
 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 1 

วนัที ่20 พฤษภาคม 2565 

 

 
 

1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 35 คน  

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 3 คน  



 
 

 1. นายวงศป์กรณ์  ตสัโต 

 2. นางสาววนัเพญ็ สฤษฎโ์ศภิตพร 

 3. นางสาววรนุช หลวงราช 

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 1 เรียน  รายวชิาการสร้างเวบ็ไซต ์วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 เขา้แถวเคารพธงชาติใน

โดมหนา้เสาธง 

4.2 ติดตามสอบถามนกัเรียนท่ีตอ้งการฉีดวคัซีนเขม็ 3 และแจกใบอนุญาตฉีดวคัซีนให้ผูป้กครอง

เซ็นยนิยอม 

 4.3 แจง้นกัเรียนท่ีนาํรถมอเตอร์ไซตม์าวทิยาลยัฯ ใหส้วมหมวกกนัน๊อค และติดกระจกมองขา้งทุก

คร้ังก่อนเขา้มาภายในวทิยาลยั 

 4.4 เม่ือเขา้มาเรียนออนไซต ์ณ วทิยาลยัฯ ใหแ้ต่งกายถูกตอ้งตามกฏระเบียบวทิยาลยัฯ ผูช้ายตดัผม 

โกนหนวดเครา ตดัเล็บ ผูห้ญิงผมยาวใหผ้กูผม เล็บหลากสีลา้งออกใหเ้รียบร้อย และก่อนเขา้มาภายใน

วิทยาลยัฯพบเจอใคร ผูบ้รหิาร ครูตา่งสาขา เจา้หนา้ท่ี แมบ่า้น ภารโรง ยาม ท่ีอาวโุสกวา่ใหย้กมือไหว้

สวสัดีครบั สวสัดีคะทกุคน 
 4.5 แจง้การเปิดบญัชีธนาคารออมสิน เพื่อเขา้ร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทลั ประจาํปี 2565 

 4.6 ลงทะเบียนล่าชา้ ภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-11.00 น. 

  

  



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 2 

วนัที ่26 พฤษภาคม 2565 

 

 
 

1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 36 คน  



 
 

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 2 คน  

 1. นางสาววนัเพญ็ สฤษฎโ์ศภิตพร 

 2. นางสาววรียา  อาศยั 

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 2 เรียน  รายวชิาการสร้างเวบ็ไซต ์กบัครูสุรารักษ ์เขา้แถวเคารพธงชาติในโดมหนา้

เสาธงท่ีเดิม 

4.2 ใหน้าํใบอนุญาตฉีดวคัซีนท่ีผูป้กครองเซ็นยนิยอมเพื่อรับวคัซีนจะเขา้รับวคัซีน เขม็ท่ี 2 และ 

เขม็ท่ี 3 โดยให ้นร.นาํใบยนิยอมมายืน่ใหคุ้ณหมอ ก่อนเขา้รีบวคัซีนเวลา 09.00 น. เตรียมบตัรประชาชน

ดว้ย วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

 4.3 แจง้นกัเรียนท่ีนาํรถมอเตอร์ไซตม์าวทิยาลยัฯ ใหส้วมหมวกกนัน๊อค และติดกระจกมองขา้งทุก

คร้ังก่อนเขา้มาภายในวทิยาลยัฯ 

 4.4 เม่ือเขา้มาเรียนออนไซต ์ณ วทิยาลยัฯ ใหแ้ต่งกายถูกตอ้งตามกฏระเบียบวทิยาลยัฯ ผูช้ายตดัผม 

โกนหนวดเครา ตดัเล็บ ผูห้ญิงผมยาวใหผ้กูผม เล็บหลากสีลา้งออกใหเ้รียบร้อย และก่อนเขา้มาภายใน

วิทยาลยัฯพบเจอใคร ผูบ้รหิาร ครูตา่งสาขา เจา้หนา้ท่ี แมบ่า้น ภารโรง ยาม ท่ีอาวโุสกวา่ใหย้กมือไหว้

สวสัดีครบั สวสัดีคะทกุคน 
 4.5 งานแนะแนวนกัเรียนนกัศึกษาคนใดท่ีประสงคจ์ะกู ้กยศ . วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ใหน้กัเรียน

ขออนุญาตครูผูส้อนวชิา ในคาบกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ พบกนัท่ีหอ้งทองมงคลเวลา 14:30 น 

