
บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

การบัญชี การบญัชี/1 2564 (สกบ.1/1 )  

ครูที่ปรึกษา นางสาวสุวดี สายสกล  

16 มิถุนายน 2564  

วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรูม นักเรียนในท่ีปรึกษา สัปดาห์ที่ 1 คือนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 

สาขาวิชาการบัญชี จ านวนท้ังสิ้น 41 คน  

เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จ านวน 36 คน ไม่เข้าร่วมกจิกรรมโฮมรมู จ านวน 5 คน คือ  

1. นางสาวชุติกาญจน์ บุญผุดผ่อง (ออก) 

2. นางสาววิลาวัลย์ อ้นทอง (ออก) 

3. นางสาวอธินา น้อยฉลาด (ออก) 

4. นางสาวอัยนา มาลังค์ (ออก) 

5. นางสาววนิดา วิทยา (สัญญาณโทรศัพท์ไมด่ี) 

เรื่องที่แจ้งนักศึกษา เพื่อทราบหรอือบรม มีดังน้ี  

1. เรื่อง ตารางเรยีนในภาคเรียนท่ี 1/2564 

2. เรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัย 

3. เวรประจ าวัน ประจ าห้องเรียน การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าห้อง 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียน  

5. อบรมเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดของห้องเรียน 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081121210902.png 

 

http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081121210902.png


24 มิถุนายน 2564  

วันท่ี 24 มิถุนายน 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนในท่ีปรึกษา สัปดาห์ที่ 2 คือ นักศึกษาระดับชั้นปวส.1/1 

สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 41 คน เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จ านวน 37 คน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จ านวน 4 คน 

ซึ่งมีรายช่ือดังต่อไปนี ้

1. นางสาวชุติกาญจน์ บุญผุดผ่อง (ออก) 

2. นางสาววิลาวัลย์ อ้นทอง (ออก) 

3. นางสาวอธินา น้อยฉลาด (ออก) 

4. นางสาวอัยนา มาลังค์ (ออก) 

รายละเอียดการท ากิจกรรมโฮมรมู มีดังนี ้

1. การแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัย 

2. การท ากิจกรรมหน้าเสาธง  

3. การดูแลความรับผิดชอบบริเวณหน้าอาคารเรยีน การท าความสะอาดทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 

4. ติดตามเรื่องการเรียนในรายวิชาต่างๆ ปัญหา อุปสรรคในการเรียน 

5. อบรมเรื่อง การแต่งกาย การเดนิแถวเดียวไม่เลีย้วไปไหนเข้าห้องเรียน การตรวจระเบียบก่อนเข้าหอ้งเรียน 

6. การลงทะเบียนรถจักรยานยนต ์ของงานปกครอง ในการขับขี่รถจักรยานยนตม์าวิทยาลัย เพื่อจัดท าทะเบียนคุม 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081121211937.png 

 
30 มิถุนายน 2564  

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรูม นักเรียนในท่ีปรึกษา ระดับชั้น ปวส.1/1 สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 

41 คน เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรมู จ านวน 32 คน ไม่เข้าร่วมจ านวน 9 คน ได้แก่  

http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081121211937.png


1. 1. นางสาวชุติกาญจน์ บุญผดุผอ่ง (ออก) 

2. นางสาววิลาวัลย์ อ้นทอง (ออก) 

3. นางสาวอธินา น้อยฉลาด (ออก) 

4. นางสาวอัยนาอ์ มาลัง (ออก) 

5. นางสาววนิดา วิทยา (ท่ีบ้านสญัญาณอินเตอรเ์น็ตไม่ดี) 

6. นางสาวนฤมนต์ ชมชอบ 

7. นางสาวศิริรัตน์ เจี้ยมดี  

8. นางสาวศิรินาถ พิกุลทอง 

9. นางสาวสุดารัตน์ เดชวิเศษ 

เรื่องที่แจ้งหรืออบรม มดีังนี้  

1. เรื่องการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19  

2. การติดตามงาน และแบบท าสอบในรายวิชาต่างๆ  

3. การดูแลตัวเอง การป้องกัน และการลดความเสี่ยงไปในสถานท่ีตา่งๆ ที่เสี่ยง ของการแพร่ระบาดโรคโควิด19 

4. แจ้งเรื่องคนท่ียังไม่ได้จ่ายเงินคา่ลงทะเบียนเรียน ที่ท าเรื่องผ่อนผนัเอาไว้ ให้น ามาจ่ายได้ที่งานการเงิน 

