คูมือพบที่ปรึกษา
(HOMEROOM)

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม
*************************
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

งานระดับชั้น กลุมงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม
ตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
คูมือ กิจกรรมโฮมรูมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

คำนำ
กิจกรรมพบที่ปรึกษา
(HOMEROOM)
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม
ไดจัดทำคูมือพบที่ปรึกษา (HOMEROOM) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ขึ้นมา เพื่อ
เปนแนวปฏิบัติในการสั่งสอน ฝกอบรมบมนิสัยใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่ พึงประสงค มีคุณลักษณะตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่คาดหวังจะเกิดขึ้นในตัว
ผูเรียน การอบรมนักเรียนในหองเรียนเปนประจำวันละ 10-15 นาที จึงถือวามีความสำคัญ
มาก ดังคำกลาวของม.ล.ปน มาลากุล อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวไววา
การอบรมบมนิสัยใหเด็กนั้น
ศิษยจะดีมชี ื่อหรือลมจม

เพียงแตวันละนาทียังดีถม
อาจเปนเพราะอบรมหนึ่งนาที

การสั่งสอนเปนการศึกษาใหรูวิชาชี้ทางใหดี หนีสิ่งชั่ว กลัวเกรงบาปกรรม ดังนั้นการ
สั่งสอนจึงประกอบดวย เนื้อหาสาระดานวิชาความรู ดานฝกปฏิบัติ (ฝกฝน) และดานคุณธรรม
จริยธรรม วิธีการสอนนอกจากจะใชแลว ครูยังตองใชสื่อการสอน เชน นิทาน สุภาษิต คำ
พังเพย บทกลอน มาประกอบการสอน ลักษณะเดนหรือวิธีการที่เหมาะสมของการสั่งสอน ก็
คือ กระบวนการสั่งสอนที่เปยมไปดวยความรัก ความหวงใยและปรารถนาดี คุณธรรมของการ
เปนกัลยาณมิตรระหวางครูกับนักเรียน
งานระดับชั้น กลุมงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียน
ทุงกวาววิทยาคม ไดศึกษาและจัดทำหัวขอเคา โครงเนื้อ หาในเอกสารคู มือพบที่ป รึก ษา
(HOMEROOM) ฉบับนี้เพื่อใชอบรมนักเรียนทุกวัน ชวงเชาหลังเสร็จพิธีหนาเสาธง กอนเรียน
คาบเรียนแรก โดยครูที่ปรึกษา ดวยการสอดแทรกตัวอยาง เหตุการณในสังคม สภาพปจจุบัน
ใหกับนักเรียนอยางถูกตอง เหมาะสม เพื่อใหนกั เรียนโรงเรียนทุงกวาววิทยาคม เปนนักเรียนที่
ดี เกงและมีความสุข
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม
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สารบัญ
สัปดาหที่
1

2

3

4

5

6

เรื่อง
HOMEROOM คืออะไร
แนวปฏิบัติในการปองกัน ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)
6 วิธีปองกัน ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)
การดำเนินการโครงการหองเรียนเขมแข็งตานยาเสพติด
กิจวัตรประจำวันของนักเรียนในโรงเรียน
ความเปนระเบียบเรียบรอยเรื่องการแตงกาย
ความสะอาดของหองเรียน
การรักษาสมบัติสวนรวม
ความขยันสูความสำเร็จ
วิธีสรางความสุข
จุดยืนของฉัน
พิษภัยจากยาบา (ยาบา....อันตราย)
พิษภัยจากยาบา (ฤทธิ์ในทางเสพติด และ อาการผูเสพ )
พิษภัยจากยาบา (ผลรายจากการเสพยาบา )
พิษภัยจากยาบา (ผลรายจากการเสพยาบา )
ปรับทุกขกับใครดี
ทุกปญหามีทางแก
เวลากับชีวิต
กิจกรรมยามรูสึกทอแทใจ (1)
กิจกรรมยามรูสึกทอแทใจ (2)
การทำความดี
ความไมเห็นแกตัว
ความซื่อสัตย
การพยายามแกปญหาของตนเอง
ทำไมเด็กไทย และคนไทยจึงไมชอบอานหนังสือ
การอานและขั้นตอนการอานหนังสือ
ประโยชนของการอานหนังสือ
ภัยของบุหรี่
โทษของการพนัน
การแตงกายเมื่อไปติดตอสถานที่ราชการ
น้ำเสียง – เสียงหมาหนี

หนา
1
2
4
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
16
16
16
16
17
18
18
18
19
19
ข

คูมือ กิจกรรมโฮมรูมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

สารบัญ
สัปดาห
เรื่อง
ที่
7
วัยรุนจะมีรอยยิ้มที่สดใสไดอยางไร
ชวยกันระวังเว็บไซดอันตราย
เตือนภัย ดัดฟนแฟชั่นอาจตายได
เตือนภัย กูลตาไธโอน ไมไดทำใหขาวอยางที่คดิ
การดำเนินชีวิตประจำวันตามแนวพระราชดำริเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน
8
เยาวชนกับสิ่งแวดลอมในชุมชน
ผลกระทบของปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรผลกระทบตอครอบครัว
คานิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย
ความมีวินัย
คุณลักษณะผูมีวนิ ัยในตนเอง
9
ความเกรงใจ ไมเยาแหยเพื่อน
ความเกรงใจ ไมทำเสียงดัง
การใชวาจา การพูดหรือตะโกนขามผูอื่น
การใชวาจาและสำรวมกิริยา การพูดไมมหี างเสียง
การใชวาจาและสำรวมกิริยา การกลาวคำขอโทษ ขอบคุณ ขอบใจ
10 การใชวาจาและสำรวมกิริยา การกลาวคำหยาบ
การใชวาจาและสำรวมกิริยา การพูดสอดแทรก ลอเลียน
การใชวาจาและสำรวมกิริยา การลอชื่อพอแม
การใชวาจาและสำรวมกิริยา การสำรวมกิริยาเมื่อผานผูใหญ
การใชวาจาและสำรวมกิริยา การลอเลียนครู
11 การใชวาจา การทักทายปราศรัย
การใชวาจาและสำรวมกิริยา การพูดไปสกิดไป
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ความรับผิดชอบ หนักเอาเบาสู
ความซื่อสัตย ยอมรับผิด
12
ความซื่อสัตย ไมทจุ ริตในหองสอบ
ความซื่อสัตย การไมผดิ นัด
ความซื่อสัตย การจายเงินตามหนาที่
ความซื่อสัตย การตรงตอเวลา
ความซื่อสัตย ไมควรเปนคนหนาไหวหลังหลอก
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สารบัญ
สัปดาหที่
เรื่อง
13
ความซื่อสัตย ไมลอกการบาน
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ความอดทน
ความขยันหมั่นเพียร
ความขยันหมั่นเพียร ความพากเพียร
14
ความขยันหมั่นเพียร การรวมแรงรวมใจทำงาน
ความขยันหมั่นเพียร ความกระตือรือรน
ความขยันหมั่นเพียร ความวองไวในการทำงาน
ความขยันหมั่นเพียร พยายามชวยตัวเอง
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
15
มารยาทในการใชหองน้ำ
มารยาทการเลือกที่นั่งในหองประชุม
มารยาทการนั่งในที่ประชุม
มารยาทการเขาออกในระหวางการประชุมในหองประชุม
มารยาทในหองประชุม
16
มารยาทการฟง
มารยาทการไหวพระ
มารยาทเมื่อนักเรียนไปพบผูใหญ โดยเฉพาะครู-อาจารย
มารยาทนักเรียนตอสถานที่
ความประหยัด การรูจักใชเงินใหคุมคา
17
ความประหยัด รูจักเลือกหนังสืออาน
ความประหยัด รูจักถนอมและซอมแซมของใช
ความประหยัด รูจักออมและสะสมเงินฝากออมสิน
ความเกรงใจ ไมเยาแหยเพื่อน
ความเกรงใจ ไมทำเสียงดัง
18
วิธีสรางความสำเร็จในการทำงานใหกับตนเอง
การวางแผนจัดตารางการอานหนังสือทบทวนบทเรียน
การเตรียมตัวสอบ
ความซื่อสัตย ไมทุจริตในการสอบ
ความมุงหวังในอนาคต
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33
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HOMEROOM คืออะไร
โฮมรูม เปนการจัดกิจกรรมในหองเรียนเพื่ อใหนั กเรียนอบอุนใจ เหมือนอยูในบา น ซึ่งจะทำให
นักเรียนเกิดความสนใจพึงพอใจ มีความพรอมที่จะเรียนตอ ระยะเวลาที่ใชอาจอาจเปนเวลากอนเขาเรียน
หรือหลังเลิกเรียน และประมาณ 10-15 นาที ปฏิบัติโดยเครงครัด เพื่อตองการใหนักเรียนไดอยูใกลชิดครู
ซึ่งจะไดมีการอบรมกลอมเกลาดานความประพฤติ ความรูสกึ รักโรงเรียน ความผูกพันกับโรงเรียน
หนาที่และความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา กิจกรรมที่ทำนั้นนอกจากการเรียกชื่อตามบัญชีหองแลว
ตองมีการดูแลตักเตือนความประพฤติ ชี้แนะประโยชนตาง ๆ ที่นักเรียนพึงจะไดรับ พรอมกันไปดวยการ
กระทำดังกลาวจะเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางครูและนักเรียน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูที่ปรึกษาและนักเรียนรูจักคุนเคยกัน
2. เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตใหกับนักเรียน
3. เพื่อปองกันแกไขและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถของแตละบุคคล
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คูมือพบครูที่ปรึกษา (HOMEROOM) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
***************************************************************************
สัปดาหที่ 1
เรื่อง แนวปฏิบัติในการปองกัน ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)
วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตนอยางถูกตองในการปองกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด-19 (COVID-19)
เนื้อหาสาระ
1. ลางมือบอย ๆ ถูใหสะอาดทุกซอกทุกมุม แนะนำใหลางดวยน้ำสบู หรือถาเปนเจลลางมือก็ตอ ง
มีสว นผสมของแอลกอฮอลอยางนอย 70% วิธีนี้จะชวยฆาเชื้อไวรัสที่อาจแฝงอยูบนมือของคุณได
2. เวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยูใหหางจากคนที่จามหรือไอที่ระยะ1-3 เมตร
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด เพราะทุกครั้งที่มีการจามหรือไอ จะมีละอองฝอยเล็ก ๆ กระจายออกมาจากจมูก
หรือปาก ซึ่งอาจมีไวรัสโคโรนาหรือไวรัสชนิดอื่น ๆ ตามมาก็ได ถาคุณอยูใกลคนที่จามหรือไอมากเกินไป คุณก็
จะสูดเอาฝอยละอองที่วานี้เขาไป และถาคนที่จ ามหรือไอมีเชื่อ COVID-19 คุณก็จ ะมีโ อกาสติดแน น อน
นอกจากนี้ Social Distancing ก็ยังหมายถึงการลดกิจกรรมทางสังคม หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแนนหนา และ
เลี่ยงกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันมาก ๆ (mass gathering) ดวย
3. เลี่ยงการสัมผัสตา จมูก และปาก มือที่เราหยิบจับสิ่งของอาจจะสัมผัสไวรัสโดยที่เราไมรูตัว
ซึ่งเมื่อไวรัสปนเปอนมาแลวก็จะแพรเชื้อผานตา จมูก หรือปากของเรา ทำใหไวรัสเขาสูรางกายและคุณปวย
ได ดังนั้นอยาจับตา จมูก และปากโดยที่ไมไดลางมือเปนอันขาด
4. ปดปากและจมูกเมื่อจามหรือไอ สอดสองดูแลสุขอนามัยของคุณและคนใกลตวั ปดปากและ
จมูกดวยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่จามหรือไอ จากนั้นก็ใหทิ้งทันที เพราะฝอยลออองจากการจามหรือไอเปนตัว
แพรเชื้อไวรัสชั้นดี ซึ่งหากคุณทำตามนี้แลวก็จะปองกันผูคนรอบขางไมใหติดไข ติดหวัด หรือติด COVID19 จากคุณได
5. ถามีไข ไอ และหายใจลำบาก ใหพบแพทยทันที ถารูสึกไมสบายใหอยูบานเทานั้น ถามีไข ไอ
และอาการหายใจลำบากใหพบแพทยทันที แนะนำใหโทรสอบถามทางโรงพยาบาลกอนเพื่อขอคำแนะนำและ
แนวทางกางปฏิบัตติ ัวเพื่อปกปองตัวคุณเองและปองกันไมใหคนอื่นติดเชื้อ
6. เลี่ยงการเดินทาง เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ถาจะใหดอี ยูแตบานจะปลอดภัยที่สุด
7. ดูแลตัวเองเมื่อออกนอกบาน สวมหนากากอนามัยทุกครั้งที่ใชบริการรถโดยสาธารณะ ทั้ง
รถไฟฟา MRT, BTS รถเมล รถจักรยานยนต หรือแมกระทั่งแท็กซี่กับแกรบ (Grab) พกเจลลางมือที่มีสวนผสม
ของแอลกอฮอลอยางไมต่ำกวา 70% เพื่อทำความสะอาดมือที่สัมผัสกับราวโหนรถเมล ที่จับบนรถไฟฟา และ
รถบริการสวนบุคคลตาง ๆ
8. เลี่ยงการใกลชิดกับสัตว ไมควรใกลชิดหรือสัมผัสสัตวตาง ๆ โดยไมมีการปองกัน เพราะ
อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได
9. ใสใจเรื่องการทานอาหาร กินอาหารที่สุกและสะอาด หามแชรอาหาร หรือใชชอนสอม จาน
ชาม และหลอดเดียวกัน กินอาหารจานเดียวของใครของเรา
2
คูมือ กิจกรรมโฮมรูมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

