่วยให้ครูทรำบถึงควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือของนักเรียนเมื่อมี
ปัญหำ  และจะได้ช่วยเหลือแนะน ำนักเรียนได้ต่อไป 
การวัดและประเมินผล 
 สังเกตจำกรำยงำนผลกำรส ำรวจสถำนกำรณ์  และสำเหตุท่ีท ำให้นักเรียนไม่กล้ำพบครูของแต่ละกลุ่ม 
สื่อ/อุปกรณ ์
 1. กระดำษ A4 ตัดแบ่งครึ่งหรืออำจใช้กระดำษสีตัดเป็นรูปต่ำงๆ 
 2. กระดำษโปสเตอร์ 4 – 5 แผ่น 
 

 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
......................................................................... 

 
กิจกรรม  “ใจดีสู้เสือ” 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

เพื่อให้นักเรียนมีแนวทำงกำรสร้ำงสัมพันธภำพกับผู้ช่วยเหลือ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูให้นักเรียนระดมควำมคิดในกลุ่มใหญ่ในประเด็น “ถ้ำนักเรียนมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำพบ  
   ครูท่ีดุนักเรียนจะเตรียมตัวอย่ำงไร” จนได้ข้อสรุปตำมใบควำมรู้ 
2. ครูบรรยำยถึงเทคนิคกำรสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดีกับผู้ช่วยเหลือ 
3. ขออำสำสมัครนักเรียนแสดงบทบำทสมมติ 3 คน (ครูน ำสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้นักเรียนไม่กล้ำ 
   เข้ำพบครู  ซึ่งมีสำเหตุมำจำกท่ำทีท่ีไม่กล้ำเข้ำพบครู  ซึ่งมีสำเหตุมำจำกท่ำท่ีท่ีไม่เป็นมิตร 
   ของครูท่ีได้จำกกำรส ำรวจในกิจกรรมเจำะใจวัยกระเตำะ  มำใช้เป็นสถำนกำรณ์สมมติ) 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปข้อคิดท่ีได้จำกกิจกรรม 

สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม 
 สถำนกำรณ์ท่ีนักเรียนเขียน  จะช่วยให้ครูทรำบถึงควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือของนักเรียนเมื่อมี
ปัญหำ  และจะได้ช่วยเหลือแนะน ำนักเรียนได้ต่อไป 
การวัดและประเมินผล 
 สังเกตจำกกำรแสดงบทบำทสมมติท่ีสอดคล้องกับแนวทำงกำรสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดีกับผู้ช่วยเหลือ 
สื่อ/อุปกรณ ์
 1. ใบควำมรู้ “แนวทำงกำรเตรียมตัวก่อนเข้ำพบครู” 
 2. ใบควำมรู้ “เทคนิคกำรสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดีกับผู้ช่วยเหลือ” 
 3. บทบำทสมมติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบความรู้ 

 
 
แนวทางการเตรียมตัวก่อนเข้าพบครู 
         1. สังเกตสภำพอำรมณ์  ท่ำที  สีหน้ำ  และควำมพร้อมของครูก่อนเข้ำพบ  เช่น  ควรเข้ำพบ  
            เมื่อครูอำรมณ์ดี  และไม่มีงำนยุ่ง  หรืออำจถำมเวลำว่ำง  และนัดหมำยล่วงหน้ำ 
         2. ส ำรวจว่ำตนเองมีสภำพอำรมณ์พร้อมจะพบครูหรือไม ่
         3. พยำยำมมองครูในแง่ดี  เช่น  แม้ครูหน้ำดุ  เข้มงวด  แต่ก็มีควำมต้ังใจดีท่ีจะช่วยเหลือเรำ 
         4. ซ้อมกำรพูดโต้ตอบกับครู (ซ้อมหน้ำกระจก, ซ้อมบทกับเพื่อน) 
         5. ชวนเพื่อนไปพบครูด้วย 
เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ช่วยเหลือ 
        1. เข้ำพบครูด้วยท่ำทำงสุภำพ นอบน้อม 
        2. ยกมือไหว้ท ำควำมเคำรพครูก่อน 
        3. บอกให้ครูทรำบถึงเรื่องท่ีต้องกำรขอควำมช่วยเหลือ 
        4. รับฟังข้อต ำหนิ  หรือค ำบ่นว่ำของครู  ด้วยควำมใจเย็น  โดยไม่แสดงสีหน้ำไม่พอใจ 
        5. รับฟังข้อเสนอแนะของครูโดยไม่โต้แย้ง 
        6. ให้ข้อมูลหรือแสดงควำมคิดเห็นของตนเอง  ด้วยท่ำทีและค ำพูดท่ีสุภำพ  หลังจำกรับฟัง  
           ข้อเสนอแนะ  ของครูจบแล้ว  หรือในช่วงท่ีครูอนุญำตให้แสดงควำมคิดเห็น 
       7. ซักถำมข้อสงสัยเพิ่มเติม  ตำมควำมจ ำเป็นให้เข้ำใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
บทบาทสมมุติ 