 4.6 นกัเรียนท่ีพกัรับประทานอาหาร เม่ือทานเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํเศษอาหารทิ้งในถงัสีดาํท่ีเตรียมไว้

ใหข้า้งบนัไดทางข้ึน ก่อนนาํกล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกทิ้งลงถงัขยะ 

5. นางสาววรัญญา พุฒใหญ่ นกัเรียนโดนแตนต่อย เกิดอาการแพอ้ยา่งรุนแรง นาํตวัส่งโรงพยาบาล หมอให้

นอนโรงพยาบาล 1 คืน ประสานผูป้กครอง ครูผูส้อนเรียบร้อย นกัเรียนสามารถกลบัมาเรียนไดป้กติแลว้ 

  

  



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 3 

วนัที ่2 มิถุนายน 2565 

 

 
 

1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 37 คน  



 
 

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 1 คน  

 1. นายภานุวตัร ตญัเจริญ 

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 3 เรียนรายวชิาการสร้างเวบ็ไซต ์กบัครูสุรารักษ ์เขา้แถวเคารพธงชาติในโดมหนา้เสา

ธงท่ีเดิม 

4.2 ใหจ้ดัทาํโครงสร้างคณะทาํงานหอ้งเรียนสีขาว/สาขาวชิาสีขาว 

 4.3 แจง้นกัเรียนท่ีนาํรถมอเตอร์ไซตม์าวทิยาลยัฯ ใหส้วมหมวกกนัน๊อค และติดกระจกมองขา้งทุก

คร้ังก่อนเขา้มาภายในวทิยาลยัฯ 

 4.4 การตรวจระเบียบเคร่ืองแต่งกายประจาํเดือนวนัท่ี 10 มิ.ย. 65 และตรวจจากสาขาวชิาทุกวนั 6-9 

มิ.ย. 65 
 4.5 นกัเรียนท่ีพกัรับประทานอาหาร เม่ือทานเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํเศษอาหารทิ้งในถงัสีดาํท่ีเตรียมไว้

ใหข้า้งบนัไดทางข้ึน ก่อนนาํกล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกทิ้งลงถงัขยะ 

5.ประสานพูดคุยกบัผูป้กครองกบัการขาดเรียนบ่อย และไม่ลงทะเบียนเรียน ของนายวงศป์กรณ์ ตสัโต 

นกัเรียนมาลงทะเบียนเรียน และกลบัมาเรียนปกติ 

  

  



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 4 

วนัที ่10 มิถุนายน 2565 

 

 
 

1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 35 คน  



 
 

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 3 คน  

 1. วงศป์กรณ์ ตสัโต 

2. วนัเพญ็ สฤษฎโ์ศภิตพร 

3. วภิาดา เกิดดี4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 4 เรียนรายวชิาพลงังานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กบัครูรสสุคนธ์ เขา้แถวเคารพธง

ชาติในโดมหนา้เสาธงท่ีเดิม 

4.2 โครงสร้างคณะทาํงานหอ้งเรียนสีขาว/สาขาวชิาสีขาว ท่ีไดจ้ดัทาํไวใ้หใ้ส่รูปถ่ายคณะกรรมการ

ใหเ้รียบร้อย 

 4.3 แจง้การเปิดบญัชีธนาคารออมสิน เพื่อเขา้ร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทลั ประจาํปี 2565 

ใหน้กัเรียนเปิดบญัชีทุกคน 

 4.4 แจง้จากงานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน ใหน้กัเรียนท่ีทาํเร่ืองขอกู ้ทุน กยศ. ใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

วนัท่ี 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมทองมงคล 

 4.5 นกัเรียนท่ีพกัรับประทานอาหาร เม่ือทานเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํเศษอาหารทิ้งในถงัสีดาํท่ีเตรียมไว้

ใหข้า้งบนัไดทางข้ึน ก่อนนาํกล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกทิ้งลงถงัขยะ 

 4.6 จากงานครูท่ีปรึกษา ขอความร่วมมือใหน้กัเรียนตอบแบบสาํรวจสถานการณ์เด็กไทยกบัภยั

ออนไลน์ https://forms.gle/q8zeJ6p6VvHoTUed9 ตามลิงส์ 

 4.7 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะทาํการตรวจระเบียบเคร่ืองแต่งกายวนัท่ี 6-9 มิถุนายน 2565 ส่วน