10. รักษาสุขภาพใหดีอยูเสมอ – รักษารางกายใหแข็งแรงดวยการทานอาหารที่มีประโยชนใหครบ
ทั้ง 5 หมู ออกกำลังกายเปนประจำ และนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ
11. พบใครไมกักตัว โทรแจงสายดวนควบคุมโรคทันที หากเพื่อนบานของคุณเพิ่งกลับจาก
ประเทศกลุมเสี่ยงแตไมกักตัว 14 วัน สามารถโทรแจงสายดวนควบคุมโรคไดทันทีที่ 1422 แตหากโทรไมติด
ใหแจงเจาหนาที่โรงพยาบาลใกลบา นแทน
12. ติดตามขาวสารและใหความรูพนักงาน – สำหรับเจาของธุรกิจ ควรติดตามขาวสารและ
อัพเดตขอมูลเปนประจำเพื่อใหค วามรูพนักงานในการดูแลและปองกันตัวเองจาก COVID-19 อยา ง
ถู กต อง รวมถึ งแจง แผนความต อเนื่องทางธุร กิจในการรั บมื อ COVID-19 ของรา นเพื่อ ลดความตื่ น
ตระหนก
วิธีปองกันเชื้อไวรัสโคโรนาทั้ง 12 ขอนี้จะชวยลดความเสี่ยง COVID-19 ไดบางสวนเทานั้นหากทุกคน
ไมปฏิบัติตามและเฝาระวัง แลวโอกาสที่เชื้อโควิดจะแพรกระจายก็ยังสูงอยูเหมือนเดิม ดังนั้นฝากใหเจาของ
ธุรกิจ ผูประกอบการ และผูอานทุกคนทำตาม 12 ขอนี้ พรอมกับดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อใหประเทศไทยของ
เราเขาสูการแพรระบาดในระยะที่ 3 ชาที่สดุ
ขอควรปฏิบัตเิ มื่อนักเรียนอยูที่โรงเรียน
1. สวมหนากากอนามัยทุกครั้ง
2. ถามีไข ไอ จาม เปนหวัด หายใจเหนื่อยหอบ แจงผูปกครองใหพาไปพบแพทยและหยุดเรียน
จนกวา อาการจะหายดี
3. ไมอยูใกลชิดผูที่มีอาการหวัด มีไข ไอ จาม มีน้ำามูก
4. ลางมือดวยสบูและน้ำาบอย ๆ กอนรับประทาน อาหาร หลังใชสวม และหลีกเลี่ยงการใชมือ
สัมผัส ใบหนา ตาปาก จมูก โดยไมจำาเปน อาบน้ำาทันทีหลัง กลับจากโรงเรียน หลังเลนกับเพื่อน และหลัง
กลับจาก นอกบาน
5. ใหนักเรียนเลือกกินอาหารปรุงสุกใหม โดย ใชอุปกรณสวนตัว เชน แกวน้ำ ชอน สอม
6. มีอปุ กรณเครื่องใชสวนตัวเฉพาะบุคคล เชน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว แปรงสีฟน ฯลฯ
7. หลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่แออัดหรือ สถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก หากจำาเปน
ควรสวมหนากากอนามัย
8. ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหาร ครบ 5 หมู และผัก ผลไม5 สีเสริมสรางภูมิคุมกัน
ออกกำาลังกายอยางนอย 60 นาทีทุกวัน และนอนหลับ ใหเพียงพอ 9-11 ชั่วโมง/วัน
9. ใหรักษาระยะหาง การนั่งเรียน นั่งรับประทาน อาหาร เลนกับเพื่อน อยางนอย 1 เมตร
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เรื่อง 6 วิธีปองกัน ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)
วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตนอยางถูกตองในการปองกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด-19 (COVID-19)
เนื้อหาสาระ
6 วิธีปองกัน COVID-19
ชวงเวลาแหงความอันตรายในชวงการระบาดของ COVID-19 ที่สามารถแพรกระจายไดอยางงายดาย
เราจึงจำเปนที่จะตองรูจักวิธีการปองกันที่สามารถทำไดงายในชีวิตประจำวัน แนนอนวาวิธีที่เราจะกลาวถึง
อาจจะไมใชวิถีชีวิตปกติของเรา แตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตประจำวันเพื่อใหเขากับสถานการณ
ปจจุบันเปน 1 ในวิธีที่ดีที่สุดที่เราควรทำเพื่อหลีกหนีเชื้อไวรัสอันตรายตัวนี้ได โดยมีวิธีการปฏิบัติหลายรูปแบบ
ไดแก การบริโภคอาหาร การหลีกหนีความเสี่ยง การดูแลเรื่องความสะอาด และการวัดไข เปนตน
1. ดานการบริโภคอาหาร
ควรบริโภคอาหารประเภทธัญพืช และผักผลไมเปนหลักในทุก
ๆ วัน เพื่อเสริมสรางระบบตานอนุมูลอิสระใหกับรางกายโดยเราแนะนำ
ใหทานผักหรือผลไมที่มสี ีเขมเพื่อประโยชนดานวิตามินสูงสุด ในสวนของ
เนื้อทุกประเภทสามารถบริโภคไดเชนกันแตใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม
ควรลดการรับประทานอาหารรสเค็มและมัน ควรควบคุมน้ำตาลไมทาน
มากจนเกินไปและงดการดื่มสุราสูบ บุหรี่ ดื่มน้ำสะอาดใหเพียงพอตอ
รางกาย 7-8 แกว ใชชอนกลางในการรับประทานอาหาร นอกจากนี้เรา
ยังควรใหคุณคากับอาหารที่เรารับประทานโดยตองรับประทานใหพอดี
กับที่รางกายตองการในแตละวัน ไมใหมีอาหารเหลือทิ้งขวาง และเลือก
ทานอาหารที่มีการรับรองความสะอาดถูกสุขอนามัย
2. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เพื่อไมใหเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 เรา
จำเปนตองหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงหลาย ๆ อยาง ไมวาจะเปนการ
หลีกเลี่ยงไปยังพื้นที่ชุมชนแออัด หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ตอง
รวมตัว กัน หลีก เลี ่ย งการใกลชิดหรือการสัมผัสกับ ผูที่เปนโรค
หลีกเลี่ยงการอยูใกลกับบุคคลอื่นใหไดระยะ 2 เมตร หลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปยังพื้ นที่ส ุ มเสี่ยงหรื อพื้นที ่ก ารระบาดของเชื้ อไวรัส
หลีกเลี่ยงการจับใบหนาหากยังไมมีการลางมือใหสะอาด หลีกเลี่ยง
การสั ม ผั ส ของที ่ ต  อ งใช ร วมกั น โดยตรง และหลี ก เลี ่ ย งการ
รับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบหรือการทานเนื้อสัตวหายาก เปน
ตน นอกจากนี้เรายังสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไดงายมากขึ้น
ดวยการกักตนเองอยูบานและออกมาเมื่อถึงคราวจำเปนเทานั้น การกักตัวอยูบานนั้นทุกคนสามารถทำไดเพื่อ
ปองกันตนเองไมใชวิธีของผูสุมเสี่ยงเสมอไป
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3. สะอาดไวกอน
การรักษาความสะอาดเปนสวนหนึ่งที่สำคัญของการปองกันหรือ
ลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยวิธีทเี่ ราสามารถทำไดงาย ๆ คือ
หมั่นลางมือดวยเจลลางมือ/แอลกอฮอลความเขมขน 70% หรือลางดวยสบู
อยางนอย 20 วินาที เมื่อมีการสัมผัสสิ่งของตาง ๆ หรือกอนและหลังการ
รับประทานอาหาร ถึงแมวาเราจะไมไดออกจากบานเรายังตองคอยดูแล
และใหความสำคัญกับความสะอาดภายในบานโด ยการทำความสะอาด
สิ่งของที่ถูกใชบอย หรือเครื่องนอน โดยเฉพาะสิ่งของที่อาจตองใชรวมกับ
ผูอื่น การกระทำเหลานี้เปนการปองกันเชื้อไวรัสที่อาจมาจากบุคคลอื่น
ดังนั้นแมไมไดออกไปไหนความสะอาดภายในบานยังคงถือเปนเรื่องสำคัญ
อยู ในสวนของเรื่องหนากากอนามัยใหใสเมื่อตองอยูในสถานการณสุมเสี่ยง เชน การเดินทางไปยังพื้นที่ชุมชน
หากจำเปน หรือการสนทนากับผูอื่น
4. สอง COVID-19 ดวยการวัดไข
การวัดไขในรางกายนั้นถือเปน 1 ในวิธีที่สามารถบงบอก
ความเสี่ยงได สำหรับผูที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะพบวา
ตนเองมีอุณหภูมิที่วัดไดตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยวิธีวัดไข
งาย ๆ ที่สามารถทำไดเองที่บานมีอยูดวยกันหลายวิธีและสามารถทำ
ไดทุกเพศทุกวัย เชน การวัดผา นรักแร การวัดทางผิวหนัง เปนตน
อยางไรก็ตามวิธีการวัดอยางงายดวยตนเองสามารถมีผลคลาดเคลื่อนไดเชนกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาวิธีการวัดไข
แตละวิธีและปฏิบัติตามใหถูกตอง นอกจากนี้อาการมีไขไมจำเปนตองหมายถึงการติดเชื้อเสมอไปเราสามารถ
ทานยาลดไขไดแตหากเวลาผานไป 3-4 วันแลวอาการไมดขี ึ้นควรรีบเขาพบแพทย
5. ไมมีอาการอยาเสี่ยง
วิธีที่ใครหลายคนเลือกปฏิบัติหรือควรปฏิบัติในเวลานี้คือ
การกักตัวอยูบานเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19
ซึ่งถือเปนเรื่องที่ถูกตองและสามารถปองกันเชื้อไวรัสไดดี โดยการกัก
ตัวอยูบ านนั้นเราตองคอยสังเกตอาการตนเองรวมดวยโดยหากมี
อาการเขาขายการติดเชื้อ เชน ไอแหง มีไขตัวรอนอุณหภูมิตั้งแต
37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีปญ หาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
เชน หายใจลำบาก ในบางรายอาจมีอาการปวดเมื่อยรวมดวย แตหากเราไมมีอาการดังที่กลาวมานั้นก็ไมควรตี
ตนไปกอนไขหรือกลัวเกิน เหตุจนอยากไปตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งถือวาเปนวิธีที่ผิด เนื่องจากการออกนอกบาน
ถือเปนการเพิ่มความเสี่ยง ดังนั้นหากไมมีอาการผิดปกติอะไรก็ไมควรเดินทางไปตรวจรางกาย
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6. ใหความรวมมือเปนสำคัญ
การเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ บางสถานที่เราอาจตองพบเจอกับ
การตรวจคัดกรองกอนเขาใชบริการ เชน โรงพยาบาล รานสะดวกซื้อ เปน
ตน หรือจะเปนการเดินทางขามผา นจังหวัดในกรณีที่หลีกเลี่ยงไมไดเราอาจ
ตองพบกับดานตรวจคัดกรองโรคเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและคนใน
พื้นที่เอง หากพบเจอการคัดกรองเราตองใหความรวมมือตรวจคัดกรองทั้ง
การวัดไข การบอกประวัติการเดินทางหรือการสัมผัสผูปวยที่มีความเสี่ยง
หากเราเห็นแกตัวมองวาเสียเวลาหรือกลัวแลวตัวของเรามีเชื้อไวรัสอาจเกิด
อันตรายตอบุคคลอื่นรอบขางไดโดยที่พวกเขาอาจไมรูตัว และสามารถมี
อันตรายถึงชีวิตได
การปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน COVID-19 ไมเพียงแตเปนการปองกันตัวเราเองเทานั้น หากทุกคนให
ความสำคัญ ตอ ทุกขอที่ก ลา วมาเทา กับ ว าเราทุกคนกำลังชวยกันตอ สู ก ับ ไวรัสตัว นี้อ ยูแ ละผลที่ ได จะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิมอยางแนนอน

*************************************
เรื่อง การดำเนินการโครงการหองเรียนเขมแข็งตานยาเสพติด
วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ปลุกจิตสำนึกและตระหนักถึงภัยยาเสพติด
เนื้อหาสาระ
นักเรียนในหองเรียนดำเนินกิจกรรมดังนี้
1. นักเรียนทำความรูจัก แนะนำตนเองใหเพื่อน ๆ รูจัก
2. นัก เรีย นเลือกหัวหนาหอ งและคณะกรรมการหอ งเรี ยนฝายตาง ๆ คณะกรรมการโครงการ
หองเรียนสีขาว
3. เพื่อนเตือนเพื่อน ปรับทุกข ผูกสัมพันธ ชักนำ แนะนำในทางที่ ถูกที่ควร ใหความชวยเหลือ
เกื้อกูล สรางความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี สอดสองดูแลไมใหเพื่อนเขาไปเกี่ยวของกับยา
เสพติด
4. คำขวัญประจำหองเรียน ใหนักเรียนทุกคนชวยกันคิดคำขวัญ คำคมคติเตือนใจประจำหองเรียน
ของตนที่จะไมเกี่ยวของหรือเปนการปองกันยาเสพติดและประกวดในโรงเรียนแตละกลุมระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. เสนอกิจกรรมที่นักเรียนแตละหองเรียนตองการทำโดยไมใชงบประมาณ เพื่อปองกันไมให
ยาเสพติดเขามาสูนักเรียน

*************************************
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เรื่อง กิจวัตรประจำวันของนักเรียนในโรงเรียน
วัตถุประสงค
เพื่อฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่
เนื้อหาสาระ
1. นักเรียนจะตองมาโรงเรียนกอนเวลา 07.40 น.
2. ครูเวรประจำวันและกรรมการนักเรียนคอยรับนองอยูที่ประตูโรงเรียน
3. นักเรียนเขาประตูโรงเรียน ทำความเคารพอาจารยโดยการไหวและไหวพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
4. สัญญาณเพลงมารชโรงเรียนขึ้นเวลา 07.55 น. นักเรียนไปเขาแถวตาม
5. เมื่อครูบอกเขาชั้นเรียน นักเรียนเดินแถวอยางเปนระเบียบไปจนถึงหองเรียน ไมแวะดื่มน้ำ
เขาหองน้ำ รับฟงการอบรมจากครูที่ปรึกษา
6. เรียนวิชาตาง ๆ ตามตารางที่กำหนดและการเปลี่ยนหองเรียนใหนักเรียนเดินแถวใหเรียบรอย
7. เวลา 16.10 น.เลิกเรียนคาบเรียนสุดทายใหนักเรียนเวรประจำวันทำความสะอาดหองเรียนจนถึง
เวลา 16.20 น. ใหเขาไปเขาแถวใตถุนอาคารบัวตอง รับฟงการอบรม แจงขาวจากครูเวรประจำวัน
เวลา 16.45 น. โรงเรียนเลิกกลับบาน โดยแตงกายใหเรียบรอย ระมัดระวังกิริยามารยาทใหสุภาพ

********************************************
เรื่อง ความเปนระเบียบเรียบรอยเรื่องการแตงกาย
วัตถุประสงค
เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกายและมีวินัยในตนเอง
เนื้อหาสาระ
1. เครื่องประดับ ของมีคา หวีสับ เปนนโยบายของกระทรวงศึกษาและโรงเรียนไมอนุญาตใหใช
2. ทรงผมใหตัดสั้นทรงนักเรียน นักเรียนชาย ม.ตน ตัดเกรียน นักเรียนชาย ม.ปลาย ตัดรองทรงสูง
นักเรียนหญิง ม.ตน และ ม.ปลาย ผมสั้นตัดความยาวเกินติ่งหูไมเกิน 1 นิ้ว ผมยาวมัดรวบ ผูกโบวสีน้ำเงิน
ความยาวผมไมเกิน 3 กำมือ นักเรียนหญิง ม.ปลาย ตัดผมยาวไมเกินคอเสื้อ หรือผมยาว มัดผมใหเรียบรอย
ถามีการโกนผม การซอย การโกรกผม ใหเชิญผูปกครองมาพบ เพื่อแกไข
3. เสื้อผาชุดนักเรียนพอดีตัว กางเกงไมยาวหรือสั้นเกินไป กระโปรงแคบสั้น ใหแกไขหรือไมใหใสมา
อีกหรือริบ
4. ชุดพละศึกษาใชรองเทาหามมีลวดลายใชสีดำหรือสีขาว
5. ตรวจกระเปานักเรียนบางบางโอกาส
6. ตรวจเล็บใหตัดสั้น
7. มีการตรวจความเรียบรอยเรื่องการแตงกาย ทรงผม ตามปฏิทินทุกเดือน