 
 
 
สถำนกำรณ์ นักเรียนมีเรื่องเรง่ด่วนต้องขอควำมช่วยเหลืออำจำรย์ 
นักเรียนคนท่ี 1 แสดงเป็นครู  สีหน้ำดุ  ท่ำทำงหงุดหงิด  ก ำลังก้มหน้ำก้มตำท ำงำนยุ่ง 
นักเรียนคนท่ี 2 แสดงเป็นนักเรียนท่ีจะขอเข้ำพบครู  เพรำะส่งรำยงำนไม่ทัน  เนื่องจำกรำยงำนตกน้ ำเปียก

หมดท้ังเล่ม 
นักเรียนคนท่ี 3 แสดงเป็นเพื่อน 
ให้นักเรียนแสดงบทบำทสมมติตำมบทบำทท่ีก ำหนดให้โดยนักเรียนผู้แสดงเป็นผู้ขอควำมช่วยเหลือ 
พยำยำมใช้เทคนิคกำรสร้ำงสัมพันธภำพกับครูผู้ช่วยเหลือตำมท่ีได้รับฟังกำรบรรยำยจำกครู (หรือตำม 
ใบควำมรู้ “เทคนิคกำรสร้ำงสัมพันธภำพกับผู้ช่วยเหลือ” ท่ีครูแจกให้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................................... 

 
กิจกรรม  “โลกยุคใหม่ก้าวไกลด้วยข่าวสาร” 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

เพื่อให้นักเรียนบอกวิธีกำรแสวงหำข้อมูลข่ำวสำรท่ีเช่ือถือได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูน ำข่ำวจำกกำรอ่ำนหนังสือพิมพ์มำพูดให้นักเรียนฟัง (แล้วเล่ำเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ี  
   น่ำสนใจ) 
2. อภิปรำยถึงข่ำวสำรข้อมูลว่ำมีควำมส ำคัญและสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์กับตนเองได้ 
   อย่ำงไร 
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน  ให้นักเรียนอภิปรำยและตอบค ำถำมในใบงำน 
4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมำรำยงำนผลกำรอภิปรำย 
5. ครู – นักเรียน ร่วมกนัอภิปรำยและสรุปข้อคิดท่ีได้จำกกิจกรรมว่ำ  กำรเสำะหำข้อมูล  กำร  
   เลือกวิธีกำรหำข้อมูลท่ีเหมำะสม  และพิจำรณำเลือกข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือได้จะท ำให้ได้ข้อมูลท่ี 
   หลำกหลำยและสำมำรถน ำไปปรับตัวต่อสถำนกำรณ์ในกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 

สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม 
 แม้ว่ำจะมีแหล่งข้อมูลท่ีหลำกหลำย  แต่ก็มีข้อมูลท้ังท่ีเช่ือถือได้  และเช่ือถือไม่ได้  โดยเฉพำะข้อมูล
จำกหนังสือพิมพ์  ควรพิจำรณำจำกหลำยแหล่ง  พิจำรณำข้อเท็จจริง  และเลือกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มำปรับ
ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
การวัดและประเมินผล 
 จำกกำรสรุปข้อคิดเห็นท่ีได้จำกกิจกรรมของนักเรยีน 
สื่อ/อุปกรณ ์
 1. หนังสือพิมพ ์
 2. ใบงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบงาน 

 
 
ให้นักเรียนร่วมกันระดมควำมคิดในกำรหำค ำตอบในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
1. ส่ือ/เทคโนโลยีใดท่ีช่วยให้นักเรียนได้ข้อมูลข่ำวสำรในปัจจุบัน 
    ..................................................................................................................................................................    .
.................................................................................................................................................................    .......
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................... 
 
2. นักเรียนมีวิธีกำรในกำรหำข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงไร 
    ..................................................................................................................................................................    .
.................................................................................................................................................................    .......
...........................................................................................................................................................    .............
..................................................................................................... 
 
3. กำรพิจำรณำข้อมูลข่ำวสำรท่ีน่ำเช่ือถือได้จะพิจำรณำได้จำกวิธีกำรใด 
    ..................................................................................................................................................................    .
................................................................................................................................................................    ........
..........................................................................................................................................................    ..............
..................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ........................................................................................................ห้อง....................เลขท่ี............ 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................................................ 