5. อบรมเรื่อง ความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานตา่งๆ  

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081121214024.png 

 
8 กรกฎาคม 2564  

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรูม นักเรียนในท่ีปรึกษา ระดับชั้นปวส .1/1 สาขาวิชาการบัญชี  

จ านวนทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมจ านวน 35 คน ไม่เข้ารว่มกิจกรรม จ านวน 5 คน คือ  

http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081121214024.png


1. นางสาวชุติกาญจน์ บุญผุดผ่อง (ออก) 

2. นางสาววิลาวัลย์ อ้นทอง (ออก) 

3. นางสาวอธินา น้อยฉลาด (ออก) 

4. นายณัฐวุฒิ ไตรรัตนกลุ  

5.นางสาวนฤมนต์ ชมชอบ 

เรื่องที่แจ้งและอบรมมีดังนี ้

1. การเรียนออนไลน์ ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ในการเรียนออนไลน ์อุปกรณ์การเรียน สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

2. การดูแลตัวเองช่วงสถานการณโ์ควิด2019 

3. การติดตามงาน การส่งงานในรายวิชาต่างๆ  

4. อบรมเรื่อง การประหยดั อดออม 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081122220041.png 

 
15 กรกฎาคม 2564  

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรูม นักเรียนในท่ีปรึกษา ระดับช้ันปวส.1/1 สาขาวิชาการบัญชี  

จ านวนทั้งสิ้น 40 คน เช้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จ านวน 37 คน ไมเ่ข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 3 คน คือ  

1. นางสาวชุติกาญจน์ บุญผุดผ่อง (ออก) 

2. นางสาววิลาวัลย์ อ้นทอง (ออก) 

3. นางสาวอธินา น้อยฉลาด (ออก) 

เรื่องที่แจ้งและอบรมนักศึกษา คือ  

1. แจ้งเรื่องแบบติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีแบบออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081122220041.png


2. แจ้งเรื่องนักศึกษาท่ีท าเรื่องผ่อนผันการลงทะเบียนไว้ ให้รีบด าเนนิการจ่ายเงินท่ีเหลือ  

3. แจ้งเรื่องสถานการณ์โควิด 19 ที่ก าลังแพร่ระบาด วิธีป้องกันตนเอง การดูแลตนเอง และไม่ไปยังสถานท่ีเสี่ยง 

4. ติดตามเรื่องการเรียนออนไลน์ ปัญหา อุปสรรค์ตา่งๆ ในการเรียน  

5. อบรมเรื่อง ความสามัคคี การมจีิตอาสา  

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081122221500.png 

 
22 กรกฎาคม 2564  

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนในที่ปรึกษาคือ นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาการบัญชี 

จ านวน 37 คน เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรมู 36 คน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรมู 1 คน คือ นางสาวสุทธิดา สัตย์ซื่อ 

เรื่องที่พบนักศึกษาคือ 

1. แจ้งเรื่อง การลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้ลงนามและแคปหน้าจอส่งในกลุม่ เพื่อเป็นการเข้าร่วม

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

2.การติดตามเรื่องการเรียน ในรายวิชาต่างๆ การส่งงาน  

3. แจ้งเรื่องทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภณัฑ์ ตดิต่อสอบถามข้อมลูได้ที่งานแนะแนว วิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพาน 

4. การหาสถานประกอบการเพิ่มเติม ส าหรับการฝึกงาน ในส่วนของสถานประกอบการที่ยังไมไ่ด้มีการท า MOU 

5.ปัญหาเรื่องการเรยีนออนไลน์  

http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081122221500.png


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21080519192152.png 

 
29 กรกฎาคม 2564  

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรูม นักศึกษาระดบัช้ันปวส.1 สาขาวิชาการบญัชี จ านวน 40 คน เข้า

ร่วมกิจกรรมโฮมรูมจ านวน 37 คน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จ านวน 3 คน คือ  

1. นางสาวชุติกาญจน์ บุญผุดผ่อง 

2. นางสาววิลาวัลย์ อ้นทอง 

3. นางสาวอธินา น้อยฉลาด  

ซึ่งเป็นรายชื่อนักศึกษาออกแล้ว 

เรื่องที่เข้าพบนักศึกษา คือ  

1. การลงทะเบียนผ่อนผัน คนท่ีลงทะเบียนผ่อนผันให้น าเงินมาช าระที่งานการเงิน และแจ้งข้อมลูที่งานทะเบียน  