*************************************
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คูมือพบครูที่ปรึกษา (HOMEROOM) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
***************************************************************************
สัปดาหที่ 2
เรื่อง ความสะอาดของหองเรียน
วัตถุประสงค
เพื่อใหหองเรียนมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและนักเรียนมีความรับผิดชอบ
เนื้อหาสาระ
1. จัดแบงนักเรียนในหองปฏิบัติหนาที่เวรประจำวันระหวางเวลา 07.00-16.20 น. โดยตั้ง
หัวหนาเวรและสมาชิกผูร ับผิดชอบดูแลใหเรียบรอย
2. นำเกณฑการประกวดความสะอาดหองเรียนชี้แจงใหนักเรียนทราบ
3. เขมงวดกวดขันความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของหองโตะ เกาอี้ การวางรองเทา
เรียบรอย
4. ดูแลเก็บขยะใตโตะ พื้นหอง ทุกเชา กลางวัน เย็น
5. ไมนำอาหารขึ้นมารับประทานในหองเรียนโดยเด็ดขาด
6. ไมขีดเขียนฝา ประตู หนาตาง โตะ เกาอี้ ครูหมั่นตรวจ ถาพบใหนักเรียนนำกระดาษทรายขัด
ออก หรือเช็ดถูดวยน้ำยาทำความสะอาด

****************************************
เรื่อง การรักษาสมบัติสวนรวม
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจักการชวยกันรักษาสมบัติของสวนรวม
เนื้อหาสาระ
1. ชวยกันรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของทางโรงเรียนไมใหชำรุดเสียหาย รูจักถนอมใหใช
ประโยชนไดนานและแบงกันใช
2. ไมขีดเขียนตามที่ตาง ๆ เชน โตะ เกาอี้ ฝาผนังหองน้ำ โตะอาหาร โตะอานหนังสือในหองสมุด
รั้วโรงเรียน
3. ชวยกันประหยัดสาธารณูปโภค เชน น้ำประปา ไฟฟา เพื่อเปนการฝกนิสัยอันดีงามและปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาล
4. ชวยกันรักษาสภาพอันดีงามของโรงเรียนในเรื่องของความสะอาดของอาคารสถานที่ ความรมรื่น
ของพันธุไม สวนหยอม ฯลฯ การทิ้งขยะใหเปนที่
************************************************
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เรื่อง ความขยันสูความสำเร็จ
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญ และผลดีของความขยัน
เนื้อหาสาระ
ความขยันเปนสิ่งที่ดี และสามารถจะนำบุคคลใหประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองหวังไวโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในเรื่องการเรียน หากนักเรียน เกียจคราน ไมมีความขยันศึกษาเลาเรียน ก็จะทำใหนักเรียน เรียน
ไดไมดีเทาที่ควร
************************************************
เรื่อง ความสุขและวิธีเพิ่มความสุข
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียน สามารถสรางความสุขดวยตนเองได
เนื้อหาสาระ
ความสุขคือ ความรูสึกสะดวกสบาย ความทุกขที่ลดลง ความรูสึกพึงพอใจ ความรูสึกใจสงบ ไมวนุ วาย
ความรูสกึ ดีขึ้น ภาวะความรูสึกสบายที่สารสุขในรางกายไดถูกกระตุนใหหลั่งออกมาจนเกิดอาการ ปติยนิ ดี
วิธกี ารเพิ่มความสุข ไดแก
1. คิดถึงเรื่องดีๆ ที่เรามีอยู ชื่นชมความงามของชีวิตของธรรมชาติรอบตัว หัดคิดหัดมองโลกใหเปน
2. แสดงความขอบคุณตอคนที่ทำใหเราประสบความสำเร็จ คนที่สอนเรา หรือเปนกัลยาณมิตรตอเรา
3. แสดงความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย รูจักใหอภัย ใหเวลา ใหความสำคัญตอเพื่อน ครอบครัว
หรือญาติ ใหเวลาดูแลสุขภาพของตัวเองใหดี

***************************************
เรื่อง จุดยืนของฉัน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียน ไดสำรวจตนเองและกำหนดจุดยืนของตนเองได
เนื้อหาสาระ
คนที่รูจักตัวเราดีที่สุดก็คือตัวเราเอง แมวาเราจะแตกตางจากคนอื่น แตเราก็สามารถที่จะยอมรับและ
ภูมิใจในการเปนตัวเราได
ฉันเริ่มรูสึกถึงความรูสึกดีๆ ที่มีตอตนเอง และเริ่มขจัดความรูสึกลบตางๆ ออกไปจากจิตใจฉัน
แมวาฉันจะยังไมเปนคนที่สมบูรณแบบ แตฉันก็จะปรับปรุงตนเองใหดีข้นึ ทุกวัน ฉันเคยทำสิ่งที่ผิดพลาด ฉัน
จะนำสิ่งที่ผิดพลาดเหลานี้มาเปนบทเรียนของชีวิตที่ทำใหฉนั เขมแข็งขึ้น ไมวาจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของฉัน
ฉันก็จะรักตัวเอง มีความรูสกึ ที่ดีตอตัวเอง
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***************************************************************************
สัปดาหที่ 3
เรื่อง พิษภัยจากยาบา (ยาบา....อันตราย)
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียน ตระหนักถึงพิษภัยจากยาบา
เนื้อหาสาระ
ยาบา....อันตราย
ยาบ า --- เป น ชื ่ อ ที ่ ใ ช เ รี ย กยาเสพติ ด ที ่ ม ี ส  ว นผสมของสารเคมี ประเภทแอมเฟตามี น
(Amphetamine) สารประเภทนี้แพรระบาดอยู 3 รูปแบบดวยกัน คือ แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetamine
Sulfate) เ ม ท แ อ ม เ ฟ ต า ม ี น ( Methamphetamine) แ ล ะ เ ม ท แ อ ม เ ฟ ต า ม ี น ไ ฮ โ ด ร ค ล อ ไ ร ด
(Methamphetamine Hydrochloride) ซึ่งจากผลการตรวจพิสูจนยาบาปจจุบันที่พบอยูในประเทศไทยมัก
พบวา เกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรดผสมอยู
ยาบา จัดอยูในกลุมยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุนประสาท มีลักษณะเปนยาเม็ดกลมแบนขนาดเล็ก
เสนผาศูนยกลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้ำหนักเม็ดยาประมาณ 80-100
มิลลิกรัม มีสีตางๆ กัน เชน สีสม สีน้ำตาล สีมวง สีชมพู สีเทา สีเหลืองและสีเขียว มีสัญลักษณที่ปรากฏบน
เม็ดยา เชน ฬ, M, PG, WY สัญลักษณรูปดาว, รูปพระจันทรเสี้ยว, 99 หรืออาจเปนลักษณะของเสนแบงครึ่ง
เม็ด ซึ่งสัญลักษณเหลานี้อาจปรากฏบนเม็ดยาดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน หรืออาจเปนเม็ดเรียบทั้งสองดานก็ได

***************************************
เรื่อง พิษภัยจากยาบา (ฤทธิ์ในทางเสพติด และ อาการผูเสพ )
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียน ตระหนักถึงพิษภัยจากยาบา
เนื้อหาสาระ
ฤทธิ์ในทางเสพติด และ อาการผูเสพ : ออกฤทธิ์กระตุนประสาท มีอาการเสพติดทั้งทางรางกาย
และจิตใจ ไมมีอาการขาดยาทางรางกายเมื่อเสพเขาสูรางกาย ในระยะแรกจะออกฤทธิ์ทำใหรา งกายตื่นตัว หัว
ใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง ใจสั่น ประสาทตึงเครียด แตเมื่อหมดฤทธิ์ยา จะรูสึกออนเพลียมากกวาปกติ
ประสาทลาทำใหการตัดสินใจชา และผิดพลาด เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได ถาใชติดตอกันเปนเวลานาน
จะทำใหสมองเสื่อม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุมคลั่ง เสียสติ เปนบาอาจทำ
รายตนเองและผูอืน่ ได หรือในกรณีที่ไดรับยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท และระบบการ
หายใจทำใหหมดสติ และถึงแกความตายไดยาบามีคุณสมบัติ กระตุนระบบประสาท และกระตุนจิตอารมณ
อยางรุนแรง โดยจะมีผลอยูไดนาน ประมาณ 4-6 ชั่วโมง หลังจากใชยา ผลเหลานี้ไดแก ผลกระตุนตอระบบ
ประสาท ทำใหนอนไมหลับ เบื่ออาหาร การหายใจเร็วและแรง หัวใจเตนเร็ว และแรง ความดันเลือดสูงขึ้น รู
มานตาขยายผลกระตุนตอจิตอารมณ สวนใหญเกิดในชวงตน หลังการใชยา ทำใหรูสึกกระชุมกระชวย
กระฉับกระเฉง รูสึกตื่นตัว มีพลังมากขึ้น เกิดความมั่นใจ ซึ่งมักเปนสาเหตุ ใหเกิดการใชยาในทางที่ผิด และติด
ยาโดยจิตใจผลตอพฤติกรรม ซึ่งเห็นไดชัดในชวงปลาย หลังการใชยา ทำใหพูดมาก กาวราว ย้ำคิดย้ำ ทำ
กระวนกระวาย บางครั้งมีอาการประสาทหลอน ทางสายตาหรือทางหูจากการที่ ยาบากระตุนรางกาย ใหใช
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พลังงานมากขึ้น แตกลับทำใหเบื่ออาหาร และนอนไมห ลับ พลังงานสำรอง ของรางกายจึงลดลง ดังนั้น
หลังจากยาบา หมดฤทธิ์แลวผูใชยา จะรูสึกเหนื่อย และออนเพลียเปนเวลานาน รูสึกหิวและอยากนอน ใน
กรณีที่ใชยาบาขนาดสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาใชตอเนื่องหลายครั้ง อาจทำใหรูสึกสับสน วิตกกังวลรุนแรง มี
อาการประสาทหลอน และรูสึกหวาดระแวงอยางหนัก ซึ่งเปนลักษณะคลายคนบา ยาบานิยมใช ในหมูผู
ประกอบอาชีพ ใชแรงงานเปนสวนใหญ มีการลักลอบจำหนาย อยูตามแหลง ซึ่งเปนที่รูกันในหมูผูใชยา เชน
ตามปมน้ำมัน เปนตน อยางไรก็ตาม ยาบาเปนยาเสพยติด ดังนั้น ทั้งการใชยา การมีไวในครอบครอง การผลิต
การจำหนายจายแจก ลวนมีความผิด ตามกฎหมายทั้งนั้น

***************************************
เรื่อง พิษภัยจากยาบา (ผลรายจากการเสพยาบา )
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียน ตระหนักถึงพิษภัยจากยาบา
เนื้อหาสาระ
โทษที่ไดรับ : การเสพยาบากอใหเกิดผลรายหลายประการ ดังนี้
- ผลตอจิตใจ เมื่อเสพยาบาเปนระยะเวลานานหรือใชเปนจำนวนมาก จะทำใหผูเสพมีความผิดปกติ
ทางด านจิต ใจ กลายเปนโรคจิตชนิด หวาดระแวง สง ผลใหมีพฤติก รรมเปลี่ยนแปลงไป เชน เกิด อาการ
หวาดหวั่น หวาดกลัว ประสาทหลอน ซึ่งโรคนี้หากเกิดขึ้นแลว อาการจะคงอยูตลอดไป แมในชวงเวลาที่ไมได
เสพยาก็ตาม
-ผลตอระบบประสาท ในระยะแรกจะออกฤทธิ์กระตุนประสาท ทำใหประสาทตึงเครียด แตเมื่อหมด
ฤทธิ์ยาจะมีอาการประสาทลา ทำใหการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ชา และผิดพลาด และหากใชติดตอกันเปน
เวลานานจะทำใหสมองเสื่อม หรือกรณีที่ใชยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาทและระบบการ
หายใจ ทำใหหมดสติและถึงแกความตายได
-ผลตอพฤติกรรม ฤทธิ์ของยาจะกระตุนสมองสวนที่ควบคุมความกาวราว และความกระวนกระวาย
ใจ ดังนั้นเมื่อเสพยาบาไปนาน ๆ จะกอใหเกิดพฤติกรรมที่เปลีย่ นแปลงไป คือ ผูเสพจะมีความกาวราวเพิ่มขึ้น
และหากยังใชตอไปจะมีโอกาสเปนโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงวาจะมีคนมาทำรายตนเอง จึงตองทำรายผูอื่น
กอน

***************************************
เรื่อง พิษภัยจากยาบา (ผลรายจากการเสพยาบา )
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียน ตระหนักถึงพิษภัยจากยาบา
เนื้อหาสาระ
-มีโทษทางกฎหมาย เพราะ ยาบาจัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. 2522
***ในกรณีที่ใชยาบาในขนาดสูง ในระยะเฉียบพลันจะทำใหตัวรอนเหมือนเปนไข เหงื่อแตกพลั่ก ปาก
แหง ปวดศีรษะ ผิวหนังซีด ตาพรา มึนงง หัวใจเตนผิดจังหวะ ความดันเลือดสูงฉับพลัน ตัวสั่น ควบคุมรางกาย
ไมได ชัก หมดสติ ในบางรายอาจเสียชีวิต จากเสนเลือด ในสมองแตก หัวใจวาย การชัก หรือตัวรอนจัดถาหาก
ใช ยาต อ เนื่ อ ง เป น เวลานาน ยาบา ทำให เ กิด ความผิ ดปกติ ทางจิต คล า ยกั บ คนบ า ชนิด หวาดระแวง
(Paranoid) และอาจกอ ความรุน แรง หรืออาชญากรรมได รา งกายจะทรุดโทรม อ อนแอ เนื่องจากขาด
11
คูมือ กิจกรรมโฮมรูมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

อาหารและขาดการพักผอน ทำใหเกิดโรคตางๆ ไดงาย เชน โรคติดเชื้อ ในบางครั้ง ผูที่ใชยาบา อาจจะทำงาน
หนักเกิน จนรางกายรับไมไหว เกิดการบาดเจ็บหรือทุพลภาพได

***************************************
เรื่อง ปรับทุกขกับใครดี
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนจัดการกับความทุกข็ใหผอนคลายได
เนื้อหาสาระ
ในยามที่เราทุกขใจมีใครบางละ... ก็คงมีหลากหลายแตกตางกับไปขึ้นอยูกับความไววางใจ ความ
เชื่อมั่นของแตละคน ลองมาดูวานาจะเปนใครบาง
พอแมไมใชเรื่ องแปลกที่ เราจะนึกถึงพอ แม เปนคนแรกในยามที่เ รามีป ญ หา โดยเฉพาะคนที่มี
ครอบครัวอบอุนติดบานและใหความสำคัญกับครอบครัวเปนอันดับหนึ่ง ความจริงการระบายทุกขกับพอแม
นั้นไมใชสิ่งที่จะตองกลัว หลายคนกลัวไปสารพัด กลัวพอแมจะตำนิ กลัวพอแมผิดหวังเสียใจ กลัวพอแมลงโทษ
พอแมเปนบุคคลที่ใกลชิดสนิทสนมกับเรามากที่สุดทานก็นาจะเปนคนที่เขาใจเราสามารถที่จะบรรยายทุกข
ปรับทุกข ไดดีที่สุด แตบางคนอาจบอกวาไมใช... เรื่องบางเรื่องปรึกษาพอแมไมได แลวจะปรับทุกขกับใครดี
เพื่อนสนิท โดยปกติคนสวนมากจะมีเพื่อนสนิทที่คบหากันมานาน เปนคนที่รูใจ เขาใจและมีความ
จริงใจตอกัน เพื่อนสนิทสามารถรับรองความรูสึก อารมณที่ย่ำแยของเราได โดยเฉพาะถามิตรภาพของเรา
มั่นคง ก็จะมีการผลัดกันหันหนาพึ่งพิงซึ่งกันและกันเมื่อใครเปนทุกข คนโบราณจึงมักสอนวา มีมิตรแทเหมือน
มีทรัพยอยูนับแสน เมื่อไหรที่เรามีทุกขก็อยาลืมวาเรามีเพื่อนแทที่คอยถายเทความทุกขของเราอยูตลอดเวลา
เพื่อนรวมงาน หนวยงานที่ใหคำปรึกษา
ทุกขหรือสุขที่จิตใจใชหรือ ถาใจถือก็เปนทุกขไมสุขสันต
ถาใจถือก็ไมสุขทุกขทุกวัน แตละวันเราจะเลือกทุกขหรือสุขเอย
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คูมือพบครูที่ปรึกษา (HOMEROOM) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
***************************************************************************
สัปดาหที่ 4
เรื่อง ทุกปญหามีทางแก
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนจัดการกับความทุกไดอยางถูกวิธี
เนื้อหาสาระ
"เหตุผลเดียวที่แกปญหาไมไดคือ การใชอารมณและความรูสึกแกไขปญหา"เวลาคนเราใชอารมณ
เปนที่ตั้ง เรามักจะทำอะไรโดยไมมีเหตุผล เหมือนคนบา เลยทำใหคำตอบของทุก ๆ คำถามคือความวาง
เปลาไมมีทางออกใด ๆ ใหกับปญหานั้น ลองเปรียบเทียบดูวาระหวางคนสองคนที่เจอทางตันเปนกำแพงใหญ
คนแรกทำทุก วิ ถ ี ท างที ่ จ ะทุบ กำแพงนั ้น ในขณะที ่ อี ก คนพยายามหาวิ ธ ี ป  นกำแพงเพื ่ อ จะข า มไปใหไ ด
อยากถามวามีวิธีไหนจะไดผลกวากันการแกปญหาที่ดีจึงควรมีสติเปนตัวชวยเสมอเจอปญหาก็อยางเพิ่งมุทะลุ..
โวยวาย ..อยาทำใหตัวเองเครียดกับปญหานั้น ๆ