กิจกรรม  “อาชีพในใจฉัน” 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้นักเรียนสำมำรถวำงแผนด้ำนอำชีพของตนเองได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูน ำเข้ำสู่กิจกรรม โดย 

- ครูสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับอำชีพของผู้ปกครอง 

- ครูซักถำมนักเรียนว่ำชอบอำชีพของผู้ปกครองหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

2. ครูแสดงภำพอำชีพต่ำงๆ ให้นักเรียนดู 

3. ครูสุ่มตัวอย่ำงถำมนักเรียน 3 – 5 คน ถำมถึง อำชีพต่ำงๆ ว่ำ “ชอบอำชีพอะไร” 

“เพรำะอะไรถึงชอบ” “มีกำรวำงแผนอย่ำงไรให้กบัตนเองในกำรท่ีจะไปสู่อำชีพนั้นๆ” 
4. ครูแจกใบงำนให้นักเรียนปฏิบัติ 

5. ครู – นักเรียนร่วมกันสรุปว่ำกำรคิด กำรวำงแผนล่วงหน้ำช่วยให้เกิดกำรด ำเนินชีวิตไปสู่เป้ำหมำย

ท่ีวำงไว้ได้อย่ำงดี 

การวัดและประเมินผล 
 นักเรียนสำมำรถบอกถึงกำรวำงแผนด้ำนอำชีพของตนได้ 
สื่อ/อุปกรณ ์

- รูปภำพอำชีพ 

- ใบงำน “อำชีพในใจฉัน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
 
อาชีพในใจฉัน 

1. อำชีพท่ีฉันชอบมำกท่ีสุด คือ  

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

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

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

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

................................................................................................... 
2. นักเรียนมีวิธีกำรอย่ำงไร ท่ีคิดว่ำจะก้ำวไปสู่อำชีพนั้นได้ 

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ........................................................................................................ห้อง....................เลขท่ี............ 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................................. 

กิจกรรม  “ส ารวจอาชีพ” 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้นักเรียนสำมำรถเล่ำลักษณะกำรประกอบอำชีพและอธิบำยรำยละเอียดเด่นๆ ของอำชีพต่ำงๆ 
ได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูช้ีแจงนักเรียนให้ท ำกิจกรรมส ำรวจอำชีพ เพื่อให้นักเรียนรู้จักอำชีพต่ำงๆ 

2. ให้นักเรียนเขียนอำชีพกลุ่มต่ำงๆ 

3. สุ่มนักเรียนออกมำเล่ำลักษณะกำรประกอบอำชีพและรำยละเอียดเด่นๆ พอสังเขป 

4. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปตำมแนวคิด 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตกำรณ์ท ำใบงำน 

2. สังเกตกำรอภิปรำย 

สื่อ/อุปกรณ ์

- ใบงำน “ส ำรวจอำชีพ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานส ารวจอาชีพ 
 
 

 
อาชีพของบุคคลใน 

ครอบครัวของฉัน 
 
 
 
 
 
 
 

อาชีพของบุคคลใน 
              ชุมชน/หมู่บ้านของฉัน 

 
 
 
 
 
 

สรุป 
อาชีพที่น่าสนใจ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ช่ือ........................................................................................................หอ้ง....................เลขท่ี............ 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
.................................................................................... 

 
กิจกรรม  “Web ช่วยเรียน” 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อช่วยให้นักเรียนทรำบ Web site ท่ีมีฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ีหลำกหลำย 
กิจกรรมการเรียนรู้  

1. ครูบอกวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
2. ครูถำม “นักเรียนรู้จัก Web site ใดบ้ำงท่ีสำมำรถค้นหำข้อมูลด้ำนกำรเรียนวิชำต่ำงๆ ได้”  

สุ่มถำม 5 – 6 คน 
3. แบ่งกลุ่มนักเรียน 3 – 4 คน ให้แต่ละกลุ่มเสนอช่ือ Web site ท่ีนักเรียนใช้ค้นหำข้อมูลให้มำก

ท่ีสุด และบอกถึงลักษณะของข้อมูลด้ำนกำรเรียนท่ีมีใน Web site นั้นๆ 
4. ให้นักเรียนน ำเสนอ 2 – 3 กลุ่ม และให้กลุ่มอื่นๆ เสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
5. ครูรวบรวมรำยช่ือ Web site และลักษณะข้อมูลท่ีสำมำรถสืบค้นได้ จัดท ำเป็นคู่มือส ำหรับกำร

สืบค้นหำ ข้อมูลของนักเรียนติดไว้ที่บอร์ดในห้องเรียน 

สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม 
 นักเรียนร่วมแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำรสืบค้นแหล่งข้อมูลท่ีหลำกหลำย 
การวัดและประเมินผล 
 1. นักเรียนสำมำรถบอกชื่อ Web site ท่ีมีฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ีหลำกหลำย 
 2. มีคู่มือ Web ช่วยเรียน ประจ ำช้ันเรียนท่ีนักเรียนสำมำรถใช้เป็นแนวทำงกำรสืบค้นข้อมูล    
              ในกรณีไม่ทรำบแหล่งข้อมูล 
สื่อ/อุปกรณ ์
  คู่มือ Web site ช่วยนักเรียน   
 

คู่มือ Web ช่วยเรียน 
ตัวอย่ำงรำยช่ือ Web site www.google.com www.eduzones.com www.Dekdee.com 
   www.niets.or.th www.cuas.or.th www.studydentloan.or.th
   
 
 
 
 
 

http://www.google.com/
http://www.eduzones.com/
http://www.dekdee.com/
http://www.niets.or.th/
http://www.cuas.or.th/
http://www.studydentloan.or.th/
http://www.studydentloan.or.th/


กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
................................................................................. 

