
บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

การโรงแรม การโรงแรม/1 2564 (กร.3/1 )  

ครูที่ปรึกษา นางสาวสินีนาฎย์ ตระกูลก าเหนดิเหมาะ  

1 พฤศจิกายน 2565  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 1 วันท่ี 19 ตุลาคม 2565 

จ านวน 15 คน ครบ 

แจ้งเรื่องกระโปรงและการโดนตัดคะแนนความประพฤติ 

เรื่องความสะอาดในแตล่ะห้องที่เรยีนไม่อนุญาตให้น าอาหารและเครือ่งดื่มขึ้นมาบนอาคาร 

 

 

หมายเหตุ นางสาวขวัญฤดี ไม่ซ่อมกิจกรรมและโดนตัดคะแนนความประพฤติ ท าใหไ้ม่สามารถลงทะเบียนได้

ตามปกติ ทางวิทยาลยัได้แจ้งให้ผูป้กครองมาและได้ท าข้อตกลง ทางครูที่ปรึกษาได้พบผู้ปกครองและได้แจ้ง

พฤติกรรมของนักเรยีนให้ผู้ปกครองทราบ ทางครูได้ท าข้อตกลงระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง เรื่องการเรียนและการ

มาเรียน ในกรณีที่นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบแบบเดมิ ผู้ปกครองได้เซนใบลาออกไว้ให้นักเรียนแล้ว สามารถให้ครู

ยื่นใบลาออกได้ทันที  

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/16783_2211030995324.docx 

 
2 พฤศจิกายน 2565  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 2 วันท่ี 26 ตุลาคม 2565 

จ านวน 15 คน ขาด 5 คน ได้แก่ 1.นางสาวเกวรินทร์ 2.นางสาวปานชนก 3. นางสาววรัญญา 4. นายสัญชัย 5. 

นางสาวสุนิษา 

แจ้งเรื่องกระโปรงและการโดนตัดคะแนนความประพฤติ 

เรื่องความสะอาดในแตล่ะห้องที่เรยีนไม่อนุญาตให้น าอาหารและเครือ่งดื่มขึ้นมาบนอาคาร 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/16783_22110310100630.docx 

 
3 พฤศจิกายน 2565  

http://rms.bspc.ac.th/files/16783_2211030995324.docx
http://rms.bspc.ac.th/files/16783_22110310100630.docx


โฮมรูม สัปดาห์ที่ 3 วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2565 

จ านวน 15 คน ขาด 1 คน ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ 

ครูตรวจระเบียบเครื่องแต่งกาย ความยาวของกระโปรง เล็บ  

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/16783_22110310102049.docx 

 
10 พฤศจิกายน 2565  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 4 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 

จ านวน 15 คน ขาด 3 คน ได้แก่ 1. นางสาวกนกวรรณ 2. นางสาวขวัญฤดี 3. นางสาวปานชนก  

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ การโดนตัดคะแนนความประพฤติ  

ในกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาทหรือมปีัญหากับใครให้แจ้งให้ครูทราบกอ่น ได้ช่วยหาทางป้องกัน 

ในช่วงเย็นให้รอครูจะเดินไปส่งหนา้วิทยาลัย เพื่อป้องกันการมีปญัหา ให้นักเรียนคิดก่อนที่จะท าอะไรลงไป  

 
19 พฤศจิกายน 2565  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 5 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2565 

จ านวน 15 คน ขาด 1 คน ได้แก่ 1. นางสาวสุนิษา 

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. การรวบผมติดเน็ต ให้นักเรียนรวบผมติดเน็ตทุกวันหากมไม่ปฏิบัติตามจะโดนตดัคะแนน

พฤติกรรมครั้งละ 5 คะแนน หากตัดครบที่จะต้องบ าเพ็ญประโยชน ์ก็ให้ท าตามระเบียบวิทยาลัย ซึ่งทุกคนรับทราบ 

2. ในวันที่ 21 -24 ครูพาพ่ี ปวส. ไปแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ให้นักเรียน เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านไม่ต้องมา

วิทยาลัย 

 
27 พฤศจิกายน 2565  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 6 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2565 

จ านวน 15 คน ขาด 4 คน ได้แก่ 1. นางสาวสุนิษา 2. นางสาวปานชนก 3. นางสาวขวัญฤดี 4. นางสาวเรณ ู

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. แจ้งเรื่องการเข้าร่วมกจิกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าและการขาดเรียนในรายวิชาสามัญ 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/16783_22120415150713.docx 