***************************************
เรื่อง เวลากับชีวิต
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนเพื่อใชเวลาที่มีอยูใหเปนประโยชนแกชีวิต มากที่สุด
เนื้อหาสาระ
คนสวนใหญไมคอยไดเอาใจใสกับเรื่องของเวลามากนัก และมักจะไมไดให ความสนใจวา เวลาจะ
มามีผลกระทบตอชีวิตของตนเองอยางไร บางคนจึงปลอย เวลาใหผานไปกับสิ่งที่ไมใชสาระแกนสารที่แทจริง
ตั้งแตเกิดมา เราใชเวลาไปกับการศึกษาเลาเรียน การบริหารรางกาย การพูดคุย การนอนหลับพักผอน การ
ทำงานการเที่ยวเตรสนุกสนาน ฯลฯ ในแตละวันนานหลายชั่วโมง โดยที่ไมไดนึกเฉลียวใจเลยวา ขณะที่เวลา
ลวงเลยผานไปนั้น ก็นำสิ่งที่มีคาที่สำคัญตอการแสวงหาแกนสารสาระในชีวิต ของเราใหผานไปดวย มีความ
จริงเกี่ยวกับเวลาที่สงผลกระทบตอชีวิตมนุษยทุกคน ไมวาจะชอบใจหรือไมก็ตามอยูอยางนอย ๕ ประการ คือ
1) เวลาผานไปแลวยอมผานเลย แมเรื่องนี้จะเปนความจริงที่ทุกคนทราบดี แตกลับไมคอยมีใคร
สังเกตวา เวลาทุกวินาทีที่คืบคลานผานไปสงผล กระทบอะไรกับชีวิตของเราบาง
2) เวลานำวัยอันสดใสและความแข็งแรงไป เมื่อเวลาผานไป อายุหรือวัยของแตละคนก็เพิ่มมากขึ้น
ไปตามลำดับ แตเรามักสังเกตไมเห็น เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเหลานี้คอย ๆ เปนไปอยางชา ๆ ซึ่งกวาจะ
รูสึกวาตนเองเปลี่ยนไป เวลาก็ผานไปหลายป พรอมกันกับที่ความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเริ่มเสื่อมถอยลง
3) เวลานำความชรามาให ความชราหมายถึง ความแกหงอมของรางกาย ความคร่ำครา ความเสื่อม
ของอายุเมื่อความชรามาถึง คนสวนใหญจะเริ่มรูสึกไดจากทั้งความเปลี่ยนแปลงทางสรีระและความแข็งแรง
4) เวลานำโอกาสดี ๆ ของชีวิตใหลวงเลยผานไป
5) เวลานำความตายมาให นี้เปนความจริงแทแนนอนสำหรับทุกคน ในขณะที่เวลาผานเลยไป แม
อาจจะสงผลกระทบตอชีวิตของแตละคนไมเหมือนกัน แตที่เหมือนกันก็คือ ทุกชีวิตลวนกำลังเดินทางไปสูจุด
สุดทาย ซึ่งก็คือความตายนั่นเอง และเมื่อความตายมาถึง สำหรับผูที่ไมไดสรางความดี เพราะมัวปลอยให
โอกาสดี ๆ ในชีวิตผานเลยไป ก็ยอมประสบกับวิบากที่ตนเองทำไวในโลกหนา โดยไมอาจยอนเวลาเพื่อกลับมา
แกตัวใด ๆ
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เรื่อง กิจกรรมยามรูสึกทอแท (1)
วัตถุประสงค
เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
เนื้อหาสาระ
วัยรุนจำนวนมากมักไมรูจะทำอะไรในยามวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเวลาที่เกิดความรูสึก เซ็ง เบื่อ
ซึ่งอาจเกิดจากความผิดหวังบอย ๆ ทำอะไรไมสำเร็จ ซึ่งเปนภาวะที่ทำใหวัยรุนไมอยากทำอะไร ในยามนี้
วัยรุนไมควรปลอยใหตนเองอยูวาง เพราะจะยิ่งทำใหเกิดความรูสึก ทอแทใจมากขึ้น ดังนั้น วัยรุน
ควรลงมือทำอะไรก็ไดที่จะชวยใหตนเอง เกิดกำลังใจ
1. ฟงเพลงดัง ๆ จะเปดจากวิทยุหรือเทปบันทึกเสียง ก็เลือกตามความพอใจ ถารองเพลงได แถม
เสียงก็ดี รองเอง หรือจะแคคลอตามก็ไมผิดกติกา ขยับตัวขยับขาตามใจชอบ ในสถานการณที่เหมาะสม
2. หาวิธีทำอะไรก็ไดท่ตี องออกแรงขยับตัว แขน ขา เชน ออกไปเดินเลน วิ่งเหยาะ ถามี
ความสามารถทางการเลนกีฬา ก็ออกไปฝกฝนใหความสามารถดานนี้เพิ่มขึ้น วายน้ำ ตีแบดมินตัน ฯลฯ
3. หางานอดิเรกทำ ลองสำรวจตนเองวาเราทำอะไรเปนบางเราชอบทำอะไร เชน เลนดนตรี เย็บปก
ถักรอย ประดิษฐเศษวัสดุ การทำอาหาร ขนม เขียนโคลงกลอน เขียนนิยาย
4. อานหนังสือที่ชอบ อาจจะซื้อมา ยืมมา จากที่เคยสะสมไว หรือไปที่หองสมุดใกลบาน
5. ปรับปรุงสภาพแวดลอม จัดหองใหม เลื่อนโตะ ตู ยายเกาอี้ จัดตูเ สื้อผาใหสะอาด นำสิ่งที่ไมได
ใชไปทิ้งบาง เปลี่ยนบรรยากาศ สิ่งแวดลอมเราเสียใหม

***************************************
เรื่อง กิจกรรมยามรูสึกทอแท (2)
วัตถุประสงค
เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
เนื้อหาสาระ
6. ปรับปรุงตัวใหสดชื่น ทำอะไรก็ไดที่จะทำใหตนเองดูสวยขึ้น หรือดูดีขึ้น เชนตัดผม ดูแลรักษา
ใบหนาใหสะอาด สำรวจเล็บมือ เล็บเทาของตนเอง
7. ทำความสะอาด ซอมแซมสิ่งของเครื่องใชใหอยูในสภาพที่นาใชซอมเสื้อผา สอยชายกระโปรง ขัด
ลางรองเทา ปดฝุนกระเปา ฯลฯ
8. ยอนรอยอดีต นึกถึงอดีตที่ทำใหเรามีความสุข เชน นำอัลบั้มที่เคยไปเที่ยวสนุกสนานมาชื่นชม
คิดถึงความสามารถ ที่นาภาคภูมิใจ เคยสอบไดที่ 1 รองเพลงไดไพเราะ เคยเปนดรัมเมเยอรของโรงเรียน เคย
ใหความชวยเหลือเพื่อนในการ แกปญหา ฯลฯ
9. เขารวมกิจกรรมทางสังคม ไปหาเพื่อนเพื่อเลนเกมสนุก ๆ คลายเครียดติดตอเพื่อนฝูงที่ไมคอยได
พบปะ ไปทำบุญที่วัด
10. เขาหาธรรมชาติใหมาก ปลูกตนไม จัดแจกันดอกไม ซื้อปลาตูมาเลี้ยง หาลูกสุนัขมาเลี้ยง
11. อยูอยางสงบบาง ถาลองทำกิจกรรมตาง ๆ แลวยังไมไดผลก็จงนั่งนิ่ง ๆ สงบสติอารมณใชปญญา
ไตรตรองขอเท็จจริง อยาปลอยใหตัวเองตกเปนทาสของอารมณที่ไมเกิดผลดี ลุกขึ้นแลวบอกกับตนเองวาเรา
จะไมใชคนจมอยูกบั ความทุกข เราจะเปนคนที่มีความสุข บอกตนเองย้ำลงไปใหจิตใตสำนึกไดรับรูดวย
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เรื่อง การทำความดี
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดทราบแนวทางกวาง ๆ ของการทำความดีเพื่อถือปฏิบัติ
เนื้อหาสาระ
การทำความดีอยางสบาย ๆ มีหลักดังตอไปนี้
1. ทำความดีอยางมีอุเบกขา คือ ทำใจเปนกลาง วางเฉย ไมหวังผลอะไรทั้งสิ้น การตั้งความหวังในผล
ของการกระทำดีเปนธรรมดาของสามัญชนทั่วไป ซึ่งก็ไมผิดแตก็จะถูกตองกวาหากจะไมตั้งความหวังเลย เมื่อรู
วาเปนความดีก็ทำเต็มความสามารถของสติปญญา ไมเดือดรอนใหเกินความสามารถ ไมมุงหวังใหฟุงซาน ไม
ผิดหวังใหเศราเสียใจ
2. การทำดีหรือทำบุญกุศลที่จะสงผลสูงสุด ตองเปนการกระทำดวยใจวางจากกิเลส คือ ความโลภ
โกรธ หลง ความผูกพันในผลที่จะไดรับเปนทั้งความโลภและความหลง จึงไมอาจใหผลสูงสุดได แตเมื่อเปน
ความดีที่ระคนดวยโลภและหลง ก็ยอมจะไดผลไมเทาที่ควร มีความโลภความหลงมาบั่นทอนผลนั้นเสีย
3. ทำดีไมไดดีไมอยูในความจริง การทำดีแลวตองไดดีเสมอไป ที่มีเหตุการณตาง ๆ นานา ปรากฏขึ้น
เหมือนไมไดดีนั้น เปนเพียงการปรากฏผลของกรรมเทานั้น เพราะกรรมนั้นไมไดใหผลทันตาทันใจเสมอไป แต
ถาเปนเรื่องภายในใจแลวกรรมใหผลทันทีที่ทำแนนอน เพียงแตวาบางทีผูทำไมไดสังเกตดวยความประณีต
เพียงพอ จึงไมรูไมเห็น ขอใหสังเกตใจตนใหดีแลวจะเห็นวา ทันทีที่ทำกรรมดี ผลจะปรากฏขึ้นในใจเปนผลดี
ทันที
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คูมือพบครูที่ปรึกษา (HOMEROOM) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
***************************************************************************
สัปดาหที่ 5
เรื่อง ความไมเห็นแกตัว
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนสามารถเปรียบเทียบการกระทำที่เห็นแกตัวและไมเห็นแกตัว
เนื้อหาสาระ
ผูที่เสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวมเปนบุคคลนายกยองสรรเสริญ ผูที่มุงแตประโยชน
สวนตนโดยไมคำนึงถึงสวนรวมยอมถูกประณาม และทำใหสงั คมเดือดรอน คนที่ไมเห็นแกตัว แสดงออกโดย
การเสียสละเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมเอาแตไดฝายเดียว

***************************************
เรื่อง ความซื่อสัตย
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย
เนื้อหาสาระ
ความซื่อสัตยเปนคุณธรรม อันประเสริฐที่จะนำไปสูคุณธรรมอื่น ๆ บุคคลที่มีความซื่อสัตยจะเปนที่
ไววางใจของพบเห็น ผูที่มีความซื่อสัตยจะมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน อาชีพ และสังคม สังคมนั้น
จะสงบสุขและพบกับความเจริญ

***************************************
เรื่อง การพยายามแกปญหาของตนเอง
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั วิธีแกปญ
 หาโดยวิเคราะหหาสาเหตุ สำรวจและปรับปรุงตนเองได
เนื้อหาสาระ
การที่เราประสบปญหาใด ๆ แลวสามารถที่จะใชความพยายามแกไขปญหาดังกลาวใหสำเร็จลุลวงไป
ดวยตัว ของเราเองจะทำใหเราเปนคนที่พิจารณามีคายิ่งตอตัวเราและตอสังคมเพราะแสดงใหเห็นวา เรา
สามารถที่จะยืนอยูไดดวยตัวของเราเอง ไมกอใหเกิดความทอแทและสิ้นหวัง และจะเปนบุคคลที่มีประโยชน
ตอสังคมตอไป

***************************************
เรื่อง ทำไมเด็กไทย และคนไทยจึงไมชอบอานหนังสือ
วัตถุประสงค
เพื่อฝกใหนักเรียนรักการอาน
เนื้อหาสาระ
ทำไมเด็กไทย และคนไทยจึงไมชอบอานหนังสือ
เดิมเรามองวาการที่คนไทยสวนใหญไมอานหนังสือ เปนเพราะเขามองไมเห็นความสำคัญ มองไมเห็นประโยชน
ของการอาน ซึ่งไมนาจะถูกตองทั้งหมด จริงๆ แลวทุกคนรูถึงประโยชนของการอานหนังสือ เห็นไดจากพอแม
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พยายามเคี่ยวเข็ญใหลูกที่ยังเปนนักเรียน ที่ยังเปนนักศึกษาอยูอานหนังสือ ทองตำรับตำรา เพื่อที่จะสามารถ
สอบไดคะแนนดีๆ จบมาจะไดมีโอกาสหางานดีๆ ทำได ซึ่งหากวิเคราะหตรงนี้ใหดี มันนาจะหมายความวา
การอานสำหรับผูใหญ หรือคนที่เปนพอแมแลว มันมีความหมายเพียงแคเครื่องมือชนิดหนึ่งในการเรียนหนังสือ
ใหไดดีเทานั้น ดังนั้นเมื่อเรียนจบแลวก็ไมมีความจำเปนที่จะตองอานหนังสืออีกตอไป เหตุผลที่ชว ยสนับสนุน
ตรงนี้ก็คือ เมื่อเรียนจบและไดทำงานแลวคนไทยสวนใหญก็มักจะไมอานหนังสืออีก หรืออานก็เพียงเรื่องที่
เกี่ยวของกับการทำงานเทานั้น
สภาพการณเชนนี้สะทอนใหเห็นวาระบบการศึกษาในบานเรายังไมสามารถทำใหผลผลิต ของ
การศึกษากลายเปนผลผลิตที่มองเห็นความจำเปนของการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต การอานและการ
เรียนรูเปนเพียงบันไดเพื่อการไดมาซึ่งวุฒิการศึกษา เพื่อเปนใบเบิกทางในการกาวเขาไปสูการมีงานทำเมื่อ
ผูใหญในปจจุบันไมเห็นความจำเปนของการเรียนรูตลอดชีวิต ก็จะไมมีการเรียนรูตอเนื่อง พฤติกรรมที่ปรากฏ
ชัดแกสายตาของเด็กรุนหลังๆ ก็คอื การไมอาน ซึ่งเด็กก็จะเกิดการซึมซับ และลอกเลียนเอาพฤติกรรมเหลานี้
ไปเปนพฤติกรรมของตัวเอง แมผูใหญจะพร่ำบนถึงความสำคัญของการอานมากเพียงใด มันก็ไมสามารถที่จะ
ทำใหเด็กหันมาใหความสำคัญกับการอาน และการเรียนรูอยางตอเนื่องได เพราะสิ่งที่ผูใหญแสดงออกมานั้น
มันสื่อเปนนัยวา “ไมตองอานก็ได เพราะผูใหญก็ยังไมอานเลย”