 
กิจกรรม  วางแผนชีวิต พิชิตเป้าหมาย” 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้นักเรียนวำงแผนกำรใช้เวลำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนวำนแผนชีวิตของตนได้อย่ำงเหมำะสม 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ให้นักเรียนบันทึกกิจกรรมและเวลำท่ีนักเรียนใช้ต้ังแต่ต่ืนนอน ตอนเช้ำ จนเข้ำนอนท ำ 

                อะไรบ้ำงแล้วให้นักเรียนพิจำรณำว่ำกิจกรรมท่ีท ำในแต่ละวันนั้นเป็นกิจกรรมท่ีประโยชน์  
      คุ้มค่ำกับเวลำท่ีเสียไปหรือไม่ เพรำะเหตุใดถ้ำหำกว่ำกำรใช้เวลำดังกล่ำวยังไม่คุ้มค่ำ    
      นักเรียนควรปรับปรุงตัวเอง โดยวำงแผนกำรใช้เวลำแต่ละวันอย่ำงไร (ก ำหนด ตำรำง 
      ประจ ำวัน ให้ชัดเจน และประเมินตัวเองว่ำสำมำรถควบคุมตัวเองให้ปฏิบัติตำมตำรำงนั้น 
      ได้หรือไม่เพียงใด) 

2. ให้นักเรียนวำงแผนชีวิตของตัวเองว่ำในระยะ 1 ปี 5 ปี 10 ปี นั้นชีวิตของตนควรเป็นอย่ำงไร 
3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรำยสรุปข้อคิดท่ีได้จำกกำรร่วมกิจกรรมนี้และครูสรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ี

นักเรียนยังไม่ได้กล่ำวถึง 
สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม 
  กำรท่ีบุคคลรู้จักปฏิบัติตนได้เหมำะสมกับจังหวะเวลำ อุดมคติ และรู้จักใช้เวลำให้เป็นประโยชน์อย่ำง
คุ้มค่ำ จะท ำให้บุคคลกระท ำส่ิงท่ีเป็นประโยชน์สู่เป้ำหมำยชีวิตท่ีวำงไว้ได้ 
การวัดและประเมินผล 
  1. พิจำรณำจำกกำรบันทึกเวลำของนักเรียนท่ีท ำกิจกรรมต้ังแต่เช้ำ จนถึงเข้ำนอน 
  2. พิจำรณำจำกกำรบันทึกของนักเรียนในกำรประเมินตนเองว่ำสำมำรถควบคุมตนเอง ให้ 
          ปฏิบัติกิจกรรมตำมตำรำงเวลำท่ีตนก ำหนดไว้เพียงใด 
  3. พิจำรณำจำกกำรวำงแผนชีวิตในแต่ละช่วงชีวิตของนักเรียน 
  4. สังเกตจำกกำรอภิปรำยสรุปข้อคิดท่ีได้จำกกิจกรรมของนักเรียน 
สื่อ/อุปกรณ ์
  ใบงำน 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
 

ช่ือ........................................................................................................ห้อง....................เลขท่ี............ 
ให้นักเรียนบันทึกกิจกรรมท่ีนักเรียนท ำในช่วงเวลำต่ำงๆ ต้ังแต่ต่ืนนอนตอนเช้ำจนเข้ำนอน (ช่วงหลัง 18.00 น. 
ให้ใช้ปำกกำคนละสี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมเวลำท่ีใช้อย่ำงมีค่ำ ....................................ช.ม. 
เวลำท่ีใช้อย่ำงเปล่ำประโยชน์...........................ช.ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 น. 

13.00 น. 

14.00 น. 

15.00 น. 

16.00 น. 

17.00 น. 

22.00 น. 

11.00 น. 

6.00 น. 

10.00 น. 

21.00 น. 

9.00 น. 

20.00 น. 

8.00 น. 

19.00 น. 

7.00 น. 
18.00 น. 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
..................................................................................... 