2. เรื่องการเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรสั โควดิ2019 ปัญหา อุปสรรค์ในการเรยีนออนไลน์ 

3. การป้องกันตัวเอง และดูแลตัวเองใน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรสั โควดิ2019 

 

http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21080519192152.png


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081120204340.png 

 
5 สิงหาคม 2564  

วันท่ี 5 สิงหาคม 2564 เวลา 18.30-19.00 น. โฮมรูมนักเรียนในที่ปรึกษา คือ นักศึกษาระดับช้ันปวส.1 สาขาวิชา

การบัญชี จ านวน 40 คน  

เข้าพบโฮมรูม จ านวน 36 คน ไมเ่ข้าพบจ านวน 4 คน คือ นางสาวสุทธิดา สัตย์ซื่อ สาเหตุที่ขาดโฮมรมู คือ นักศึกษา

ท างานท่ีโลตัส ไมส่ามารถเข้ากิจกรรมโฮมรูมได้ นางสาวชุติกาญจน์ บุญผุดผ่อง ออก นางสาววิลาวัลย ์อ้นทอง ออก 

นางสาวอธินา น้อยฉลาด ออก 

เรื่องที่พบนักศึกษา คือ 

1. เรื่องปัญหาการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์ โควิด 19  

2. เรื่องอุปกรณ์การเรียน สัญญาณอินเตอรเ์น็ต 

3. การลงทะเบียนเรียน ผ่อนผัน ให้ด าเนินการให้เรียบร้อย ผู้ปกครองขอผ่อนผันไว้ก่อนเนื่องจากรอเงิน 

4. เรื่องการคืนเงินเยียวยา 2,000 บาท  

5. การดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่เช้ือของไวรสั โควิด 2019 

http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081120204340.png


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21080519191217.png 

 
12 สิงหาคม 2564  

วันท่ี 12 สิงหาคม 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรูม นักเรียนในท่ีปรึกษา คือนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี 

จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 

เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จ านวน 37 คน ไม่เข้าร่วมกจิกรรมโฮมรมู จ านวน 3 คน คือ 

1. นางสาวชุติกาญจน์ บุญผุดผ่อง (ออก) 

2. นางสาววิลาวัลย์ อ้นทอง (ออก) 

3. นางสาวอธินา น้อยฉลาด (ออก) 

เรื่องที่แจ้งนักศึกษา เพื่อทราบหรอือบรม ดังนี้ 

1. เรื่องการลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ในเว็บไซต์ของวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วม

กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

2. การเตรยีมเอกสารเพื่อรับเงินเยียวยา 2,000 บาท 

3. การดูแลตัวเอง และการป้องกันตัวเองในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 

4. เรื่องการเรียนออนไลน์ ปญัหา อุปสรรคเรื่องการเรียน  

5. อบรมเรื่อง ความสามัคคี มจีิตอาสา 

http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21080519191217.png


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081222220101.png 

 
19 สิงหาคม 2564  

วันท่ี 19 สิงหาคม 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนในท่ีปรึกษา คือ นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี 

ซึ่งมีจ านวน 40 คน 

เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จ านวน 36 คน ไม่เข้าร่วมกจิกรรม จ านวน 4 คน คือ  

1. นางสาวชุติกาญจน์ บุญผุดผ่อง (ออก) 

2. นางสาววิลาวัลย์ อ้นทอง (ออก) 

3. นางสาวอธินา น้อยฉลาด (ออก) 

4. นางสาวรุ่งตะวัน รักค า (สาเหตเุนื่องจากสัญญาณอินเตอร์เนต็ของนักศึกษาหมด ไมส่ามารถเข้าร่วมได้) 

สาระส าคญั เรืองที่อบรมหรือแจ้งให้นักศึกษาทราบ  

1. การดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โรคระบาด ไวรัส โควดิ2019 ให้นักศึกษาดูแลตัวเอง สอบถามใครอยู่ในพ้ืนท่ี

เสี่ยงและสอบถามว่าพื้นที่ใดมีคนติดเชื้อบ้าง และแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าพ้ืนท่ีใดท่ีมีคนตดิเช้ือ เพื่อให้นักศึกษา