***************************************
เรื่อง การอานและขั้นตอนการอานหนังสือ
วัตถุประสงค
เพื่อฝกใหนักเรียนรักการอาน
เนื้อหาสาระ
การอาน คือ การแปลความหมายจากตัวอักษรที่ปรากฏบนสิ่งพิมพหรือขอเขียนออกมาเปนความคิด
และนำความคิดไปใชในทางที่เปนประโยชน
ขั้นตอนในการอาน
- ขั้นตอนการเคลื่อนไหวจากระบบประสาทมาสูป าก หรือการอา นออกเสียง ความเร็วจะเทากับ
ความสามารถในการเปลงเสียงออกมาแตละคำ การอานลักษณะนี้มักเปนของเด็กเล็กที่ครูให อานออกเสียง
เพื่อพัฒนาการอาน
- ขั้นตอนการไดยินเสียงคำที่อานในใจ เปนลักษณะการอานชาๆ ไมมปี ระสิทธิภาพเทาที่ควร
- ขั้นเขาใจทันทีที่เห็นขอความ เปนลักษณะการอานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เปนการอานที่เขาใจ
เรื่องอยางชัดเจนในทันที่อาน ซึ่งควรฝกทักษะการอานในลักษณะนี้
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คูมือพบครูที่ปรึกษา (HOMEROOM) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
***************************************************************************
สัปดาหที่ 6
เรื่อง ประโยชนของการอานหนังสือ
วัตถุประสงค
เพื่อฝกใหนักเรียนรักการอาน
เนื้อหาสาระ
ประโยชนของการอานคือ
1. เปนการแสวงหาความรูเพิ่มเติมที่งาย และตรงตามความตองการ เนื่องจากหนังสือจะแยกประเภท
วิชา หมวดหมูไวเรียบรอยอยูแลว และการอานจะชวยใหเรารอบรูทันเหตุการณและพัฒนาดานวิชาการ นักพูด
และนักเขียนที่ประสบความสำเร็จมักเปนผูที่มนี ิสัยรักการอาน และเปนผูแสวงหาความรูอยูเสมอ
2. เปนการชวยสงเสริมความคิด ชวยใหไดรับรูนานาทัศนะในสาขาวิชาตางๆ จากทัศนะของผูเขียน
หลายๆคนในประเด็นเดียวกัน การเรียนรูดังกลาวจะเปนพื้นฐานสำคัญชวยใหเกิดพัฒนาการดานความคิดของ
ตัวผูอานเอง สามารถคิดวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล และมีขอสนับสนุนจากการอานเพียงพอ เปนที่ยอมรับ
3. เปนการสรางความบันเทิง และผอนคลายสบายใจ เมื่อใชเวลาวางในการอานหนังสือประเภท
นวนิยาย สารคดี การตูน และยังสามารถชวยเพิ่มพูนประสบการณในการดำเนินชีวิตไดอีกดวย การอานมี
ประโยชนมากมายดังนั้นมาฝกใหมนี ิสยั รักการอานกันเถอะ

***************************************
เรื่อง ภัยของบุหรี่
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนทราบถึงภัยของบุหรี่
เนื้อหาสาระ
บุหรี่เปนสิ่งเสพติด มีโทษตอสมองของมนุษย โดยเฉพาะเซลลสมองของเด็กซึ่งเจริญเติบโตยังไมเต็มที่
นักเรียนยังตองศึกษา เลาเรียนอีกนาน ถาริอานสูบบุหรี่ สมองจะเสื่อมเรียนไมไดเต็มที่ เปนการทำลายอนาคต
ของตนเอง ทั้งยังเปนการสิ้นเปลืองดวย

***************************************
เรื่อง โทษของการพนัน
วัตถุประสงค
เพื่อใหไดทราบถึงโทษของการพนัน
เนื้อหาสาระ
การพนันเปนอบายมุขนำไปสูความหายนะ ทำใหเสียเวลา เสียทรัพย เสียสุขภาพ การพนันบางชนิด
ผิดกฎมาย เปนบอเกิดแหงอาชญากรรม คนติดการพนันยอมไมไดรับความไววางใจ แตมักจะถูกเพงเล็งไป
ในทางที่ไมดี เปนการทำลายอนาคต นักเรียนจึงไมควรเกี่ยวของกับการพนันโดยเด็ดขาด ถาเลนในโรงเรียนก็
จัดวาเปนความผิดรายแรง นอกจากจะเสียการเรียนแลวยังถูกลงโทษอยางหนักดวย
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เรื่อง การแตงกายเมื่อไปติดตอสถานที่ราชการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั แตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะและสถานที่ได
เนื้อหาสาระ
การเขาไปในสถานที่ราชการ ตองระมัดระวังในการแตงกาย ผูไปติดตอควรแตงกายใหสุภาพ
เรียบรอย ถูกวัฒนธรรมกลาวคือ ถาเปนชายตองใสเสื้อไวในกางเกง ถาใสเสื้อแขนยาวไมควรพับแขนเสื้อ ถา
เปนหญิงควรแตงกายใหเรียบรอยและเหมาะสมกับสถานที่ ควรสวมรองเทาหุมสนหรือมีสายคาดที่สุภาพ ไม
ควรนุงกางเกงขาสั้นไปติดตอสถานที่ราชการ

***************************************
เรื่อง น้ำเสียง – เสียงหมาหนี
วัตถุประสงค
เพื่อแกไขขอบกพรองในตัวเรา เชน น้ำเสียง กิริยามารยาท
เนื้อหาสาระ
มีคนที่มีความทุกขจากน้ำเสียงของเขาโดยที่เขาไมรูตัวเปนจำนวนมาก สวนใหญจะกลายเปนคนที่
ไมคอยมีคนอยากคบหา น้ำเสียงที่กลาวคือ น้ำเสียงที่ไมสรางมิตรภาพหรือเรียกงาย ๆ วาเสียงนากลัวนั่นเอง
ไดแก เสียงดัง,เสียงหวน,ไมมีหางเสียง,ไมมีคำลงทายคะ หรือครับ,เสียงตวาด เนนถอยคำ,เสียงตะโกน,เสียง
เหยียด,เสียงหมิ่น,เสียงดูถูก,เสียงขมขู,เสียงโกรธ บางคนมีความรูมาก มีการศึกษาดี ตำแหนงหนาที่ การ
งานดี เมื่อมีเสียงดังกลาวแลว ทำใหไมมีความสุขในครอบครัว เลี้ยงลูกลูกก็ไมคอยรัก คูสมรสก็ไมประทับใจ
ดูแลลูกนองลูกนองก็ไมรัก
วิธีแกไขก็คือ โดยการพูดใหเบาลง ลดน้ำหนักของเสียงลง ทอดเสียงใหนุม หัดใชคำตอทายดวยคำ
วา ครับ คะ หรือถาหากไมอยากลงทายดวยคำเหลานั้นก็ตองทอดเสียงตอนทายประโยคใหนุมขึ้น การพูดให
ชาลงและเบาลงจะชวยไดมาก พยายามใสรอยยิ้มเขาไปที่ดวงตาและใบหนาดวยเสียงที่เปลงออกมาจะยิ้มตาม
ไปดวย
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คูมือพบครูที่ปรึกษา (HOMEROOM) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
***************************************************************************
สัปดาหที่ 7
เรื่อง วัยรุนจะมีรอยยิ้มที่สดใสไดอยางไร
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนดูแลสุขภาพฟนไดอยางถูกสุขอนามัย
เนื้อหาสาระ
วัยรุนจะรักษาฟนที่แข็งแรงไดอยางไร
ทางที่ดีที่สุดในการรอยยิ้มที่สดใสและฟนที่แข็งแรงของวัยรุนคือการสรางสุขนิสัยในการดูแลปากและ
ฟนตั้งแตวัยเด็ก ไมวาคุณจะจัดฟนหรือไมก็ตาม สิ่งสำคัญที่ตองทำคือ
แปรงฟนทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดที่ผานการรับรองจาก ADA เพื่อกำจัดคราบ
แบคทีเรีย สาเหตุหลักของฟนผุและโรคเหงือก
ใชไหมขัดฟนทุกวันเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียจากซอกฟนและรองเหงือก ถาคราบแบคทีเรียไมถูก
กำจัดออกทุกวัน จะจับตัวแข็งเปนหินปูน
ลดอาหารจำพวกแปงและน้ำตาล โดยเฉพาะอาหารที่ความเหนียว พบทันตแพทยเปนประจำเพื่อรัก
การตรวจและทำความสะอาด
นอกจากจะชวยรักษาฟนใหอยูกับเราไปตลอดชีวิตแลว ปากที่สะอาดยังทำใหเราดูดี มีลมหายใจที่สด
ชื่น และรอยยิ้มที่ดูดีกวาเดิม

***************************************
เรื่อง ชวยกันระวังเว็บไซดอันตราย
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความรูและสามารถปองกันอันตรายจากการใชอินเทอรเนต
เนื้อหาสาระ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดใหความหมายถึงเว็บไซตที่มีอันตรายไว
วาจะตองเปนเว็บไซตที่มีเนื้อหาดังนี้
1. เว็บไซตที่กระทบตอความมั่นคงของประเทศ
2. เว็บไซตหมิ่นประมาทผูอื่น ละเมิดสิทธิสวนบุคคล หรือลอลวงผูอื่น
3. เว็บไซตที่เผยแพรขอมูลเขาขายลามกอนาจารอันขัดตอศีลธรรม หรือภาพตัดตอที่ทำให
ผูอื่นไดรับความเสียหาย
4. เว็บไซตเกี่ยวของกับการพนัน
5. เว็บไซตที่ขายของผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติด หรือยาที่ไมไดรับใบอนุญาต
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เรื่อง เตือนภัย ดัดฟนแฟชั่นอาจตายได
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความรูและสามารถปองกันอันตรายจากการดัดฟนที่ไมถูกวิธีได
เนื้อหาสาระ
นายแพทยพงศพนั ธ กลาวดวยวา หากจำเปนตองรับบริการทางการจัดฟน ควรปรึกษาโดยตรงกับ
ทันตแพทยผูเชี่ยวชาญดานทันตกรรมจัดฟนที่โรงพยาบาล หรือคลินิกที่ถูกตองและไดมาตรฐาน โดยสามารถ
ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับทันตแพทยที่ทำการรักษาไดในเว็บไซตของสมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทย
เพราะการใสลวดดัดฟนโดยไมมีทันตแพทยแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสม อาจกอใหเกิดอันตราย
หรือผลเสียดานสุขอนามัยของฟน หรืออวัยวะในชองปากตามมาอีก ประกอบกับลวดที่เปนอุปกรณยดึ เกาะกับ
ฟนเปนลวดที่ไมแข็งแรงเพียงพอ มีโอกาสหลุดลงคอ และทำอันตรายแกผูสวมลวดดัดฟนจนถึงแกชีวติ ได ทั้งนี้
หากพบลวดดัดฟนแฟชั่นที่อาจผิดกฎหมาย โปรดแจงรองเรียนมายัง สายดวน อย. โทร. 1556 เพื่อ อย.จะได
ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด ทุกคนก็ควรตระหนักถึงอันตรายของลวดดัดฟนแฟชั่น
ดวย บางครั้งความสวยงามในราคาถูกก็แฝงดวยภัยรายและอันตรายที่เราอาจคาดไมถึงทีเดียว

***************************************
เรื่อง เตือนภัย กูลตาไธโอน ไมไดทำใหขาวอยางที่คดิ
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความรูและสามารถปองกันอันตรายจากการใชเครื่องสำอาง
เนื้อหาสาระ
การออกประกาศเตือนและทำการจับกุมกวาดลางกันอยางตอเนื่องสำหรับสารกลูตาไธโอน ที่มีการ
อวดอางสรรพคุณเกินจริงเพื่อหลอกลวงใหมีผูมาหลงใชบริการ อยางลาสุดทางสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) กวาดลางผูลักลอบขายและฉีดสารกลูตาไธโอน ซึ่งพบวามีการลักลอบฉีดสารกลูตาไธโอนในรถ
เกง อีกทั้งยังพบการใหบริการตามสถานเสริมความงามจำนวนมากทั้งใน กทม. และตางจังหวัด โดยมีการ
โฆษณาโออวดสรรพคุณเกินจริงเกี่ยวกับการฉีดสารกลูตาไธโอนเขาไปใน รางกายแลวจะเกิดปฏิกิริยาทำใหผิว
ขาวใสสวย เพื่อหลอกลวงหญิงสาวใหมาใชบริการ โดยเสียเงินจำนวนมาก และยังพบวามีโฆษณาเชนนี้ทาง
เคเบิลทีวี ซึ่ง อย. ไดรับการรองเรียนและสอบถามจากประชาชนถึงผลขางเคียงจากการใชสารกลูตาไธโอนที่
เกิดขึ้นกับลูกคาผูหญิงอยางตอเนื่อง
โดยขอเท็จจริงแลว ผลิตภัณฑเสริมอาหารไมมีผลตอโครงสรางของรางกายแตอยางใด ผลิตภัณฑ
เสริมอาหารที่มีสารกลูต าไธโอนก็ไมมีผลทำใหผิวขาวเชน กัน โดยสารกลูตาไธโอนไมส ามารถดูดซึ มจาก
กระเพาะอาหารได เพราะสารจะถูกยอยสลายและขับออกทางลำไส การรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
มีสารกลูตาไธโอนจึงไมไดรับประโยชนอะไรอันตรายที่พูดถึงก็คือ สารดังกลาวจะทำใหผิวหนาแดง ความดัน
โลหิตต่ำ หอบหืดเฉียบพลัน เกิดอาการแพอยางรุนแรง ทำใหตัวบวม หลอดลมตีบ หายใจติดขัด หากรักษาไม
ทัน อาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตไดสามารถแจงรองเรียนไดที่ศูนยเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ ชั้น 1 ตึก อย. หรือ โทรสายดวน อย. 1556 เพื่อที่ทาง อย. จะไดตรวจสอบและดำเนินการ
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เรื่อง การดำเนินชีวิตประจำวันตามแนวพระราชดำริเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน
วัตถุประสงค
เพื่อฝกใหนักเรียนดำเนินชีวิตประจำวันตามแนวพระราชดำริเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน
เนื้อหาสาระ
การดำเนินชีวิตประจำวันตามแนวพระราชดำริเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน
การปฏิบตั ิตนในชีวิตประจำวันนั้น ควรดำเนินตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแนะนำไว ซึ่ง
สามารถเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนไดอยางยั่งยืน เชน
- ใชชีวิตและความเปนอยูแบบพอมีพอกิน พยายามพึ่งตนเองใหมากที่สุด
- รูจ ักประหยัดในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชทรัพยากรธรรมชาตินั้นตองใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและใหมีของเหลือทิ้งนอยที่สุด
- การจะทำกิจกรรมใดก็ตาม ตองคำนึงถึงขนาดที่เหมาะสมกับอัตภาพหรือสิ่งแวดลอมของตน