กิจกรรม  “แต่งอย่างปลอดภัยตามสมัยนิยม” 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้นักเรียนวิเครำะห์กำรแต่งกำยของตนเองได้ 
 2. เพื่อใหน้ักเรียนปรับกำรแต่งกำยของตนเองให้เหมำะสมตำมปทัสถำนของสังคมและไม่  
              ก่อให้เกิดอันตรำยกับตนเอง 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 

1. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงบุคคลท่ีนักเรียนช่ืนชมในเรื่องกำรแต่งกำยพร้อมบอกเหตุผล 
2. ให้นักเรียนศึกษำกรณีตัวอย่ำง “จุฬำลักษณ์” 
3. ให้นักเรียนตอบค ำถำมเป็นรำยบุคคล และแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย เพื่อวิเครำะห์กำรกระท ำ

ของจุฬำลักษณ์และคำดกำรณ์ต่อไปว่ำจะเกิดอะไรขึ้นกับจุฬำลักษณ์และผู้อื่นในใบงำน “เดำไปข้ำงหน้ำ” 
4. สุ่มตัวแทนกลุ่มนักเรียนให้ออกมำรำยงำนหน้ำช้ัน 
5. ให้นักเรียนตอบค ำถำมเป็นรำยบุคคลอีกครั้งว่ำ ถ้ำนักเรียนเป็นจุฬำลักษณ์ นักเรียนจะท ำอย่ำงไร

ในใบงำน “ถ้ำฉันเป็นจุฬำลักษณ์” 
6. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปว่ำ กำรแต่งกำรท่ีเหมำะสมกับสถำนท่ีเวลำ และวัยของนักเรียนควรเป็น

อย่ำงไรบ้ำง จึงจะสวยงำมและไม่เป็นอันตรำยต่อตนเอง 
7. ให้นักเรียนวิเครำะห์และประเมินกำรแต่งกำยของตนว่ำเหมำะสมหรือไม่เหมำะสมประกำรใดในใบ

งำน “กำรแต่งกำรของฉัน” 
8. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรำยสรุปข้อคิดท่ีได้จำกกิจกรรมนี้ 

สรุปแนวคิดที่ได้จากิจกรรม 
 กำรแต่งกำยเป็นส่ิงท่ีสะท้อนซึ่งบุคลิกภำพของบุคคล และกำรท่ีบุคคลรู้จักแต่งกำยให้เหมำะสมเป็นไป
ตำมปทัสถำน (บรรทัดฐำน) ของสังคม โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับรูปร่ำงของตนเอง กำลเทศะ ฐำนะทำง
เศรษฐกิจ วัย ควำมประหยัด และควำมคุ้มค่ำ จะเป็นกำรเสริมบุคลิกภำพของตนให้ผู้ท่ีพบเห็นเกิดควำมช่ืนชม
และให้ควำมเช่ือถือ ซึ่งจะส่งผลให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตจำกำกรยกตัวอย่ำงบุคคลท่ีนักเรียนช่ืนชมในกำรแต่งกำยพร้อมเหตุผล 
 2. พิจำรณำจำกค ำตอบของนักเรียนในใบงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์กำรแต่งกำย พร้อมเหตุผล กำร
คำดกำรณ์เหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดจำกกำรแต่งกำยท่ีไม่เหมำะสม 
 3. สังเกตจำกกำรตอบค ำถำมของนักเรียนเกี่ยวกบักำรป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ำย 
 4. สังเกตจำกกำรสรุปในเรื่องกำรแต่งกำยท่ีเหมำะสมกับสถำนท่ี เวลำ และวัยของนักเรียน 
 5. พิจำรณำจำกำรประเมินกำรแต่งกำยของนักเรยีนว่ำเหมำะสมหรือไม่เหมำะสม 
 6. สังเกตจำกกำรสรุปข้อคิดท่ีได้จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
สื่อ/อุปกรณ ์
 1.กรณีตัวอย่ำง “จุฬำลักษณ์” 



2. ใบงำน “เดำไปข้ำงหน้ำ” 
3. ใบงำน “ถ้ำฉันเป็นจุฬำลักษณ์” 
4. ใบงำน “กำรแต่งกำยของฉัน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีตัวอย่าง “จุฬาลักษณ”์ 
 

 จุฬำลักษณ์เป็นเด็กวัยรุ่นท่ีมีผิวพรรณและรูปร่ำงหน้ำตำดี เป็นผู้ท่ีได้ช่ือว่ำแต่งตัวเปรี้ยว ชอบสวมใส่
เส้ือสำยเด่ียวเองลอย กระโปรงส้ันจู๋ เพรำะเธอเป็นคนท่ีมีช่วงขำสวยมำก และรู้สึกภูมิใจท่ีคนส่วนใหญ่มักมอง
ช่วงขำของเธอด้วยควำมอิจฉำ นอกจำกนี้ เธอยังชอบใส่เครื่องประดับท่ีมีรำคำแพง มียี่ห้อท่ีเป็นท่ีนิยมของ
วัยรุ่น 
 แต่แล้ววันหนึ่งโชคไม่เข้ำข้ำงเธอเมื่อเธอไปหำเพื่อนในซอยเปล่ียวแห่งหนึ่ง และเธอเดินผ่ำนชำยวัยรุ่น 
3 คน กลุ่มวัยรุ่นเหล่ำนั้นผิวปำกทักทำยอยอกเย้ำชมขำงำมของเธอมำแต่ไกล “ขำสวยจริงนะ น้องสำว” และ
แล้วเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อชำยท้ังสำมตรงเข้ำมำประชิดตัวเธอและพยำยำมผลักเธอเข้ำข้ำงทำง 
เดชะบุญ ก่อนท่ีจะมีอะไรเกิดขึ้น มีรถยนต์คนหนึ่งแล่นผ่ำนเข้ำมำชำยท้ังสำมเห็นท่ำไม่ดีจึงได้วิ่งหนีไป 