งานปกครองจะทาํการตรวจ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2565 

 4.8 กาํหนดประชุมผูป้กครอง นกัเรียน นกัศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในวนัเสาร์ท่ี 11 มิถุนายน 2565 

ช่วงบ่าย เวลา 12.30 – 16.30 น. ระดบัชั้น ปวช.๒ และ ปวช.๓ ผูป้กครองของนกัเรียน นกัศึกษา ๑ ท่าน

เท่านั้น. ช่วงบ่ายลงทะเบียนเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. และใหส้วมแมสตลอดการเขา้ร่วมประชุม 

5. ติดตามประสานพูดคุยกบัผูป้กครอง ของนายวงศป์กรณ์ ตสัโต ขาดเรียนวชิาพลงังานทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม ผูส้อนครูรสสุคนธ์ สอบถามปัญหาจากผูป้กครอง นกัเรียนนอนต่ืนสายแลว้ไม่มาเรียน แจง้

ผูป้กครองหากนกัเรียนไม่มาเรียนอีกจะติด ขร. วชิาพลงังานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

  

  

https://forms.gle/q8zeJ6p6VvHoTUed9


 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 5 

วนัที ่17 มิถุนายน 2565 

 

 
 

1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 35 คน  

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 3 คน  

 1. วงศป์กรณ์ ตสัโต 

2. นางสาวเมริษา สุดสมพร 

3. นางสาววรรณหทยั สุนทรป้ัน 

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 5 เรียนรายวชิาพลงังานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กบัครูรสสุคนธ์ ปิดคลอสวนัท่ี 17 

มิ.ย. 65 

4.2 หา้มนาํยาเสพติด บุหร่ีเขา้มาภายในวทิยาลยัฯ ทุกกรณีจะโทรแจง้ผูป้กครองและถูกตดัคะแนนความ

ประพฤติ 

 



 
 

 4.3 กรณีมีเร่ืองชูส้าวภายในวิทยาลยัฯ เช่น นัง่กอดกนั นอนหนุนตกั หรือทุกกรณีจะโทรแจง้

ผูป้กครองและถูกตดัคะแนนความประพฤติ 

 4.4 แจง้จากงานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน ใหน้กัเรียนท่ีทาํเร่ืองขอกู ้ทุน กยศ. ใหส่้งเอกสารการ

กูภ้ายในวนัท่ี 17 มิ.ย. 65 เวลา 16.00 น. 

 4.5 นกัเรียนท่ีพกัรับประทานอาหาร เม่ือทานเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํเศษอาหารทิ้งในถงัสีดาํท่ีเตรียมไว้

ใหข้า้งบนัไดทางข้ึน ก่อนนาํกล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกทิ้งลงถงัขยะ 

  

  

  



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 6 

วนัที ่24 มิถุนายน 2565 

 

 

 
 

1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 33 คน  



 
 

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 5 คน  

 1. นายพนัธวธั จนัทร์แดง 

 2. นางสาวแพรวา สระทองพูล 

3. นางสาวเมริษา สุดสมพร 

4. นางสาวภทัรวดี คงแป้น 

5. นางสาววรรณหทยั สุนทรป้ัน 

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 6 เรียนรายวชิาโปรแกรมกราฟิก กบัครูปวรวรรณ  

4.2 หา้มนาํยาเสพติด บุหร่ี กญัชา นํ้ากระท่อม เขา้มาภายในวทิยาลยัฯ ทุกกรณีจะโทรแจง้ผูป้กครอง

และถูกตดัคะแนนความประพฤติ 

 4.3 เวลาครูต่างสาขาวชิาตกัเตือนเร่ืองระเบียบวนิยัใหก้ล่าวขอบคุณ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้

ถูกตอ้ง 

 4.4 นกัเรียนผูห้ญิงท่ีกระโปรงสั้นครูจะตดัคะแนนผา่นระบบเองทุกกรณี 

 4.5 งานวนัไหวค้รูใหน้กัเรียนหาตวัแทน มา 5 คน เพื่อไปจดัทาํพานไหวค้รูส่วนกลาง ใหอ้อกแบบ