***************************************
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คูมือพบครูที่ปรึกษา (HOMEROOM) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
***************************************************************************
สัปดาหที่ 8
เรื่อง เยาวชนกับสิ่งแวดลอมในชุมชน
วัตถุประสงค
เพื่อฝกใหนักเรียนตระหนักและดำเนินชีวิตประจำวันตามแนวพระราชดำริเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน
เนื้อหาสาระ
การสรางจิตสำนึกดานสิ่งแวดลอมชุมชน
การจัดงานรื่นเริงหรือกิจกรรมตางๆ ในชุมชน หากมีการตกแตงสถานที่ควรคำนึงถึงเรื่องดังนี้
- ตกแตงดวยวัสดุที่ไมเปนอันตรายและภาระตอสิ่งแวดลอม ใชวัสดุที่สามารถใชไดหลายครั้ง และนำ
กลับมาใชใหมได
- ไมใชโฟมในการตกแตง
- ใชตนไม วัสดุธรรมชาติ เชน ใบตอง ดอกไมสด ในการตกแตงสถานที่ใหมากที่สุด
การรณรงคดานสิ่งแวดลอมในชุมชน การณรงคใหเกิดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมในชุมชน สามารถ
กระตุนใหชุมชนเกิดจิตสำนึกดานสิ่งแวดลอมและความสามัคคีในชุมชนไดอยางตอเนื่องเชน
-การรณรงคปองกันปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน
- การรณรงคเพื่อปลูกตนไมและรักษาตนไมในชุมชน การรณรงครักษาแหลงน้ำในชุมชน

***************************************
เรื่อง ผลกระทบของปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ตอครอบครัว
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
เนื้อหาสาระ
ผลกระทบตอครอบครัว
1. สรางความทุกขใหกับพอแม ไมมีพอแมคนใดที่พอใจเมื่อลูกของตนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร แตที่พอ
แมบางคนมีการยอมรับกันนัน้ ก็ดว ยความสงสารลูก ซึ่งพอแมจะตองทุกขระทมใจกับการกระทำที่ผิดพลาดของลูก
2. .เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศตระกูล คำโบราณกลาววา “มีลกู สาวเหมือนมีสวมอยูหนาบาน”เพราะถามีสวม
อยูหนาบาน ถาสวมแตกขึ้นมาจะเหม็นและอับอายชาวบาน เปรียบเทียบกับลูกสาวถาไดรบั ความเสียหายทางเพศ
เกิดขึ้น พอแมก็จะอับอาย วงศตระกูลจะพลอยมัวหมองไปดวย
3. เกิดความไมเขาใจกันของคนในครอบครัวและอาจเกิดปญหาเรื่องคาใชจา ยในการเลี้ยงดูเด็กที่เกิดจากการ
ตั้งครรภที่ไมตั้งใจ
4. เกิดปญหาการหยารางมากขึ้น

***************************************
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เรื่อง คานิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย
เนื้อหาสาระ
คานิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย
1.หญิงไทยควรรักนวลสงวนตัว ไมมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน
2.ชายไทยไมควรสำสอนทางเพศเพราะอาจเกิดผลเสียโดยการติดโรค
3.ชายไทยมีความรับผิดชอบตอเพศหญิง ไมหลอกลวง ไมขมเหงน้ำใจ
4.ชายไทยรับผิดชอบตอครอบครัว
วัยรุนในปจจุบันควรมีเจตคติที่ดีวาทั้งสองเพศมีความสำคัญเทาเทียมกัน การสรางสรรคสังคม จึงจะ
เกิดขึ้น คานิยมดังกลาวเปนสิ่งที่ดีและยังใชไดในสังคมปจจุบัน วัยรุนจึงควรรักษาคานิยมที่ดีไว เพื่อปองกัน
ปญหาที่จะตามมา เชน ครอบครัวแตกแยก โรคทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภนอกสมรส การคาประเวณี
การสำสอนทางเพศ เปนตน

***************************************
เรื่อง ความมีวนิ ัย
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนตระหนักและปฏิบัติตนเปนผูมีวนิ ัยในตนเอง
เนื้อหาสาระ
ความมีวินัยนี้หมายถึง การที่แตละคนบังคับตนเองใหอยูในกฎระเบียบ หรืออยูในกรอบอยางใด
อยางหนึ่ง การมีวนิ ัยนั้นคือ การตั้งปณิธานตอตนเองวาฉันจะตองเอาชนะความโลภที่มีใหจงได จะไมยอมให
ตนเองตกอยูภายใตอำนาจแหงความโลภอีก

***************************************
เรื่อง คุณลักษณะผูมีวินัยในตนเอง
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนตระหนักและปฏิบัติตนเปนผูมีวนิ ัยในตนเอง
เนื้อหาสาระ
คุณลักษณะผูมีวินัยในตนเอง
1. มีความซื่อสัตยสุจริต ไมหลอกลวงตนเองและผูอื่น 6. มีความเปนผูนำ
2. มีความรับผิดชอบ ความตั้งใจที่จะทำงานและ
7. มีความตรงตอเวลา รูจักกาลเทศะ
ติดตามผลงานที่ไดกระทำ
3. เคารพในสิทธิของผูอื่น
8. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม
9. มีความอดทนขยันหมั่นเพียร
5. มีลักษณะมุงอนาคต
10. รูจักเสียสละ และมีความเห็นใจผูอื่น
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**************************************************************************
สัปดาหที่ 9
เรื่อง ความเกรงใจ ไมเยาแหยเพื่อน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั ความเกรงใจ
เนื้อหาสาระ
การเยาแหยหลอกลอ หรือตะโกนลอเพื่อน เปนมารยาทที่ไมดี เมื่ออารมณไมดี
เขาจะเกิดความรำคาญและอับอาย เปนสาเหตุแหงการทะเลาะวิวาทและทำใหผูอื่นไมสบายใจ จึงไมควรเยา
แหยหลอกลอใคร ๆ

***************************************
เรื่อง ความเกรงใจ ไมทำเสียงดัง
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการเกรงใจ
เนื้อหาสาระ
การพูด อานหนังสือ รองเพลง หรือทำอะไรที่เกิดเสียงดัง อาจเปนการรบกวนผูอื่นผูที่ตองการความ
สงบ นักเรียนควรระวังอยาทำอะไรใหเกิดเสียงเปนที่รำคาญแกผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่ครูอธิบาย
อยาพูดหรือมัวเลนกัน เปนการทำลายสมาธิของเพื่อน ๆ ที่เขากำลังตั้งใจฟงครูอยู

***************************************
เรื่อง การใชวาจา การพูดหรือตะโกนขามผูอื่น
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั การใชวาจาไมตะโกนขามผูอ่นื
เนื้อหาสาระ
การพูดหรือตะโกนขามผูอ่นื ไปยังบุคคลที่เราตองการจะพูดดวย ถือเปนเปนกิริยาที่ไมสุภาพอยางยิ่ง
ถาผูนั้นเปนพอแม ครู-อาจารยหรือผูอาวุโส ก็ถือวาเปนการแสดงความไมเคารพอีกดวย ถาหากมีความจำเปน
จะตองพูดคุยกับคนที่ตองการจะพูด โดยมีบุคคลยืนขวางหนาอยูควรเดินหรือหลีกเลี่ยงไปใหถึงตัวผูที่ตองการ
จะพูดดวยแลวคอยพูดคุยกัน

***************************************
เรื่อง การใชวาจาและสำรวมกิริยา การพูดไมมหี างเสียง
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั การใชวาจาและสำรวมกิริยาในการพูด
เนื้อหาสาระ
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การพูดไมมีหางเสียง เชน ไมมีคะ หรือครับ ฟงแลวเปนเสียงหวน ๆ ไมไพเราะ ไมเปนเสนหแกตนเอง
ผูอื่นไดฟง และจะเขาใจวาผูพูดเปนคนแข็งกระดาง ขาดการอบรม จึงไมควรปลอยทิ้งไวจนเกิดเปนนิสัย ผูดี
ควรฝกหัดใหมีหางเสียงเสมอ จะทำใหเปนคนที่มีเสนหและที่นารักแกผูมาพบเห็นยิ่งขึ้น
เรื่อง การใชวาจาและสำรวมกิริยา การกลาวคำขอโทษ ขอบคุณ ขอบใจ
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั การใชวาจาที่ถูกตอง
เนื้อหาสาระ
การรูจักกลาวคำขอโทษ ขอบคุณ ขอบใจ ใหเปนนิสัย หรือกลาวคำขอบคุณ ขอบใจแกผูที่มีไมตรี
เอื้อเฟอใหอยูเสมอ ๆ จะเปนการฝกนิสัยใหเกิดความเคยชินปาก ซึ่งทำใหเกิดลักษณะของผูมีวัฒนธรรมและ
สมบัติของผูดเี ปนการสรางเสนหแกตนเอง เปนที่ยกยองชมเชยเด็ก ๆ จึงควรฝกหัดใชคำเหลานี้ใหเปนนิสัย

***************************************
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คูมือพบครูที่ปรึกษา (HOMEROOM) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
**************************************************************************
สัปดาหที่ 10
เรื่อง การใชวาจาและสำรวมกิริยา การกลาวคำหยาบ
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั การใชวาจาโดยไมกลาวคำหยาบ
เนื้อหาสาระ
การพูดคำหยาบ เปนการแสดงไมสุภาพอยางยิ่ง นักเรียนที่ไดชื่อวาเปนผูมีการศึกษาผานการฝกอบรม
จากโรงเรียนทั้งในดานการใชกิริยาและวาจาแลว ควรงดการกลาวคำหยาบเสียโดยสิ้นเชิง ผูที่ไดชื่อวาเปนผู
ไดรับการฝกอบรมมาดีแลว จะไมกลาวคำหยาบ

***************************************
เรื่อง การใชวาจาและสำรวมกิริยา การพูดสอดแทรก ลอเลียน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั ใชวาจาไมพูดสอดแทรก ลอเลียน
เนื้อหาสาระ
การพูดสอดแทรก ลอเลียน หรือแยงพูด ไมใชวิสัยของผูที่อยูในสังคมประชาธิปไตย เพราะจะทำให
ขาดโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นกับผูอื่น ทำใหความคิดไมกวางขวางและอาจเปนชองทางไปสู
ความแตกราวในหมูคณะอีกดวย จึงควรงดเวนเสียและพยายามฝกตนใหรูจักรับฟงและเคารพความคิดเห็นของ
ผูอื่น เพื่อสรางความเจริญ ความสามัคคีและความสุข ใหเกิดขึ้นในสังคม

***************************************
เรื่อง การใชวาจาและสำรวมกิริยา การลอชื่อพอแม
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั การใชวาจาที่ถูกตองไมลอชื่อพอแม
เนื้อหาสาระ
คนที่เรารักมากที่สุดและเคารพมากที่สุด เห็นจะไมมีใครเกินไปกวาพอและแม เราไมอยากใหใครเอย
ชื่อพอแมของเราโดยขาดความเคารพ คนอื่นเชนเดียวกันกับเรา เราตองรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ในเมื่อเราไม
ชอบใหใครเอยชื่อพอแมของเราในทำนองลอเลียน เราก็ตองไมลอเลียนชื่อพอแมของเขาเชนเดียวกัน การ
ลอเลียนชื่อพอแมทำใหเกิดเรื่องวิวาทกันไดงาย

***************************************
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เรื่อง การใชวาจาและสำรวมกิริยา การสำรวมกิริยาเมื่อผานผูใหญ
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั การสำรวมกิริยาเมื่อผานผูใหญ
เนื้อหาสาระ
การเดินทางผานผูใหญควรกะระยะใหหางพอสมควร ขณะที่ผานใหกมตัวลงพองาม หากผูใหญกำลัง
เดินไมควรวิ่งตัดหนา หรือขณะผูใหญยืนพูดกันไมควรวิ่ง หรือเดินผานกลาง นอกจากจะเปนการไมแสดงความ
เคารพแลว ยังทำใหเกิดอันตรายอีกดวย ผูดีไมควรกระทำเชนนี้

***************************************
เรื่อง การใชวาจาและสำรวมกิริยา การลอเลียนครู
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั การสำรวมกิริยาไมลอเลียนครู
เนื้อหาสาระ
ครูเปนผูใหความรู ใหความรัก ความเอาใจใสและหวังดีตอนักเรียน รองลงมาจากบิดามารดาของ
นักเรียนเอง เมื่อครูกลาวเพราะนักเรียนประพฤติปฏิบัติไมถูกจึงเปนการไมสมควรที่จะนำเอาคำตักเตือนสั่ง
สอนนั้นมาลอเลียน เพราะเปนการแสดงความไมเคารพครู ทำใหครูเสียกำลังใจและขาดความรักใครเอ็นดูใน
ตัวนักเรียน นักเรียนที่ดีจึงไมควรลอเลียนครู
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**************************************************************************
สัปดาหที่ 11
เรื่อง การใชวาจา การทักทายปราศรัย
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั การใชวาจาทักทายปราศรัย
เนื้อหาสาระ
การทักทายปราศรัย เปนการสรางมิตรภาพที่ดี ถาขอความที่ทักทายแสดงความสนใจในทุกขสุขและ
ความเปนอยูของผูทักทาย ทาทางแสดงความจริงใจของผูพูดดวยแลวก็จะกระชับมิตรภาพ ใหแนนยิ่งขึ้น การ
ปราศรัย ตอ มิต ร ด วยคุณ ลัก ษณะดั ง กลา วแลว เปนสิ่งที่จ ำเปน อย า งยิ ่งสำหรับ สัง คมของเรา ผูที่ข าด
คุณลักษณะเหลานี้ยอมขาดมิตรแท

***************************************
เรื่อง การใชวาจาและสำรวมกิริยา การพูดไปสกิดไป
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั การสำรวมกิริยาไมพูดไปสกิดไป
เนื้อหาสาระ
ความพลั้งเผลออีกประการหนึ่ง ที่นอยครั่งอาจจะมีตอผูใหญ คือการสกิดเมื่อ เวลาจะพูดดวยอาจเปน
นิสัยที่ติดมาเมื่อคุยกับเพื่อน ๆ แตเปนกิริยาที่ไมเหมาะสมที่จะใชกับผูใหญ เพราะเปนอาการที่แสดงถึงความ
ไมเคารพ ทางที่ถูกควรใช เชน “ทานครับ” “คุณครูครับ” “คุณแมครับ” เปนตน

***************************************
เรื่อง ความรับผิดชอบ รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมี รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
เนื้อหาสาระ
เมื่อไดรับมอบหมายใหทำงานใด ๆ แลวควรพยายามทำใหเสร็จ เปนการแสดงความรับผิดชอบ ผูที่รับ
งานแลวทิ้งงานแสดงนิสัยเปนคนที่ไมรักคำมั่นสัญญา ยอมไมเปนที่ไววางใจ ไมมีใครเชื่อถือและอาจเกิดผล
เสียหายขึ้นแกหมูคณะ