 
ใบงาน 

“เดาไปข้างหน้า” 
 

ค าช้ีแจง:  จำกกำรอ่ำนกรณีตัวอย่ำงจุฬำลักษณ์ ให้เดำเหตุกำรณ์ต่อไปข้ำงหน้ำว่ำจะเกิดอะไรขึ้นกบัจุฬำ
ลักษณ์และผู้อื่น โดยครั้งแรกให้นักเรียนตอบเป็นรำยบุคคล เสร็จแล้วจ ำค ำตอบของแต่ละคนมำอภิปรำย
ร่วมกันให้ได้ข้อสรุปของกลุ่ม 

รายบุคคล 
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับจุฬำลักษณ์ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับผู้อื่น 

  
  
  
  
  
  
  

 
รายกลุ่ม 

ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับจุฬำลักษณ์ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับผู้อื่น 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 

ช่ือ........................................................................................................ห้อง....................เลขท่ี............ 
 



 
ใบงาน 

“ถ้าฉันเป็นจุฬาลักษณ์” 
 

 ถ้ำนักเรียนเป็นจุฬำลักษณ์ นักเรียนคิดว่ำจะท ำอย่ำงไรจึงจะป้องกันไม่ให้เหตุร้ำยเกิดข้ึนกับตนเองได้ 
1. …………………………………………………..……………………………… 

2. …………………………………………………..………………………………. 

3. …………………………………………………..………………………………. 

4. …………………………………………………..………………………………. 

5. …………………………………………………..………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ........................................................................................................ห้อง....................เลขที่............  



 
ใบงาน 

“การแต่งกายของฉัน” 
 

ข้ำพเจ้ำคิดว่ำ กำรแต่งกำยของข้ำพเจ้ำ   เหมำะสม เพรำะ 
1. …………………………………………………..……………………………… 

2. …………………………………………………..……………………………… 

3. …………………………………………………..………………………………. 

4. …………………………………………………..………………………………. 

ยังไม่เหมำะสม เพรำะ 
1. …………………………………………………..……………………………… 

2. …………………………………………………..………………………………. 

3. …………………………………………………..………………………………. 

4. …………………………………………………..………………………………. 

ข้ำพเจ้ำจะปรับตนในเรื่องกำรแต่งกำยดังนี ้
1. …………………………………………………..………………………………. 

2. …………………………………………………..………………………………. 

3. …………………………………………………..………………………………. 

4. …………………………………………………..………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ........................................................................................................ห้อง....................เลขท่ี............ 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
............................................................................................................................  

กิจกรรม  “ชื่อนี้มีความหมาย” 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 เพื่อส ำรวจควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลของนักเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. ครูบอกวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 2. ครูสุ่มถำมควำมหมำยของช่ือนักเรียน 4 – 5 คน โดยเลือกถำมช่ือคนท่ีแปลควำมหมำยได้  
              ง่ำยๆ ไม่ซับซ้อน เช่น มะปรำง (ผลไม้ชนิดหนึ่ง) สมชำย สมรัก ไตรภพ เป็นต้น  ให้   
              นักเรียนในห้องคนอื่นๆ บอกควำมหมำยของช่ือ 
 3. ครูให้นักเรียนเลือกชื่อเพื่อนท่ีแปลกๆ (แปลควำมหมำยยำก) เท่ำจ ำนวนกลุ่มของนักเรียน 
 4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 – 6 คน ช่วยกันหำวิธีกำรหำควำมหมำยของช่ือท่ีได้รับ 
              มอบหมำย โดยใช้ค ำถำมในประเด็น 
  4.1 ถ้ำนักเรียนไม่ทรำบควำมหมำยของช่ือ  นักเรียนจะมีวิธีกำรอย่ำงไร  ให้ทรำบ  
                          ควำมหมำยของช่ือ 
  4.2 ปัญหำท่ีท ำให้นักเรียนไม่สำมำรถค้นหำควำมหมำยของช่ือได้ 
 5. นักเรียนหำตัวแทนน ำเสนอวิธีกำรหำควำมหมำยของช่ือ (หรือสุ่มถำม 2 – 3 กลุ่ม ขึ้นกับ  
              เวลำ) 
 6. ครูและนักเรียน  ร่วมกันสรุปวิธีกำรค้นหำควำมหมำยของช่ือ (ข้อมูล) และปัญหำท่ีท ำให้ 
              นักเรียนไม่สำมำรถค้นหำข้อมูลได้ 
การวัดและการประเมินผล 
 ประเมินจำกกำรตอบค ำถำมของนักเรียน 
สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม 
 กำรค้นหำควำมหมำยของช่ือ  ท ำให้นักเรียนได้ส ำรวจควำมสำมำรถและปัญหำ  อุปสรรคในกำร
ค้นหำข้อมูลของนักเรียน  ว่ำนักเรียนทรำบวิธีกำรค้นหำข้อมูลหรือไม่  และอะไรคือปัญหำท่ีท ำให้นักเรียนไม่
ทรำบ หรือไม่สำมำรถค้นข้อมูลได้  เพื่อเรำจะได้รู้ข้อจ ำกัดในกำรหำข้อมูลของตนเอง   และจะได้วำงแผนใน
กำรพัฒนำตนเองในกำรหำแหล่งข้อมูลได้ต่อไป 
สื่อ/อุปกรณ ์
 ใบควำมรู้ แนวคิดท่ีควรได้ “กิจกรรมช่ือนี้มีควำมหมำย” 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้  “แนวคิดที่ควรได้” 
 