 
4 ธันวาคม 2565  

http://rms.bspc.ac.th/files/16783_22110310102049.docx
http://rms.bspc.ac.th/files/16783_22120415150713.docx


โฮมรูม สัปดาห์ที่ 7 วันท่ี 2 ธันวาคม 2565 

จ านวน 15 คน ขาด 2 คน ได้แก่ 1. นางสาวสุนิษา 2. นางสาวปานชนก  

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. แจ้งเรื่องการเลือกสถานประกอบการที่จะเข้าฝึกประสบการวิชาชีพ ในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2566 โดยที่ผู้ที่มีสิทธ์ิเลือกสถานประกอบการคนแรกจะเป็นคนท่ีมีผลการเรียนดีที่สุดและเลือกตามล าดับ 

โดยรายชื่อสถานประกอบการและล าดับการเลือก ครูได้ส่งเข้าไลน์กลุ่มห้องและกลุ่มผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนและ

ผู้ปกครองได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการเลือกสถานประกอบการ 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/16783_22120415151530.docx 

 
18 ธันวาคม 2565  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 8 วันท่ี 8 ธันวาคม 2565 

จ านวน 15 คน ครบ 

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. ให้นักเรียนเลือกสถานประกอบการทีจ่ะเข้าฝกึประสบการวิชาชีพ และท าการกรอกข้อมูลลง

ในระบบ DVE ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 และน าส่งเอกสารให้งานทวิภาค ี

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/16783_2212200002821.docx 

 
19 ธันวาคม 2565  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 9 วันท่ี 15 ธันวาคม 2565 

จ านวน 15 คน ครบ 

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. การตรวจระเบียบประจ าเดือน ธันวาคม และท างานตรวจระเบียบเบื้องต้นของทางสาขาวิชา 

2. แจ้งเรื่องจ านวนครั้งท่ีร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง มีนักเรียน 2 คนทีม่ีการขาดเยอะ ได้แก่ 1.นางสาวปานชนก 2.

นางสาวขวัญฤดี ครูพดูคุยเรื่องการมาร่วมกิจกรรมให้ทันเวลา เพราะถ้าขาดเกินจะมีผลต่อการตกกิจกรรม เบื้องต้น

และแจ้งผู้ปกครองทราบ 

 
8 มกราคม 2566  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 10 วันท่ี 21 ธันวาคม 2565 

จ านวน 15 คน ครบ 

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. แจ้งเรื่องระเบียบห้ามการใส่คอนแทคเลนส์ หากนักเรียนใสค่อนแทคเลนสืมาจะโดนตัด

คะแนนความประพฤติ 15 คะแนน  

http://rms.bspc.ac.th/files/16783_22120415151530.docx
http://rms.bspc.ac.th/files/16783_2212200002821.docx


2. เน้นย า้้เรื่องการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง มีนักเรียน 2 คนที่มีการขาดเยอะ ได้แก่ 1.นางสาวปานชนก 2.นางสาว

ขวัญฤดี  

 
9 มกราคม 2566  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 11 วันท่ี 28 ธันวาคม 2565 

จ านวน 15 คน ครบ 

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. แจ้งเรื่องการส่งเอกสารไปท่ีฝึกงานให้นักเรยีนติดตามเอกสารและส่งกลับมาให้ครูรวบรวม

ภายในวันท่ี 13 มกราคม 

2. เรื่องการจัดกิจกรรมปีใหม่วันท่ี 4 มกราคม 2566 ช่วงเช้าจะมีการท าบุญตกบาตรให้นักเรียนเตรยีมของมาตัก

บาตรด้วย ช่วงเวลา 10.00-12.00 น. จะมีการเข้าพบสี และเวลา 12.00-16.00 น. ให้มาที่สาขาวิชาเพื่อรับประทาน

อาหารร่วมกัน  

 
10 มกราคม 2566  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 12 วันท่ี 5 มกราคม 2565 

จ านวน 15 คน 

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. ตรวจระเบยีบการแต่งกาย เล็บ ผม  

2. สอบถามติดตามเอกสารฝึกงาน มีนักเรียน 2 คนที่ประสงค์จะยา้ยสถานท่ีฝึกงาน คือ 1.นางสาวปานชนก 2. 