***************************************
เรื่อง ความรับผิดชอบ หนักเอาเบาสู
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความรับผิดชอบหนักเอาเบาสู
เนื้อหาสาระ
การหลีกเลี่ยงไมยอมรับภาระหนาที่การงาน เปนการไมรวมมือกับผูอื่น ทำใหขาดความใกลชิดสนิท
สนมกับเพื่อนและจะไมไดรับความชวยเหลือในคราวจำเปน นักเรียนจึงควรรับภาระในกิจธุระที่ตองรับผิดชอบ
รวมกัน
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เรื่อง ความซื่อสัตย ยอมรับผิด
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความซื่อสัตยรูจกั การยอมผิด
เนื้อหาสาระ
การทำผิดแลวไมยอมรับผิด หรือไมกลาสารภาพผิด แตโยนความผิดใหผูอื่นแสดงวาเปนคนขลาด ขาด
ความซื่อสัตย ทำใหผอู ื่นไมนับถือ แตถาผิดแลวยอมรับผิด เปนการแสดงความกลาหาญและความสุจริต ฉะนั้น
เมื่อทำผิดแลว ควรยอมรับผิดอยาปายความผิดไปใหผูอื่น
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**************************************************************************
สัปดาหที่ 12
เรื่อง ความซื่อสัตย ไมทุจริตในหองสอบ
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความซื่อสัตยไมทุจริตในหองสอบ
เนื้อหาสาระ
การสอบดวยความสามารถของตนเองยอมเปนที่ภาคภูมิใจ แตการสอบไดดวยการทุจริตยอมเปนที่
นาละลายใจ การทุจริตในหองสอบ เชน นำตำราหรือขอความเขาไปแอบดู หรือลอกจากเพื่อน ถากรรมการ
คุมหองสอบจับไดจะถูกลงโทษ เชน ใหออกจากหองสอบ ถูกตัดคะแนนเปนสอบตก ทำใหประวัติเสีย
************************************************
เรื่อง ความซื่อสัตย การไมผดิ นัด
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความซื่อสัตยรูจกั เวลานัดหมาย
เนื้อหาสาระ
เมื่อเราไดนัดหมายไวกับผูใด เชน นัดกับครูวาจะมาเรียน หรือมาทำงาน แลวไมมา จะทำใหผูอื่นคอย
และตองเสียเวลาเพราะเราตอไปวันหนาจะไมมีใครเชื่อถือถอยคำ จึงไมควรพูดพลอย ๆ เมื่อนัดแลว ตอ ง
พยายามทำตามที่นดั หมายไวใหได ถามีเหตุขัดของควรแจงใหผูนัดหมายทราบกอนเวลานัด
************************************************
เรื่อง ความซื่อสัตย การจายเงินตามหนาที่
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความซื่อสัตยจา ยเงินตามหนาที่
เนื้อหาสาระ
การซื้อของ การขึ้นรถโดยสาร จำเปนตองจายเงินตามราคาที่กำหนดไว ถาไมจายเงินก็เปนการฉอโกง
เปนบาป ถาผูอื่นรูก็จะเสียชื่อไมเปนที่ไววางใจ
บางคนซื้ออาหารรับประทานแลวโยนจานทิ้ง เปนการขาดความเมตตา ทำใหผูขายขาดทุน อาจไม
ขายหรือขายแพงขึ้นอีกเพื่อชดเชยที่ขาดทุนไป
************************************************
เรื่อง ความซื่อสัตย การตรงตอเวลา
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนเปนคนตรงตอเวลา
เนื้อหาสาระ
การไมตรงตอเวลาทำใหเกิดความเสียหาย เชน มาโรงเรียนสาย จะทำใหไดรับความรูไมเต็มที่และอาจ
เรียนไมทันเพื่อน นักเรียนควรฝกใหเปนคนตรงเวลาทั้งในเวลาตื่นนอน การทำงานและการมาโรงเรียน เมื่อ
เลือกเรียนแลวรีบกลับบาน เพื่อจะไดพักผอน ทำการบาน ชวยทำงานบาน ซึ่งเปนการดีสำหรับตนเองและเปน
การชวยพอแมและผูปกครองดวย
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เรื่อง ความซื่อสัตย ไมควรเปนคนหนาไหวหลังหลอก
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความซื่อสัตยไมหนาไหวหลังหลอก
เนื้อหาสาระ
การทำตอหนาอยางหนึ่ง ลับหลังอยางหนึ่ง เขาทำนอง หนาไหวหลังหลอก เปนกิริยาที่ไมนารัก ทำ
ใหญผูใหญชาดความไววางใจ นักเรียนควรฝกนิสัยใหเปนคนตรงไปตรงมา ทั้งตอหนาและลับหลัง
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**************************************************************************
สัปดาหที่ 13
เรื่อง ความซื่อสัตย ไมลอกการบาน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความซื่อสัตยไมลอกการบานเพื่อน
เนื้อหาสาระ
เมื่อนักเรียนไดรับมอบหมายการบานจากครู ก็ควรพยายามทำจะไดชวยใหมีความรูความเขาใจวิชา
นั้น ๆ ยิ่งขึ้น ถาคอยแตจะลอกผูอื่นโดยไมเขาใจ ก็จะไมเปนผลดีแกนักเรียนและจะทำใหครูเขาใจผิดคิดวา
นักเรียนเขาใจบทเรียนนั้นดีแลว เปนการเสียประโยชนแกนักเรียนเอง เมื่อไมเขาใจควรจะใหครูหรือเพื่อนที่
เขาใจอธิบายใหแลวจึงทำดวยตนเอง
************************************************
เรื่อง ความรับผิดชอบ รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมี รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
เนื้อหาสาระ
เมื่อไดรับมอบหมายใหทำงานใด ๆ แลวควรพยายามทำใหเสร็จ เปนการแสดงความรับผิดชอบ ผูที่รับ
งานแลวทิ้งงานแสดงนิสัยเปนคนที่ไมรักคำมั่นสัญญา ยอมไมเปนที่ไววางใจ ไมมีใครเชื่อถือและอาจเกิดผล
เสียหายขึ้นแกหมูคณะ
************************************************
เรื่อง ความอดทน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความอดทนและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
เนื้อหาสาระ
ความอดทน หมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไวไดไมวาจะถูกกระทบกระทั่งดวยสิ่งอันเปนที่พึง
ปราถนา หรือไมพึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแนน ไมหวั่นไหว
ลักษณะของความอดทนที่ถูกตอง
1. มีความอดกลั้น
2. เปนผูไมดุราย
3. ไมกอทุกขใหแกผูอื่น
4. มีความเบิกบานแจมใสอยูเปนนิตย
ประเภทของความอดทน
1. อดทนตอความลำบากตรากตรำ เชน การทำงาน
2. อดทนตอทุกขเวทนา เชน การเจ็บปวย
3. อดทนตอความโกรธ เชน ความไมพอใจ
4. อดทนตออำนาจกิเลส เชน อดทนตอสิ่งที่เราอยากทำแตไมควรทำ
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เรื่อง ความขยันหมั่นเพียร
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร
เนื้อหาสาระ
การเกียจครานทำใหเสียผลประโยชนของตนเอง เชน นักเรียนขี้เกียจทำการบาน หรือทำงานโดยการ
ผิดวันประกันพรุง ผลที่ไดรับนักเรียนก็จะไมมีความรูความสามารถ ความขยันหมั่นเพียรอาจนำความสุขความ
เจริญมาให และเปนที่ไววางใจของผูอื่น นักเรียนควรฝกนิสัยใหเปนคนขยันหมั่นเพียร
************************************************
เรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ความพากเพียร
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความขยันพากเพียร
เนื้อหาสาระ
การทำงานไมเสร็จก็เลิกทำไปทำอยางอื่นอีก แลวทิ้งไปอีก ไมทำใหเสร็จ
เปนชิ้นเปนอันอยางนี้
เรียกวาทำงานจับจด เปนนิสัยไมงาม ไมเสร็จทันเวลา คนทำงานจับจดยอมไมมีความเจริญ ทางที่ดีควรทำงาน
เสร็จไปอยาง ๆ ไป แลวจึงจับงานใหม
************************************************
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**************************************************************************
สัปดาหที่ 14
เรื่อง ความขยันหมั่นเพียร การรวมแรงรวมใจทำงาน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรรวมแรงรวมใจทำงาน
เนื้อหาสาระ
การทำงานสิ่งใด ไมวา งานใหญงานเล็ก ไมควรเกี่ยงกัน ถามัวแตเกี่ยงกันงานไมสำเร็จ คนที่มีนิสัยเกี่ยง
งาน ไมมีคนอยากรวมงานดวย นักเรียนมีความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันทำงาน เชน ทำความสะอาดหองเรียน
หรืองานของโรงเรียนอยางอื่น ๆ
************************************************
เรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ความกระตือรือรน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร ความกระตือรือรน
เนื้อหาสาระ
ถามีหนาที่ตองทำงานใด ไมวางานใหญหรืองานเล็ก ควรลงมือทำทันที อยามัวผัดวันประกันพรุงจะ
เกิดนิสัยไมดีติดตัว คอยผัดวันประกันพรุงอยูเรื่อย ๆ ทำใหงานคั่งคางและอาจไมสำเร็จเสียงานเสียการไป
************************************************
เรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ความวองไวในการทำงาน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความขยันพากเพียรวองไวในการทำงาน
เนื้อหาสาระ
การทำงานชาอืดอาดเปนการแสดงใหเห็นวาเกียจคราน เชน นักเรียนทำการบานนักเรียนบอกวายัง
เชาอยูหรือบายคอยทำ นักเรียบควรฝกฝนใหเปนคนวองไว ทำงานแขงกับเวลา มิฉะนั้นโตขึ้นจะทำมาหากินไม
ทันผูอื่น ทำใหลำบากยากจน
************************************************
เรื่อง ความขยันหมั่นเพียร พยายามชวยตัวเอง
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรชวยตัวเอง
เนื้อหาสาระ
ตนเปนที่พึ่งของตนเอง เปนคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เตือนใหคนระลึกไววากิจกรรม
ทุกอยางที่เปนของเรานั้นเราตองทำเอง คนที่คอยพึ่งคนอื่นเสมอ ทั้งในการเรียนและการงานจะทำใหเคยตัว
กลายเปนคนคิดอะไรไมออก ทำอะไรไมเปน เปนคนขลาด เพื่อนรังเกียจ ควรพยายามแกไขตนเอง คิดเสียวา
เขาก็คนเราก็คน เขาทำดีไดเราก็ตองทำได คิดไดอยางนี้จะชวยใหเกิดมีมานะอยากจะทำอะไรดวยตนเอง ก็จะ
ไมเปนคนคอยพึ่งคนอื่นตอไป
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เรื่อง การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เนื้อหาสาระ
เวลาและวารี ไมยนิ ดีจะคอยใคร วันเวลาที่ลวงไป จะเรียกกลับคืนไมได
1. ทำงานอดิเรก ปลูกตนไม ประดิษฐของใช ประดิษฐเครื่องประดับไวใชเองหรือจำหนาย ทำขนม
ขายเปนการหารายไดเล็ก ๆ นอย ๆไ ในยามวาง บาทีเปนอาชีพหลักไปเลย
2. การฟง ฟงปาฐกถา โตวาที อภิปราย ฟงเพลงที่มาตรฐาน ไดรบั ทั้งความรู ประโยชนและพักผอน
หยอนใจ
3. การอานหนังสือ อานทุกวันวันละ 15-30 นาที ตอไปจะติดเปนนิสยั รักการอานเปนความกาวหนา
ของชีวิต
4. การดู ดูโทรทัศน ภาพยนตรที่เปนสาระประโยชนสนุก เพลิดเพลิน บางรายการนำมาใชในชีวิต
จริงได เชน รายการแมและเด็ก รายการประดิษฐเศษวัสดุ เปนตน
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คูมือพบครูที่ปรึกษา (HOMEROOM) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
**************************************************************************
สัปดาหที่ 15
เรื่อง มารยาทในการใชหองน้ำ
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีมารยาทในการใชหอ งน้ำใหถูกวิธี
เนื้อหาสาระ
มารยาทในการใชหองน้ำอยางถูกวิธี มีดังนี้
1. สวมซึมหรือสวมชักโครก เมื่อถายลงไปแลวตองราดน้ำหรือดึงหรือกดปุมน้ำ
2. ไมทิ้งผาอนามัยหรือสิ่งอื่นลงโถสวม เพราะจะทำใหสวมตัน ควรทิ้งลงถังขยะ
3. ไมควรไปถายที่อื่นนอกสวม เพราะทำใหสถานที่สกปรกและประเจิดประเจอ
4. ไมควรรูดซิปหรือเดินกลัดกระดุมกางเกงออกจากสวม
5. ไมควรขีดเขียนหรือเขียนคำหยาบตามผนังหองน้ำ
6. เมื่อใชอางลางมือแลวควรทำความสะอาด ไมทิ้งเสนผมลงในอาง เพราะทำใหทอระบาย
น้ำในอางอุดตันได
************************************************
เรื่อง มารยาทการเลือกที่นั่งในหองประชุม
วัตถุประสงค
เพื่อฝกใหนักเรียนมีมารยาทในหองประชุมโดยเฉพาะการเลือกที่นั่ง
เนื้อหาสาระ
หองประชุมถือวาเปนสถานที่ควรเคารพตองมีความเงียบและความสงบ การเขาไปนั่งในที่ประชุมควร
ตั้งตรงตั้งแตแถวหนา คนที่ไปถึงกอนจะตองเดินไปนั่งเกาอี้ตัวสุดแถวเพื่อคนที่มาทีหลังจะไดเขานั่งตอแถวได
เพราะคนที่มาทีหลังจะเขานั่งลำบาก เมื่อนั่งเรียบรอยแลวจะตองไมพูดหรือคุย
************************************************
เรื่อง มารยาทการนั่งในที่ประชุม
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูถึงมารยาทการนั่งในหองประชุม
เนื้อหาสาระ
การนั่งในหองประชุม หรือหองเรียนตองนั่งใหเรียบรอยและอยูใ นอริยาบถที่ระมัดระวัง กลาวคือ ถา
นั่งเกาอี้นั่งขาชิดกันไมควรแยกขา มือควรวางบนตักหรือบนเทาแขนเกาอี้ ถาไอ จาม ตองใชผาเช็ดหนาปด
ปากโดยมิดชิดและพยายามทำใหเกิดดังนอยที่สุด
************************************************
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เรื่อง มารยาทการเขาออกในระหวางการประชุมในหองประชุม
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูมารยาทการเขาออกในหองประชุม
เนื้อหาสาระ
ในระหวางการประชุมถามีธุระจำเปนจะตองออกหองประชุม ควรทำความเคารพประธานหรือ
ผูบรรยายกอน ถาไมใชธุระดวนไมควรลุกออกไปกลางคัน ควรใหผูบรรยายพูดใหจบตอนจึงคอยลุกไปหรือมา
สายและการประชุมเริ่มไปแลวก็ควรแสดงความเคารพประธานหรือผูบรรยายกอนนี้เชนกัน ถาไมจำเปนไมควร
เปลี่ยนที่นั่งระหวางการประชุมควรรอจังหวะที่เหมาะสม เชน หยุดพักหรือเปลี่ยนผูบ รรยาย เปนตน
************************************************
เรื่อง มารยาทในหองประชุม
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความรูและเขาใจมารยาทการฟงและซักถามในหองประชุม
เนื้อหาสาระ
การฟงคำบรรยายในหองประชุม ตองไมแสดงการรบกวนดวยกิริยาทาทางหรือวาจา เชน ไมพูด
สอดแทรก พูดขัดหรือพูดคุยกันซึ่งทำใหเกิดเสียงรบกวนแกผูที่อยูขางเคียง ถาตองการซักถามตองรอจนได
จังหวะหรือโอกาสอันควรดวยการยกมือขออนุญาตจึงซักถาม ถาการบรรยายสิ้นสุดลงควรใหเกียรติผูบรรยาย
โดยการทำความเคารพหรือปรบมือ
************************************************
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คูมือพบครูที่ปรึกษา (HOMEROOM) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
**************************************************************************
สัปดาหที่ 16
เรื่อง มารยาทการฟง
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีมารยาทในการฟงที่ดี
เนื้อหาสาระ
การฟงเปนการสื่อสารที่สำคัญและเปนทักษะเบื้องตนของการรับรูขาวสารของมนุษย เชน การฟงครูอาจารยบรรยายในชั้นเรียน ฟงการอบรมหนาเสาธง การฟงในที่ประชุม
การฟงตองมีความมุงหมายเพื่อแสวงหาความรูและเสริมสรางสติปญญา อนึ่งการฟงเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย ผูฟง ตองมีมารยาทในการฟง การฟงอยางมีมารยาทและไดประโยชนควรมีลักษณะดังนี้
1. ตองมีสมาธิในการฟง
2. ฟงแลวคิดตามไปดวย
3. ขณะที่ฟงไมพูดคุย หรือลอเลนเพื่อน
4. รับฟงความคิดเห็นผูพดู โดยมารยาทถึงแมจะไมเห็นดวย
5. มีความสำรวมแมจะฟงในเรื่องที่ไมพอใจ
6. ไมทำกิจกรรมอื่นในขณะที่ฟง
7. ขณะที่ฟงควรจดบันทึกสิ่งที่เห็นวามีความสำคัญและเปนประโยชน
8. ซักถามเมื่อผูพูดเปดโอกาสใหถาม หรือฟงเนื้อเรื่องจบกอนแลวจึงถาม
9. ไมสงเสียงโหฮา เมื่อไมพอใจในเรื่องที่ฟง
10. ไมควรสนทนากันหรือพูดแทรกขณะที่ผูอ่นื กำลังพูดอธิบายหรือบรรยาย
11. ปรบมือ เมื่อพอใจในเรื่องที่ฟง
************************************************
เรื่อง มารยาทการไหวพระ
วัตถุประสงค
เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักวิธีการไหวพระไดอยางถูกตอง
เนื้อหาสาระ
การไหวพระไดแกการไหวพระรัตนตรัย รวมทั้งปูชนียวัตถุ ปูนียสถาน ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ใน
กรณีที่ไมสามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐได ใหประนมมือปลายนิ้วชี้จรดสวนบนสุดของหนาผาก
นักเรียนชาย ยืนสนเทาชิดกัน ปลายเทาแยกจากกันเล็กนอย แลวคอมตัวใหต่ำพรอมกับยกมือไหว
นักเรียนหญิง ยืนแลวถอยหลังเทาใดเทาหนึ่งตรงไปดานหลังประมาณครึ่งกาว จากนั้นยอตัวใหต่ำ
พรอมยกมือไหว
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เรื่อง มารยาทเมื่อนักเรียนไปพบผูใหญ โดยเฉพาะครู-อาจารย
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีมารยาทเมื่อไปพบผูใหญ
เนื้อหาสาระ
1. ถาเปนหองสวนตัว ตองสอบถามและขออนุญาตบุคคลหนาหองกอนทุกครั้ง
2. เมื่อขาพบ ทำความเคารพ แนะนำตนเอง หลังจากเสร็จธุระกลับจะตองทำความเคารพ
3. เมื่อเขาพบตองสำรวจ สุภาพออนนอม นั่งคุกเขาหรือยืนตามความเหมาะสม ถายืนคง
ตองคอมตัวเล็กนอยไมโยกตัว ไมเทาโตะ ไมลวงกระเปา พูดจาสุภาพ เสียงดังพอไดยิน
************************************************
เรื่อง มารยาทนักเรียนตอสถานที่
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั มีมารยาทตอสถานที่ตาง ๆ
เนื้อหาสาระ
1. สถานที่ราชการ นักเรียนตองแตงกายสุภาพ ไมควรใสรอมเทาแตะ ถาแตงเครื่องแบบตองใหถูก
ระเบียบเรียบรอย สถานที่ปฏิบัติงานของเอกชน เชน ธนาคาร บริษัท ก็ควรปฏิบัตติ นใหเกียรติสถานที่น้นั ดวย
2. รูจักวาสถานที่ใดควรใชและปฏิบัติตนตอสถานที่นั้น ๆ อยางไร เชน ไมกาวกายเขาไป
ในหองพัก หองสวนตัวของผูอื่น โตะครู และที่เปนสวนตัวเฉพาะในหองพักโดยมิไดรับอนุญาตเจาของเสียกอน
2.1 หองสมุด เปนหองที่ตองการความสงบ ตองการสมาธิ เปนสถานที่คนควาหาความรู ไมควร
ทำเสียงรบกวนผูอื่น ชวยกันรักษาหนังสือ ไมฉีกหรือทำลาย
2.2 หองเรียน หองปฏิบัติการตาง ๆ ควรชวยกันดูแลรักษาความสะอาด ใหอยูในสภาพที่ใชได
ตลอดไป มีความสงบ มีสมาธิ ขณะเรียนปฏิบัติ ปดไฟ-พัดลมทันทีเมื่อใชหองเสร็จแลว กำหนดตัวนักเรียนให
ปดไฟและพัดลม
2.3 หองพยาบาล เปนที่พักของผูปวย ตองการความสงบ ไมควรนำไปพักผอน
2.4 หองน้ำ ควรรักษาความสะอาด ถูกตองตามสุขลักษณะ ใหใชกับหองน้ำของนักเรียน ไมใช
หองน้ำปะปนระหวางหองน้ำชาย หองน้ำหญิงและหองน้ำครู-อาจารย
************************************************
เรื่อง ความประหยัด การรูจักใชเงินใหคุมคา
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั ความประหยัด การใชเงินใหคุมคา
เนื้อหาสาระ
เงินทองเปนของหายาก เราเปนนักเรียนยังไมมีอาชีพ ยังหาเงินไมไดตองอาศัย พอแมผูปกครองซึ่ง
ทานหามาดวยความเหนื่อยยาก หากเราใชฟุมเฟอย ทานก็ตองเหนื่อยมากขึ้นอีก อีกอยางหนึ่งกวาเราจะ
เรียนจบ มีอาชีพนั้น ยังตองใชเงินอีกมาก ฉะนั้นเราจึงควรประหยัดเงินใชจายแตในสิ่งที่จำเปนแกชีวิตกอน
เชน อาหาร เครื่องนุงหม ชุดนักเรียน หนังสือเรียน หากมีเหลือเพียงพอจึงคอยคิดที่จะซื้ออยางอื่น เชน ของ
เลน หรือใชจายอยางอื่น เชน ไปเที่ยว ชมภาพยนตร เปนตน เรียกวาเปนการใชเงินที่คุมคาเพราะใชไปในทาง
ที่ใหประโยชนแกชวี ิต
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**************************************************************************
สัปดาหที่ 17
เรื่อง ความประหยัด รูจักเลือกหนังสืออาน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการประหยัดโดยเฉพาะการเลือกหนังสืออาน
เนื้อหาสาระ
หนังสือในทองตลาดมีทั้งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน บางอยางอาจเปนอันตราย เพราะ
ยั่วยุใหจิตใจต่ำทราม เมื่อเราไปซื้อมาอานนอกจากจะเปนการเสียเงินโดยเปลาประโยชนแลว ยังเสียเวลาและ
บั่นทอนความคิดสรางสรรคที่ดีงามดวยกลับเปนผลรายตอจิตใจและหากเราทำตามก็อาจผิดไดดวย ฉะนั้นจง
เลือกหาหนังสือที่ดีมีประโยชนจึงจะคุมคาแกการอานและคุมคาของเงินที่เสียไป ทางที่ดีควรอานหนังสือของ
หองสมุดของโรงเรียน เพราะเราไมตองเสียเงินซื้อมาก และเปนหนังสือที่บรรณารักษไดคัดเลือกแลวไมเปนภัย
แกนกั เรียน
************************************************
เรื่อง ความประหยัด รูจักถนอมและซอมแซมของใช
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดรูจักประหยัด รูจักถนอมและซอมแซมของใช
เนื้อหาสาระ
ของใชทุกสิ่ง เปนของสวนตัว ของบาน และของโรงเรียน หากเรารูจักใชก็ใชไดทนทานเทากับเปนย
การประหยัดเงินที่ไมต อ งไปจ าย ซื้อมาบอย ๆ หากเราใชโ ดยไมร ะมัดระวังหรือใชผิดประเภท เชน เอา
ผาเช็ดตัวไปทำเปนผาถูบานโดยผาเช็ดตัวยังใชไดอยู เชนนี้เรียกวาเปนการไมประหยัด ฉะนั้นจงถนอมของใช
และรูจักซอมแซมใหใชไดคงทน
************************************************
เรื่อง ความประหยัด รูจักออมและสะสมเงินฝากออมสิน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูประหยัดอดออม
เนื้อหาสาระ
เงินคาขนมที่พอแมใหใชจายเปนประจำนั้น ควรรูจักอดออม ถนอมใชในสิ่งที่เปนประโยชน หากมี
เหลือควรไดเก็บสะสม โดยการฝากออมสินไวบาง เผื่อความจำเปนจะไดถอนออกมาใช ควรฝกใหเปนนิสัย
เพื่อวาโตขึ้นจะไดรูจักแบงเงินรายไดสะสมไวสวนหนึ่ง หากสุรยุ สุรา ยจายใหหมดไปโดยไมมกี ารออมจะไมมีเงิน
ทองติดตัวและจะติดนิสยั เก็บเงินไมเปนใหติดตัวไปดวย
************************************************
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เรื่อง ความเกรงใจ ไมเยาแหยเพื่อน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั ความเกรงใจ
เนื้อหาสาระ
การเยาแหยหลอกลอ หรือตะโกนลอเพื่อน เปนมารยาทที่ไมดี เมื่ออารมณไมดี เขาจะเกิดความ
รำคาญและอับอาย เปนสาเหตุแหงการทะเลาะวิวาทและทำใหผูอื่นไมสบายใจ จึงไมควรเยาแหยหลอกลอใคร
************************************************
เรื่อง ความเกรงใจ ไมทำเสียงดัง
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการเกรงใจ
เนื้อหาสาระ
การพูด อานหนังสือ รองเพลง หรือทำอะไรที่เกิดเสียงดัง อาจเปนการรบกวนผูอื่นผูที่ตองการความ
สงบ นักเรียนควรระวังอยาทำอะไรใหเกิดเสียงเปนที่รำคาญแกผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่ครูอธิบาย
อยาพูดหรือมัวเลนกัน เปนการทำลายสมาธิของเพื่อน ๆ ที่เขากำลังตั้งใจฟงครูอยู
************************************************