ป้องกันระวังตัวเองและครอบครัว 

2. เรื่องการลงทะเบยีนผ่อนผัน ซึ่งมีนักศึกษา 1 คน ยังไม่ไดล้งทะเบยีน ซึ่งสอบถามแล้ว นักศึกษาบอกได้แจ้งกับ

งานทะเบียนแล้วว่าจะด าเนินการจ่ายในวันท่ี 20 สิงหาคม น้ี เนื่องจากรอเงินจากครอบครัว  

3. เรื่อง การเข้าเรยีนออนไลน์ในทุกรายวิชา ปัญหา ต่างๆ ในการเรยีน ความพร้อม หรือไม่พร้อม ซึ่งมนีักศึกษา 1 

คน คือ นางสาวสุทธิดา สตัย์ซื่อ ท างานโลตสั สาขาบางสะพาน ท าให้การเข้าเรียนออนไลน์อาจไม่สะดวก แต่ได้แจ้ง

นักศึกษาเบื้องต้นให้เข้าเช็คช่ือ และขออนุญาตครผููส้อนไปท างาน และให้ตดิตามงาน และแบบทดสอบให้ครบ  

4. การเข้าร่วมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเกี่ยวข้องกับการเข้าเรียนในคาบแรก จึงขอให้นักศึกษาทุก
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คนพยายามไม่ขาดเรียน แต่ถ้ามีธรุะจ าเป็นให้แจ้งครูผูส้อนทราบ 

5. อบรมเรื่อง การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์ 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21081923235612.jpg 

 
26 สิงหาคม 2564  

วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรูม นักเรียนในท่ีปรึกษา ระดับชั้นปวส.1/1 สาขาวิชาการบญัชี จ านวน

ทั้งสิ้น 40 คน  

มีนักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมโฮมรมูจ านวน 37 คน ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 3 คนคือ  

1. นางสาวชุติกาญจน์ บุญผุดผ่อง (ออก) 

2. นางสาววิลาวัลย์ อ้นทอง (ออก) 

3. นางสาวอธินา น้อยฉลาด (ออก) 

เรื่องที่ท ากิจกรรม แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์และอบรม มีดังนี้ 

1. ช้ีแจงเรื่อง การรับเงินเยียวยา เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 2019 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารไว้ ดังนี้คือ

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของตนเอง และของผู้ปกครอง และหน้าสมุดบญัชีของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นต์ส าเนา

ถูกต้องให้เรียบร้อย 

2. การติดตามเรื่อง การเรียน การส่งงาน การติดตามงานในรายวิชาต่างๆ การท าแบบทดสอบ  

3. การเข้าร่วมกิจกรรม ชาติ ศาสนาา พระมหากษตัริย์ การเช็คช่ือเข้าเรียนในวิชาแรก 

4. อบรมเรื่อง ความขยันและรับผดิชอบ งานทุกอย่าง 

5. ติดตามเรื่องการฉีดวคัซีน มีใครที่ฉีดวัคซีนแล้ว และเรื่องการป้องกัน การเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโรคไวรัส โควิด

2019 
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6. สอบถามเรื่องสญัญาณอินเตอรเ์น็ตของผู้เรยีน อุปกรณ์ ในการเรยีนออนไลน์ ปัญหาอุปสรรคตา่งๆ ในการเรียน 

เนื่องจากมีนักศึกษาบางคน เมื่อเรยีนออนไลน์ ไม่มสีัญญาณอินเตอรเ์น็ตบ้าง การไฟฟ้ามาท าไฟบ้าง หรือต้องไปฉีด

วัคซีน ท าให้ไม่สามารถเข้าเรยีนได ้จึงได้ให้นักศึกษาเข้าไปดสูื่อการสอน ใบงานแบบทดสอบต่างๆ ใน Google 

Classroom และตดิตามงาน 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21082619194703.png 

 
2 กันยายน 2564  

วันท่ี พฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรมู นักเรยีนในที่ปรึกษา ระดับช้ันปวส .1/1 สาขาวิชาการ

บัญช ี

จ านวนทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมจ านวน 37 คน ไม่เข้ารว่มกิจกรรม จ านวน 3 คน คือ 

1. นางสาวชุติกาญจน์ บุญผุดผ่อง (ออก) 

2. นางสาววิลาวัลย์ อ้นทอง (ออก) 

3. นางสาวอธินา น้อยฉลาด (ออก) 