นางสาวขวัญฤดี ครจูึงแจ้งให้พาผูป้กครองมาพบ ถึงจะด าเนินการยา้ยสถานท่ีฝึกงานให ้

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/16783_23011117170747.docx 

 
11 มกราคม 2566  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 13 วันท่ี 9 มกราคม 2565 

จ านวน 13 คน ขาด 2 คน 

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. แจ้งเรื่องการมัดผมตดิเน็ตใหเ้รียบร้อย หากนกัเรียนไม่มดัผมใหเ้รียบร้อย ครูจะตัดครั้งละ 5 

คะแนน 

2. เน้นย า้้เรื่องการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง มีนักเรียนท่ีตกกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วได้แก่. นางสาวขวัญฤดี ส่วน

นางสาวปานชนก ขาดได้อีก 2 ครัง้ 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/16783_23011116165416.docx 

http://rms.bspc.ac.th/files/16783_23011117170747.docx
http://rms.bspc.ac.th/files/16783_23011116165416.docx


 
24 มกราคม 2566  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 14 วันท่ี 18 มกราคม 2565 

จ านวน 13 คน ขาด 2 คน 

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. ให้นักเรียนติดตามการส่งเอกสารการฝึกงานท่ีงานทวิภาคี มีนักเรียน 3 คน ยังไม่ส่งเอกสาร

ตอบรับของสถานประกอบการ 1.นางสาวปานชนก 2. นางสาวขวัญฤดี 3. นางสาวเรณู ครูจึงแจ้งให้พาผู้ปกครองมา

พบ ถ้าต้องการย้ายสถานท่ีฝึกงาน  

2. แจ้งเรื่องการมาร่วมกิจกรรมกฬีาสีว่าใครขาดจะไม่ผา่นกิจกรรม ซึ่งมีนางสาวขวัญฤดี ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

เนื่องจากแจ้งว่าไม่สบาย ครูจึงใหไ้ปหาหมอและขอใบรับรองแพทย์มายื่น 

 
25 มกราคม 2566  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 15 วันท่ี 23 มกราคม 2565 

จ านวน 12 คน ขาด 3 คน 

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. วันท่ี 25 มกราคม 2566 จะมีการด าเนินโครงการอบรมมัคคุเทศก์ให้ทุกคนเข้าร่วมอบรมใคร

ไม่มาจะตกกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 

2. ครูตรวจระเบยีบการแต่งกาย 

 
13 กุมภาพันธ์ 2566  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 16 วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 

จ านวน 15 คน 

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. ให้นักเรียนติดต่อยื่นค าร้องขอฝึกงานในสถานศึกษา ท่ีคอฟฟี่ฟิน 1.นางสาวปานชนก 2. 

นางสาวขวัญฤดี  

 

2. แจ้งเรื่องการตกกิจกรรมกีฬาสมีี 2 คน 1.นางสาวปานชนก 2. นางสาวขวัญฤดี ครูแจ้งให้ติดต่อที่งานกิจกรรม 

 
14 กุมภาพันธ์ 2566  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 17 วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 

จ านวน 15 คน 

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. ให้นักเรียนช่วยกันด าเนินการสรุปเล่มโครงการ โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบทุกคน 



 

2. แจ้งเรื่องการตกกิจกรรมเข้าแถวมี 2 คน 1.นางสาวปานชนก 2. นางสาวขวัญฤดี  

 

3. ครูแจ้งให้นักเรียนตรวจสอบตนเอง เรื่องการโดนตัดคะแนนความประพฤติ คนใดที่โดนตัดคะแนน ครูไดส้่ง

แบบฟอร์ม สมดุบันทึกการบ าเพ็ยประโยชน์ใหไ้ว้ในกลุ่มไลน ์

 
15 กุมภาพันธ์ 2566  

โฮมรูม สัปดาห์ที่ 18 วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2565 

จ านวน 15 คน  

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ 1. ให้นักเรียนตรวจเชคตนเองถึงการส่งงานการตามสอบแต่ละรายวิชา 

2. ครูแจกอุปกรณ์การเรียนให้แกน่ักเรียนทุกคน 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/16783_23021514145315.docx 

 
  

ลงช่ือ...................................................................................................ครูที่ปรึกษา 

( นางสาวสินีนาฎย์ ตระกลูก าเหนดิเหมาะ ) 

 28 มีนาคม 2566  

 

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

( น.ส.วีณา ใจเพชร ) 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

  

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

( นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

  

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

( นายนิมิตร ศรียาภยั ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

http://rms.bspc.ac.th/files/16783_23021514145315.docx