42
คูมือ กิจกรรมโฮมรูมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

คูมือพบครูที่ปรึกษา (HOMEROOM) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
**************************************************************************
สัปดาหที่ 18
เรื่อง วิธีสรางความสำเร็จในการทำงานใหกับตนเอง
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความรูในการสรางความสำเร็จในการทำงานใหกับตนเอง
เนื้อหาสาระ
วิธีสรางความสำเร็จในการทำงานใหกับตนเอง
1. สำรวจตนเองวามีความสามารถแคไหน
2. ยอมรับความสามารถนั้น
3. ควรตั้งวัตถุประสงคในการทำงานใหเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง
4. ทำสิ่งที่งายที่สุดกอน เมื่อทำสิ่งงาย ๆ เสร็จแลวควรบอกกับตนเองวา “ออ!วันนี้ฉันทำเสร็จแลว”
ใหคิดวาสิ่งนีเ้ ปนความสำเร็จ
5. เพิ่มความยากของงานทีละนอย ๆ แลวคอยทำงานอื่น ๆ ที่ยากขึ้น ความรูสึกสบายใจ ภูมิใจจะ
เกิดขึ้น ความมันใจก็จะตามมา
6. ศึกษาหาความรูอยูเสมอ
7. มุงมันและตั้งใจทำงานนั้น ๆ อยางจริวจัง สม่ำเสมอ
************************************************
เรื่อง การวางแผนจัดตารางการอานหนังสือทบทวนบทเรียน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานและรูจักแบงเวลา
เนื้อหาสาระ
ครูชว ยกระตุนความใฝดีใหนักเรียนในชั้นไดคิดที่จะทำในสิ่งที่ดี ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม แนะนำนักเรียน
ในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการทบทวนบทเรียนใหเขาใจ โดยเฉพาะชวงเวลาใกลสอบนักเรียนควร
จัดตารางในการอานหนังสือและทบทวนบทเรียน
************************************************
เรื่อง การเตรียมตัวสอบ
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั การเตรียมตัวกอนสอบ
เนื้อหาสาระ
1. เมื่อเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดแตละวันไปแลว ควรแบงทบทวน
2. ตองรูขอบขายของเนื้อหาที่จะสอบ
3. ควรทบทวนเนื้อหาที่ไมเขาใจมากเปนพิเศษ
4. ฝกหัดตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบใหได
5. ควรหาขอสอบเกา ๆ มาหัดทำ
6. ไมควรหักโหมทบทวนตอนใกลสอบ
7. ระมัดระวังสุขภาพ การพักผอน การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่เปนประโยชน
8. เตรียมอุปกรณในการสอบใหพรอม
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เรื่อง ความซื่อสัตย ไมทุจริตในการสอบ
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริตและปฏิบัติตนในหองสอบไดอยางถูกตองตามระเบียบการสอบ
เนื้อหาสาระ
ครูชวยกระตุนความใฝดีใหนักเรียนในชัน้ ไดคิดที่จะทำในสิ่งที่ดี ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ปฏิบตั ิตนตาม
ระเบียบการสอบ โดยไมมกี ารทุจริต นักเรียนตองเตรียมความพรอมในการทบทวนบทเรียน ทำความเขาใจแลว
นักเรียนจะปฏิบัติการสอบไดไดอยางมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง จะทำใหนักเรียนประสบผลสำเร็จในการสอบ ครูควร
ชี้แจงถึงผลเสียของการทุจริตในหองสอบที่อาจทำใหนักเรียนหมดโอกาสที่จะไดคะแนนที่ดีหรือมีความรูความจำที่
ถูกตองหรืออาจทำใหนักเรียนหมดอนาคตไดจากการถูกตัดสิทธิตาง ๆ บางอยางลงเพื่อเปนการลงโทษ

************************************************
เรื่อง ความมุงหวังในอนาคต
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนรูจกั การวางแผนในอนาคต
เนื้อหาสาระ
1. ครูชว ยกระตุนความใฝดีใหนักเรียนในชั้นไดคิดที่จะทำในสิ่งที่ดี ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ตั้งความ
มุงหวังในอนาคตและรูจักวางแผนอนาคตและแนวทางจุดนั้นได
2. ทดลองใหนักเรียนวางแผนชีวิตของตนเองโดยเฉพาะการศึกษาตอในอนาคตของนักเรียนเอง
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