เรื่องที่แจ้ง ประชาสัมพันธ์และอบรมมีดังนี ้

1. แจ้งเรื่องการ แจกหน้ากากอนามัยและ ซมิโทรศัพท์เพื่อใช้ในการเรียน ซึ่งให้นักศึกษามารับ ในวันพุธท่ี15 

กันยายน ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบแรก เลขท่ี 1-20 เวลา 10.30-11.00 น. และกลุ่ม 2 เลขท่ี 21-37 เวลา 11.00

น.-11.30 น. ซึ่งขอให้นักศึกษาทุกคน แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดชอ็ปหรือชุดนักศึกษา และเน้นย ้าให้สวมหน้ากาก

อนามัย ป้องกันตัวเอง และเว้นระยะห่าง ซึ่งนางสาวศิรินาถ พิกุลทองแจ้งว่า ไม่สามารถมารับได้ เนื่องจากอยู่ใน

พื้นที่เสี่ยงโควิด 19 จึงฝากเพื่อนมารับ ส่วนอีก 1 คน คือนางสาวศิรภัสสร พรมจันทร์ ไมส่ามารถมารบัได้เนื่องจาก

ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโควดิที่โรงพยาบาล จึงขออนุญาตให้เพื่อนรบัแทน 
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2. เรื่องการจ่ายเงินลงทะเบียนเรียนผ่อนผัน ซึ่งยังมีอีก 1 คน ยังไม่ได้จ่ายคือ นางสาวนฤมล หนูรุ่ ุง ให้มา

ด าเนินการจ่ายให้เรียบร้อยในวันพรุ่งนี้ ซึ่งครูที่ปรึกษาให้ยืมเงิน จ านวน 800 บาท เพื่อให้นักศึกษายืมลงทะเบียน

ผ่อนผันท่ีเหลือให้ครบ 

3. แจ้งเรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การขาดกิจกรรม จ านวนวันท่ีขาด  

4. การติดตามงาน การส่งงาน การท าแบบทดสอบในรายวิชาต่าง ๆ ให้ติดตามงานในคลาสรูม ให้เรียบร้อย 

5. การติดตามปัญหาในการเรียนออนไลน์ อุปกรณ์ ความพร้อมด้านต่างๆ เพราะเนื่องจากมีนักศึกษาบางคนต้อง

ท างาน  

6. แจ้งเรื่อง การส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ เงินเยียวยาจากรัฐบาล 2,000 ซึ่งตอนนี้ครูที่ปรึกษาได้ส่งเอกสารที่งาน

การเงินเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว รอการเงินตรวจเอกสาร และรอเงินโอนมาจากรัฐบาล และเมือเอกสารถูกต้อง งาน

การเงินจะโอนใหผู้้ปกครอง ให้แลว้เสร็จภายใน 5 วัน 

7. อบรมเรื่อง การมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21090220200632.png 

 
8 กันยายน 2564  

วันท่ี พฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรมู นักเรยีนในที่ปรึกษา ระดับช้ันปวส .1/1 สาขาวิชาการ

บัญช ี

จ านวนทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมจ านวน 37 คน ไม่เข้ารว่มกิจกรรม จ านวน 4 คน คือ 

1. นางสาวชุติกาญจน์ บุญผุดผ่อง (ออก) 

2. นางสาววิลาวัลย์ อ้นทอง (ออก) 
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3. นางสาวอธินา น้อยฉลาด (ออก) 

4. นางสาวกชนิภา กลัญชัย 

เรื่องที่แจ้ง ประชาสัมพันธ์และอบรมมีดังนี ้

1. แจ้งเรื่องการมารับซิมอินเตอร์เน็ตและหนา้กากอนามัยที่วิทยาลัย ให้แต่กายด้วยชุดพละ เพื่อความสะดวกในการ

เดินทาง 

2. แจ้งนักศึกษาท่ีไม่สามารถมารับได้ ให้ฝากเพื่อนหรือให้ผู้ปกครองมารับแทน ในวันท่ี 15 กันยายน 2564 ตามเวลา

ที่นัดหมาย และให้ตรงเวลา 

3. แจ้งเรื่องให้นักศึกษาตรวจสอบเงินเยียวยาจากรัฐบาลที่วิทยาลัยโอนให้ ว่าผู้ปกครองไดร้ับหรือยัง 

4. ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม ชาติว ศาสนา พระมหากษัตริย์  