พานมาก่อน 

 4.6 การสมคัรธนาคารโรงเรียน ใหส้มคัรทกุคนก่อน 30 มิ.ย. 65 นี ้

 4.7 นกัเรียนท่ียงัไม่ไดต้รวจสุขภาพ ใหรี้บไปตรวจท่ีโรงพยาบาลก่อน 30 มิ.ย. 65 นี ้

5. นางสาวเมริษา สุดสมพร ขาดเรียนบ่อย พบมีปัญหาทางดา้นครอบครัวและการเงิน ประสานพูดคุยกบั

ผูป้กครอง และนกัเรียนสามารถกลบัมาเรียนไดป้กติ 

  

  

  



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 7 

วนัที ่29 มิถุนายน 2565 

 

 
1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 36 คน  

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 2 คน  

 1. นายวงศป์กรณ์ ตสัโต 

 2. นางสาววชิญาพร ภูมรินทร์ 

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 7 เรียนรายวชิาการอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ กบัครูมาลิณี 

4.2 หา้มนาํยาเสพติด บุหร่ี กญัชา นํ้ากระท่อม เขา้มาภายในวทิยาลยัฯ ทุกกรณีจะโทรแจง้ผูป้กครอง

และถูกตดัคะแนนความประพฤติ 

 4.3 คนท่ียงัไม่ไดต้รวจสุขภาพใหไ้ปตรวจท่ีโรงพยาบาลและนาํเอกสารการตรวจมาส่งงาน

สวสัดิการ ก่อนวนัท่ี 8 กรกฤาคม 2565 

 4.4 นกัเรียนผูห้ญิงท่ีกระโปรงสั้น ไม่มดัผม ผมสี ครูจะตดัคะแนนผา่นระบบเองทุกกรณี 

 4.5 งานวนัไหวค้รูใหน้กัเรียนหาตวัแทน มา 6 คน เพื่อไปจดัทาํพานไหวค้รูส่วนกลางลงทะเบียน 

วนัพุธท่ี 29 มิถุนายน เวลา 09.30 น. และหาตวัแทนถือพานชายหญิง 1 คู่ เพื่อซอ้มถือพาน เวลา 14.00 น. 



 
 

 4.6 นกัเรียนท่ีมีของวนัทาํพธีิหากของข้ึนควบคุมตนเองไม่ไดจ้ะปรับตกกิจกรรมทุกกรณี 
  

  

  



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 8 

วนัที ่6 กรกฏาคม 2565 

 

 
1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 36 คน  

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 2 คน  

 1. นายวงศป์กรณ์ ตสัโต 

 2. นางสาววชิญาพร ภูมรินทร์ 

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 8 เรียนรายวชิาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ กบัครูวณีา 

4.2 สอบถามการเรียนรายวชิาการอ่านภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ ส่งงานท่ีครูมอบหมายครบทุกหน่วย

การเรียนรู้ไหมเพราะปิดคลอสรายวชิาแลว้ 

 4.3 แจง้นางสาวอุมากร มว้นสุธาใหไ้ปตรวจท่ีโรงพยาบาลและนาํเอกสารการตรวจมาส่งงาน

สวสัดิการ ก่อนวนัท่ี 8 กรกฤาคม 2565 

 4.4 การตรวจระเบียบเคร่ืองแต่งกายประจาํเดือนของงานปกครอง วนัท่ีศุกร์ท่ี 8 กรกฏาคม 2565 

และสาขาวชิาตรวจระเบียบทุกวนัในรายวชิาและสาขาวชิา 



 
 

 4.5 นกัเรียนท่ีท่ีไม่ไดต้อบแบบสอบถามกิจกรรมวนัไหวค้รู ประจาํปี 2565 ใหเ้ขา้ไปตอบ

แบบสอบถามใหเ้รียบร้อย 

 4.6 นกัเรียนท่ีมีความประสงคท่ี์จะรับวคัซีน กระตุน้เขม็ 3  ใหไ้ปพร้อมกนัท่ีโดมมงคลวถีิ เวลา 

09.00 น. วนัท่ี 7 กรกฏาคม 2565 

5.นายวงศป์กรณ์ ตสัโต เร่ิมขาดเรียนบ่อยประสานผูป้กครองหากติด ขร. หรือไดเ้กรดเฉล่ียตํ่าจะไม่สามารถ

ออกฝึกงานไดแ้ละมีโอกาสโดนรีไทน์ตอ้งเรียนใหม่เท่านั้น 

 5.1 นางสาววชิญาพร ภูมรินทร์มีปัญหากบัท่ีบา้นจะไม่เรียนและออกมาทาํงานนอกบา้นประสาน