ค าถาม ข้อคิดที่ควรได้ 
 
1. นักเรียนมีวิธีกำรอย่ำงไรให้ทรำบควำมหมำย
ของช่ือ 
 
 
 
2. ปัญหำท่ีท ำให้นักเรียนไม่สำมำรถค้นหำ
ควำมหมำยของช่ือ (ข้อมูล) ได้ 

 
- ถำมเพื่อนเจ้ำของช่ือ/ ถำมครูภำษำไทย 
- ค้นจำกพจนำนุกรม (หนังสือ) / ห้องสมุด 
- ค้นจำก Talking dict 
  ฯลฯ 
-ไม่ทรำบแหล่งค้นหำ 
- ไม่มีอุปกรณ์ 
- ไม่ทรำบว่ำจะถำมใคร 
- ขี้เกียจ / ไม่สนใจ 
  ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ........................................................................................................ห้อง............. .......เลขที่............ 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
........................................................................... 

กิจกรรม  “ท้องถิ่นนี้มีค่ำ” 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 1. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถสร้ำงสัมพันธภำพกับบุคลำกรซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเรียนใน     
              ชุมชน 
 2. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนกำรเรียนของตน 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. นักเรียนศึกษำควำมรู้จำกท้องถิ่น 
 2. นักเรียนในกลุ่มแบ่งภำระงำนกันไปค้นคว้ำศึกษำภูมิปัญญำในหมู่บ้ำนของนักเรียน    
              วิทยำกรท้องถิ่นในหมู่บ้ำนของนักเรียน 
 3. นักเรียนไปเก็บข้อมูลแหล่งภูมิปัญญำในท้องถิ่น  สัมภำษณ์วิทยำกรท้องถิ่น  แล้วบรรยำย 
              ให้ทรำบว่ำ  ท่ำนเป็นวิทยำกรด้ำนใด  แหล่งภูมิปัญญำท้องถิ่นนี้มีอะไรน่ำสนใจ 
 4. ให้นักเรียนใช้เวลำสืบเสำะส ำรวจข้อมูล 7 วัน 
 5. ครบก ำหนด 7 วัน นักเรียนแต่ละกลุ่ม  รำยงำน  แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น  และ 
              วิทยำกรท้องถิ่นที่ได้ข้อมูลมำ (อำจมีภำพถ่ำย  แหล่งเรียนรู้  และวิทยำกร)  
การวัดและการประเมินผล 
 จำกรำยงำนข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภำพถ่ำย 
สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม 
 กำรหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นประสบกำรณ์จริง  จะช่วยให้นักเรียนได้ควำมรู้จำกกำรได้เห็น  
สัมผัส  หรือแม้กระท่ังลงมือทดลองท ำ  และเกิดควำมภำคภูมิใจในภูมิปัญญำไทยของท้องถิ่นของตน 
สื่อ/อุปกรณ ์

- วิทยำกรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
.................................................................... 