5. ติดตามงานในรายวิชาต่าง ๆ  

6.เพื่อนแจ้งว่า กชนิภา กลัญชัย ไม่เรียนแล้ว และจะมาท าเรื่องลาออก  

ครูที่ปรึกษาจึงได้โทรถาม จึงได้ความว่า กชนิภา จะลาออกเพื่อไปเรยีนต่อที่มหาวิทยาลัย  

7. อบรมเรื่อง ความรับผิดชอบ จติอาสา และความซื่อสัตย์ 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21091018184045.png 

 
16 กันยายน 2564  

วันท่ี 16 กันยายน 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรูม นักเรียนในท่ีปรึกษา คือนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี 

จ านวนทั้นสิ้น 36 คน เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมจ านวน 32 คน ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 4 คน คือ 

1. นางสาวรุ่งฤดี เพชรคง 

2.นางสาวสุดารัตน์ เดชวิเศษ 
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3.นางสาวสุทธิดา สตัย์ซื่อ 

4.นางสาวอุไรพร พิมพา 

เรื่องที่แจ้ง ประชาสัมพันธ์  

1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตัง้ อวท. โดยให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปเลือกตั้งและแคปหน้าจอพร้อมทั้งพิมพ์ช่ือ 

แล้วส่งมายังอลับั้ม ในกลุ่มุไลน ์

2. เรื่องการลงทะเบยีนซิมการ์ดเพือ่ใช้เรียนออนไลน์ สอบถามนักศึกษา สามารถเปิดใช้งานได้ 

3. แจ้งเรื่องการรับวัคซีนของนักศกึษา ให้กรอบข้อมูลตามแบบฟอรม์ส ารวจที่ส่งให้ ซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นมี

นักศึกษาท่ีได้รับวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม จ านวน 6 คน  

4. ประชาสัมพันธ์เรื่องสื่อความรู้ประกันภัย 

5. แจ้งเรื่องการติดตามของส านักติดตามและประเมินผลฯ มีแบบตดิตามการให้การช่วยเหลือบรรเทาภาระคา่ใช้จ่าย

ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 (เงิน 2000 บาท)โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองท่ีได้การช่วยเหลือตอบ

แบบติดตาม แยกเป็นของนักเรยีนและผูป้กครอง ให้นักศึกษาและผูป้กครองตอบและ แคปหน้าจอไวด้้วยเพื่อยืนยัน

กับจ านวนท่ีเบิกจ่ายเงินไปได้ตรงกันกับท่ีการเงินรายงานไป โดยใหส้ร้างอัลบัม้ 2อัลบั้ม คือผู้ปกครองและนักศึกษา 

6. เรื่องการติดตามการส่งงาน ในรายวิชาต่างๆ  

7. การเข้าร่วมกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเข้าเรยีนในรายวิชาแรก  

8.เรื่อง การป้องกัน ดูแลตัวเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด19) พื้นท่ีใดเสี่ยง 

อบรมเรื่อง ความสามัคคี มีจิตอาสา ประหยดั ซื่อสัตย ์

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21091618183739.png 

 
23 กันยายน 2564  
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วันท่ี พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรมู นักเรียนในที่ปรึกษา ระดับช้ันปวส .1/1 สาขาวิชาการ

บัญช ี

จ านวนทั้งสิ้น 36 คน เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมจ านวน 35 คน ไม่เข้ารว่มกิจกรรม  

จ านวน 1คน คือ นางสาวสุทธิดา สัตย์ซื่อ 

เรื่องที่ โฮมรูม ประชาสัมพันธ์ แจง้มีดังนี ้

1.แจ้งเรื่องการฉีดวัคซีน ให้นักศึกษาปริ้นใบอนุญาตผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อยินยอมให้ฉดีวัคซีน 

2. ให้นักศึกษา ตรวจสอบการส่งงาน การท าแบบทดสอบต่าง ในรายวิชาทุกวิชาที่เรียนให้เรียบร้อย 

3. เรื่อง มาตรการป้องกันโควิด การป้องกันตัวเองให้ห่างไกลโควิด 19 

4. อบรมเรื่อง ความรับผิดชอบ มรีะเบียบวินยั ตรงต่อเวลา และการมีจิตสาธารณะ 

5. การวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรยีน 

6. แจ้งเรื่องรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21092319191455.png 

 
30 กันยายน 2564  

วันท่ี พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรมู นักเรียนในที่ปรึกษา ระดับช้ันปวส .1/1 สาขาวิชาการ