ผูป้กครองและนกัเรียนมาท่ีวิทลยัฯไม่มาตามนดั  

  
  

  

  



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 9 

วนัที ่15 กรกฏาคม 2565 

 

 
1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 36 คน  

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 2 คน  

 1. นายวงศป์กรณ์ ตสัโต 

 2. นางสาววชิญาพร ภูมรินทร์ 

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 9 เรียนรายวชิาโปรแกรมกราฟิก กบัครูปวรวรรณ 

4.2 พูดคุยการหยดุเรียนหลายวนัก่อนท่ีจะมาเรียนท่ีวทิยาลยัใหส้ังเกตุอาการและตรวจ atk หากมี

อาการ 

 4.3 งานรายวชิาโปรแกรมแกรมกราฟิกใหท้าํใหเ้รียบร้อยเพราะมีวนัหยดุหลายวนั 

5.นายวสุรัตน์ ชุ่มช่วง ,นางสาวมลิวลัย ์แสงพนัธ์ ,นางสาวศิวพร สุขศรี ,นายพนัธวชั จนัทร์แดง ติดเช้ือโคโร

น่าไวรัส-19 สอบถามอาการการแจง้การติดเช้ือโรงพยาบาลเรียบร้อย 

 

   

  
  

  

  



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 10 

วนัที ่21 กรกฏาคม 2565 

 

 
1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 36 คน  

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 2 คน  

 1. นายวงศป์กรณ์ ตสัโต 

2. นางสาวมลิวลัย ์แสงพนัธ์ 

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 10 เรียนรายวชิาโปรแกรมกราฟิกออนไลน์วนัท่ี 22 ก.ค. 65 กบัครูปวรวรรณเพราะครู

ติดเช้ือโควดิ 

4.2 ใหร้ะมดัระวงัและป้องกนัการติดเช้ือโคโรน่าไวรัส โควดิ-19 เพราะเร่ิมมีผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึน 

 4.3 ใหน้กัเรียนเขา้ไปทาํแบบสอบ กิจกรรมทาํแบบทดสอบออนไลน์ในหวัขอ้ "จากวนัสุนทรภู่สู่วนั

ภาษาไทยแห่งชาติ ประจาํปี 2565" 

 4.4 สาํหรับคนท่ีสนใจโครงการส่งเสริมหารายไดร้ะหวา่งเรียน ของนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพย ์ประจาํปีการศึกษา 2565ใหก้รอกใบสมคัรส่งท่ีงานครูท่ีปรึกษาก่อน วนัท่ี  27 ก.ค. 65 

 

   

  
  

 



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 11 

วนัที ่27 กรกฏาคม 2565 

 
1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 35 คน  

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 3 คน  

 1. นายวงศป์กรณ์ ตสัโต 

2. นางสาววรกานต ์ทา้วสกุล 

3. นางสาวภทัรวดี คงแป้น 

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 11 เรียนรายวชิาโปรแกรมมลัติมีเดีย วนัท่ี 22 ก.ค. 65 กบัครูปวรวรรณ 

4.2 ใหร้ะมดัระวงัและป้องกนัการติดเช้ือโคโรน่าไวรัส โควดิ-19 เพราะมีผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึน 

 4.3 แจง้หนดการจดักิจกรรมถวายพระพรชยัมงคล พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกรู ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2565 ช่วงเชา้ 07.30 -09.00 น. แต่งกายชุดนกัเรียน ณ โดมมงคล

วถีิ 

 4.4 สาขาวชิาสามญั สัมพนัธ์ จดักิจกรรมทาํแบบทดสอบออนไลน์ในหวัขอ้ "จากวนัสุนทรภู่สู่วนั

ภาษาไทยแห่งชาติ ประจาํปี 2565" ใหน้กัเรียนเขา้ไปตอบแบบทดสอบจะไดรั้บเกียรติบตั 



 
 

4.5 ร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาศวนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัท่ี 28 กรกฎาคม 

2565 และร่วมลงนามถวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อเป็นขา้ราชการท่ีดีและพลงัของแผน่ดินประจาํปี2565 ไดท่ี้

www.bspc.ac.th 

5. นางสาววชิญาพร ภูมรินทร์มีปัญหาทางบา้น เน่ืองจากหนีออกจากบา้นไปอยูบ่า้นแฟนโดยโกหก