กิจกรรม  “วำจำดีมีคุณจริง” 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกำรส่ือสำรได้อย่ำงเหมำะสมกับกำลเทศะ  
กิจกรรมการเรียนรู้   
 1.ครูบรรยำยวิธีกำรส่ือสำรสร้ำงสัมพันธ์ 
 2. นักเรียนอำสำสมัคร 8 คู่ แสดงบทบำทสมมติตำมสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ในลักษณะท่ีสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดี 1  คู่ และไม่ดี 1 คู่ 
 3. นักเรียนท่ีเหลือเป็นผู้สังเกตกำรณ์  บันทึกควำมคิดเห็นเกี่ยวกับท่ำที  กำรใช้ค ำพูดของผู้แสดง  ว่ำ
เหมำะสมกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้อื่นในแต่ละสถำนกำรณ์หรือไม่  เพรำะเหตุใด 
 4. สุ่มนักเรียนรำยงำนควำมคิดเห็นของตนเองหนำ้ช้ันเรียน 
 5. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรำยสรุปข้อคิดท่ีได้จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
การวัดและการประเมินผล 
 1. สังเกตจำกกำรแสดงบทบำทสมมติของนักเรียน 
 2. สังเกตจำกค ำตอบของผู้สังเกตกำรณ์เกี่ยวกับควำมเหมำะสมของท่ำที  และกำรใช้ค ำพูด  แสดง
บทบำทสมมติในแต่ละสถำนกำรณ์ 
 3. สังเกตจำกกำรสรุปข้อคิดท่ีได้จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
สรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม 
 นักเรียนท่ีรู้จักใช้วิธีกำรส่ือสำรสร้ำงสัมพันธ์ทั้งท่ำทำงและค ำพูดได้เหมำะสมกับกำลเทศะ  จะได้รับ
ควำมช่วยเหลือในส่ิงท่ีต้องกำรมำกกว่ำกำรใช้ทักษะกำรส่ือสำรท่ีไม่เหมำะสม 
สื่อ/อุปกรณ ์
 1. ใบควำมรู้ “วิธีกำรส่ือสำรสร้ำงสัมพันธ์” 
 2. ใบงำน “สถำนกำรณ์ต่ำงๆ” 
 3. แบบบันทึกควำมคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
“วิธีการสื่อสารสร้างสัมพันธ์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ........................................................................................................หอ้ง....................เลขท่ี............ 
 
 
 
 

 
 กำรส่ือสำร  มี  2  ประเภท  คือ  ส่ือท่ำทำงและภำษำ 
 กำรส่ือท่ำทำง  ท่ีช่วยสร้ำงสัมพันธ์ที่ดี  ได้แก่ 

 ยิ้มแย้ม  แจ่มใส 

 อ่อนน้อม  ถ่อมตน 

 สบตำกับผู้ท่ีเรำคุยด้วย 

 กำรแสดงควำมกระตือรือร้น  สนใจในส่ิงท่ีก ำลังสนทนำ 



ใบงาน 
“สถานการณ์ต่างๆ” 

 
  ครูให้นักเรียนจับฉลากสถานการณ์สมมติต่อไปนี ้2 คู่ ต่อ 1 สถานการณ์ และ 
  ให้ 1 คู่ แสดงบทบาทสมมติที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
  อีก 1 คู่ แสดงบทบาทสมมติที่ไม่ดี  ซ่ึงท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือในสิ่งที่ต้องการ 
 
สถานการณ์ 1.  กำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อท ำบัตรประชำชน  ในขณะท่ีเจ้ำหน้ำท่ีแสดงสีหน้ำ  
                     เคร่งเครียด 
 
สถานการณ์ 2.  จะขอยืมหนังสือจำกห้องสมุด  แต่ลืมเอำบัตรมำ  ต้องพยำยำมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ  
                     บุคคลอื่นซึ่งไม่เคยรู้จักกันมำก่อน  เพื่อให้เขำยืมหนังสือให้ 
 
สถานการณ์ 3. ต้องกำรแลกบัตรชมภำพยนตร์ให้มีท่ีนั่งติดกัน 3 ท่ี จำกคนท่ีไม่เคยรู้จักกันมำก่อน 
 
สถานการณ์ 4. ต้องกำรท ำควำมรู้จักและสอบถำมควำมรู้เพิ่มเติมเป็นกำรส่วนตัวจำกวิทยำกรหลัง  
                     กำรบรรยำยพิเศษ 
 

 
**************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกความคิดเห็น 
 

ท่ำทีและกำรใช้ค ำพูดของผู้แสดง  มีควำมเหมำะสมกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือไม่  
เพรำะเหตุใด 

สถำนกำรณ์ 1. ท ำบัตรประชำชน สถำนกำรณ์ 2. ขอยืมหนังสือในห้องสมุด 
เหมำะสม ไม่เหมำะสม เหมำะสม ไม่เหมำะสม 
ท่ำทำง 

 
 
 
 

ค ำพูด 
 
 
 
 
 

ท่ำทำง 
 
 
 
 

ค ำพูด 

ท่ำทำง 
 
 
 
 

ค ำพูด 

ท่ำทำง 
 
 
 
 

ค ำพูด 

 

สถำนกำรณ์ 3. แลกบัตรชมภำพยนตร์ สถำนกำรณ์ 4. สอบถำมวิทยำกร 
เหมำะสม ไม่เหมำะสม เหมำะสม ไม่เหมำะสม 
ท่ำทำง 

 
 
 
 

ค ำพูด 
 
 
 
 
 

ท่ำทำง 
 
 
 
 

ค ำพูด 

ท่ำทำง 
 
 
 
 

ค ำพูด 

ท่ำทำง 
 
 
 
 

ค ำพูด 

 