บัญช ี

จ านวนทั้งสิ้น 36 คน เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมจ านวน 35 คน ไม่เข้ารว่มกิจกรรม 1 คน คือ  

นางสาวสุทธิดา สัตย์ซื่อ (ไม่เรยีนแล้ว) 

เรื่องที่แจ้งนักศึกษา เพื่อทราบหรอือบรม มีดังน้ี 

1. เรื่องการฉีดวัคซีน  

http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21092319191455.png


2. การติดตามงาน แบบทดสอบตา่ง ๆ ส าหรับคนท่ียังส่งไม่ครบ 

3. การสอบปลายภาค ปญัหาอุปสรรคตา่ง ๆ  

4. รายวิชาที่จะลงทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที่ 2/64 

5. การดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิด19  

อบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การประหยัด อดออม การซื่อสตัย ์

 

 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21093019192147.png 

 
7 ตุลาคม 2564  

วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรมู นักเรยีนในที่ปรึกษา สปัดาห์ที่ 17 คือนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 

สาขาวิชาการบัญชี จ านวนท้ังสิ้น 36 คน 

เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จ านวน 35 คน ไม่เข้าร่วมกจิกรรมโฮมรมู จ านวน 1 คน คือ 

1. นางสาวสุทธิดา สตัย์ซื่อ 

เรื่องที่แจ้งนักศึกษา เพื่อทราบหรอือบรม มีดังน้ี 

1. แจ้งเรื่องการฉีดวัคซีน ของทางวิทยาลัย 

2. การป้องกันโควิด การรักษาระยะห่าง  

3. ติดตามการส่งงานและแบบทดสอบในรายวิชาต่างๆ  

4. ปัญหาเรื่องการเรียนออนไลน์ การสอบปลายภาคเรยีน  

5. แจ้งเรื่องการปิดภาคเรยีน การลงะเบียน และรายวิชาที่จะเรียนในภาคเรยีนที่ 2/64 

6 อบรมเรื่อง ความซื่อสตัย์ การประหยดัอดออม มีน ้าใจและมีจติสาธารณะ 

http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21093019192147.png


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21100718182748.png 

 
14 ตุลาคม 2564  

วันท่ี 12 ตุลาคม 2564 ได้ท ากิจกรรมโฮมรูม นักเรียนในท่ีปรึกษา สปัดาห์ที่ 18 คือนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 

สาขาวิชาการบัญชี จ านวนท้ังสิ้น 36 คน 

เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จ านวน 35 คน ไม่เข้าร่วมกจิกรรมโฮมรมู จ านวน 1 คน คือ 

1. นางสาวสุทธิดา สตัย์ซื่อ (ออก) 

เรื่องที่แจ้งนักศึกษา เพื่อทราบหรอือบรม มีดังน้ี 

1. แจ้งเรื่องการฉีดวัคซีน ให้กับนกัเรียน นักศึกษา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ วัดห้วยทรายขาว  

2. การเตรยีมตัวก่อนการฉีดวัคซีนและหลังฉีดวัคซีน พักผ่อนให้เพียงพอ  

3. การแต่งกายในวันไปฉีดวัคซีนให้ใส่ชุดพละ รองเท้าผ้าใบให้เรียบร้อย  

4. การเดินทางมาฉีดวัคซีน  

5. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการฉดีวัคซีน ต้องกรอกให้เรยีบร้อยและให้ผู้ปกครองลงช่ือยินยอมการฉดีวัคซีนมาด้วย 

6. เรื่องการลงทะเบยีนเรยีนในภาคเรียนที่ 2/64 ค่าลงทะเบยีน รายวิชาที่ต้องเรียน และการเรยีนแบบบล็อคคลอส 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม  

1.อบรมเรื่อง ความรับผดิชอบ สุภาพ และการตรงต่อเวลา 

http://rms.bspc.ac.th/files/05871_21100718182748.png


 

เอกสารที่แนบไว้ http://rms.bspc.ac.th/files/05871_2110140884708.png 

 
  

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

( นางสาวสุวดี สายสกล ) 

 17 พฤศจิกายน 2564  

  

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

( น.ส.วีณา ใจเพชร ) 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

  

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

( นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

  

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

( นายนิมิตร ศรียาภยั ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

  

http://rms.bspc.ac.th/files/05871_2110140884708.png