ผูป้กครอง จากการสอบถามผูป้กครอง และเรียกมาพูดคุยท่ีวทิยาลยัฯทั้งนกัเรียนและผูป้กครองตอ้งการทาํ

เร่ืองลาออก ไดพู้ดคุยเกล้ียกล่อมแลว้ นกัเรียนยงัยนืยนัจะลาออกไปทาํงาน  

 
 5.1 นางสาววรกานต ์ทา้วสกุลโทรมาแจง้วา่ พอ่กบัแม่มีปัญหากนั ขอเวลาจดัการปัญหา 1 อาทิตย ์

 5.2 นางสาวภทัรวดี คงแป้นขาดเรียนติดต่อกนั 2 วนัโดยไม่แจง้ โทรหานกัเรียนไม่รับ โทรหา

ผูป้กครองสอบถามสาเหตุการไม่มาเรียน และติดตามใหก้ลบัมาเรียน 

 

   

  
  

 



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 12 

วนัที ่3 สิงหาคม 2565 

 
 

 
1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 36 คน  

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 2 คน  

 1. นายวงศป์กรณ์ ตสัโต 



 
 

2. นางสาววชิญาพร ภูมรินทร์ 

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 12 เรียนรายวชิาโปรแกรมมลัติมีเดีย กบัครูปวรวรรณ 

4.2 ระเบียบเคร่ืองแต่งกาย ทรงผม กระโปรง หนวดเครา เล็บ ใหจ้ดัการตวัเองใหถู้กตามกฎระเบียบ

วทิยาลยัฯ 

 4.3 คาบกิจกรรมใหท้าํกิจกรรม 5 ส. เช็ดกระจก ขดัสต๊ิกเกอร์เก่าๆออกใหส้ะอาดเรียบร้อย 

 4.4 แจง้วรนุช ลาํทะแย ใหรั้บเกียรติบตัรหนา้เวทีในตอนเชา้ 

4.5 คนท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมกิจกรรมธนาคารออมสินภาค ๔ ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน 

กิจกรรมส่งเสริมการออมและใหค้วามรู้ทางการเงินใหเ้ขา้ร่วม คาบกิจกรรม 14.00 น. ณ หอ้งประชุมทอง

มงคล 

5. พบผูป้กครองนางสาววรกานต ์ทา้วสกุล จากปัญหาครอบครัว ผูป้กครองจะใหพ้กัการเรียน  พูดคุยวา่จะ

เสียเวลาถา้พกัการเรียน ใหเ้รียนต่อใหจ้บ ปวช.3 เพราะเหลือเวลาเรียนอีก ปีกวา่ ผูป้กครองให้เรียนต่อปกติ 

ประสานครูปวรวรรณ ให้ นางสาววรกานต ์ทา้วสกุล ติดตามงานท่ีคา้งส่ง 

 
 5.1 จากการติดต่อผูป้กครองนางสาวภทัรวดี คงแป้นท่ีขาดเรียนติดต่อกนั 2 วนัโดยไม่แจง้ กลบัมา

เรียนปกติ 

 5.2 นายวงศป์กรณ์ ตสัโต ไม่มาเรียน แจง้ผูป้กครองทางไลน์และโทรพูดคุยสมํ่าเสมอนกัเรียนก็มา

เรียนได ้1 วนัและก็หายไปอีก แจง้ผูป้กครองวา่มีโอกาศโดนรีไทน์ในปีน้ี เพราะติดทั้งกิจกรรมเขา้แถว 

รายวชิาสามญั และตอ้งเรียนใหม่ถา้หากยงัไม่มเ้รียน 

 

   

  
  

 



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 13 

วนัที ่10 สิงหาคม 2565 

 
1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 35 คน  

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 3 คน  

 1. นายวงศป์กรณ์ ตสัโต 

2. นางสาววชิญาพร ภูมรินทร์ 

3.นางสาววรกานต ์ ทา้วสกลุ   

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 13 เรียนรายวชิาภาษาไทยเพื่ออาชีพ กบัครูศิริลกัษณ์ช่วงเชา้ และวชิาการเขียน

ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั ครูกลัยา ช่วงบ่าย ใหน้กัเรียนส่งงานใหค้รบทุกช้ิน 

4.2 ระเบียบเคร่ืองแต่งกาย ทรงผม กระโปรง หนวดเครา เล็บ ใหจ้ดัการตวัเองใหถู้กตามกฎระเบียบ

วทิยาลยัฯ 

 4.3 ใหน้กัเรียนเตรียมสาํเนาบตัรประชาชนตนเอง และสาํเนาบตัรประชาชนผูป้กครอง พร้อมมา

เขียนใบสาํคญัรับเงินส่งครูภายในอาทิตยน้ี์ 

 4.4 วนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 วิทลยัฯจดัพิธี ทาํบุญตกับาตร และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ให
นักเรียนเตรียมขาวสาร มา 1 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม 



 
 

  

 



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 14 

วนัที ่17 สิงหาคม 2565 

 
1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 36 คน  

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 2 คน  

 1. นายวงศป์กรณ์ ตสัโต 

2. นางสาววชิญาพร ภูมรินทร์ 

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 

4.1 สัปดาห์ท่ี 14 เรียนรายวชิาการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั เรียนกบัครูมาลินีครูกลัยา

สอนแทนออนไลน์วนัอาทิตย ์ และรายวชิาภาษาไทยเพื่ออาชีพ กบัครูศิริลกัษณ์ช่วงบ่าย ใหน้กัเรียนส่งงาน

ใหค้รบทุกช้ิน 

4.2 ระเบียบเคร่ืองแต่งกาย ทรงผม กระโปรง หนวดเครา เล็บ ใหจ้ดัการตวัเองใหถู้กตามกฎระเบียบ

วทิยาลยัฯ 

 4.3 แจง้นกัเรียนท่ีเขียนใบสาํคญัรับเงินผดิท่ีตอ้งแกไ้ขให้ดาํเนินการส่งครูภายในอาทิตยน้ี์ 

 4.4 โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทลั โดยความร่วมมือระหวา่งวทิยาลยัการอาชีพบางสะพานและ

ธนาคารออมสินภาค 4 ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขนัธ์และธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน ในวนัท่ี 

16-18 สิงหาคม 2565 น้ี ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จะเขา้มาดาํเนินการเปิดบญัชีธนาคารใหก้บั

นกัเรียนนกัศึกษาท่ียงัไม่ไดเ้ปิดบญัชี ทั้งท่ีแจง้ช่ือไวแ้ลว้และไม่ไดแ้จง้สามารถเปิดไดเ้ลย โดยใหน้กัเรียน 



 
 

นกัศึกษานาํบตัรประชาชนตวัจริงมาดว้ย ไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ โดยในวนัท่ี 16 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 09.30 น. 

เป็นตน้ไป จะเป็นนกัเรียนนกัศึกษา สาขาการบญัชี  โลจิสติกส์  คอมพิวเตอร์ 

 4.5 ประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษารวมจัดทําแบบสอบถาม เรื่องสถานการณปญหาของเด็กและ
เยาวชนประจําป 2564-2565 ผาน Like ท่ีครูสงใหในกลุม 
 4.6 ใหกรอกขอมูลสวนตัวในระบบ สธ.02 ใหแลวเสร็จภายในอาทิตยนี้ 
  

 



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 15 

วนัที ่24 สิงหาคม 2565 

 

 
 

1. นกัเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 38 คน 

2. นกัเรียนท่ีเขา้พบ Homeroom จาํนวน 35 คน  

3. ไม่เขา้พบ จาํนวน 3 คน  

 1. นายวงศป์กรณ์ ตสัโต 

2. นางสาววชิญาพร ภูมรินทร์ (ลาออก) 

3. นางสาววรกานต ์ ทา้วสกลุ 

4. รายละเอียดการพบนกัเรียน 



 
 

4.1 สัปดาห์ท่ี 15 เรียนรายวชิาหลกัการเขียนโปรแกรม เรียนกบัครูสุรารักษ ์ใหน้กัเรียนส่งงานให้

ครบทุกช้ิน 

4.2 การตรวจระเบียบเคร่ืองแต่งกาย ทรงผม กระโปรง หนวดเครา เล็บ ใหจ้ดัการตวัเองใหถู้กตาม

กฎระเบียบวทิยาลยัฯ สาขาวชิาจะตรวจระเบียบเคร่ืองแต่งกาย 

 4.3 แจง้นกัเรียนใหต้อบแบบสอบถามความรอบรู้ดา้นเพศวถีิศึกษาและทกัษะซีวติ สาํหรับวยัรุ่น 

อาย ุ10-19 ปี ตาม Link ท่ีครูส่งใหใ้นกลุ่ม 

 4.4 แจง้นกัเรียน เร่ืองการประกอบธุรกิจ online  หากนกัเรียน นกัศึกษาสนใจ สามารถสมคัรเขา้ร่วม

โครงการธุรกิจ online ได ้ผา่นช่องทาง google from   สามารถสมคัรได ้ตั้งแต่วนัน้ี ถึงวนัศุกร์ ท่ี 26 สิงหาคม 

2565 เวลา 14.00 น. 

 4.5 ติดตามการกรอกขอมูลสวนตัวในระบบ สธ.02 ของบางคนท่ีขอมูลไมสมบูรณใหกรอกใหแลว
เสร็จ 
 4.6 ใหนักเรียนมารับเงินเรียนฟรี จํานวน 900 บาท 
5. นักเรียนท่ีมีปญหา 
 5.1 เชิญผูปกครองนายวงศปกรณ ตัสโต มารับเงินท่ีวิทยาลัยฯ วันจันทรืท่ี 29 สิงหาคม 2565 

 5.2 นางสาววรกานต ์ ทา้วสกุลไม่มาเรียน ไดโ้ทรพูดคุยกับนักเรยีนละผูปกครอง สอบถามปญหา

เกิดปญหาทางครอบครัว พอจะทํารายรางกายแม ผูปกครองจึงพานักเรียนหนีไปอยูจังหวัดระยอง นักเรียน
เหลือวิชาเรียนอีก 2 รายวชิาจะจบเทอม 1/2565 เห็นวานาจะชวยเหลือนักเรียนใหจบเทอม 1/2565 กอน
แลวจะพักการเรียน เพราะเปนนักเรียนท่ีเรียนดี โดยประสานครูผูสอนใหเรียนแบบ offline  

  

 



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 16 

วนัที ่31 สิงหาคม 2565 

 
1. นักเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จํานวน 38 คน 
2. นักเรียนท่ีเขาพบ Homeroom จํานวน 35 คน  
3. ไมเขาพบ จํานวน 3 คน  
 1. นายวงศปกรณ ตัสโต 

2. นางสาววิชญาพร ภูมรินทร (ลาออก) 
3. นางสาววรกานต  ทาวสกุล 

4. รายละเอียดการพบนักเรียน 
4.1 สัปดาหท่ี 16 เรียนรายวชิาหลักการเขียนโปรแกรม เรียนกับครสูุรารักษ ใหนักเรียนสงงานให

ครบทุกชิ้น 

4.2 การตรวจระเบียบเครื่องแตงกาย ทรงผม กระโปรง หนวดเครา เล็บ ใหจัดการตัวเองใหถูกตาม
กฎระเบยีบวิทยาลัยฯ สาขาวิชาจะตรวจระเบียบเครื่องแตงกาย และนักเรียนท่ีไมไดมาตรวจระเบียบเครื่อง
แตงกายตามวันท่ีแจงใหมาหาครูเพ่ือตรวจระเบียบ 
 4.3 การไปนั่งตามซุมขางโดมเพ่ือรับประทานอาหารใหนั่งใหเรียบรอย และรับประทานอาหารแลว
นําไปท้ิงในถังขยะทุกครั้ง 
 4.4 การนั่งกับนักเรียนชายสาขาอ่ืน ใหนั่งหางๆอยานั่งใกลชิดเกินไป 
5. นักเรียนท่ีมีปญหา 



 
 

5.1 ผูปกครองนายวงศปกรณ ตัสโต ไมมาตามท่ีนัดไว จึงไปหาเพ่ือพูดคุยกรณี นายวงศปกรณ ตัสโต ไมมา
เรียนเลย ผูปกครองไมสามารถใหนักเรียนมาเรียนไดและขอลาออกเพราะติด ขร. หลายวิชา เกรดเฉลี่ยก็ต่ํา

มาก 
 

 
  

 



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 17 

วนัที ่7 กนัยายน 2565 

 
1. นักเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จํานวน 38 คน 
2. นักเรียนท่ีเขาพบ Homeroom จํานวน 35 คน  
3. ไมเขาพบ จํานวน 3 คน  
 1. นายวงศปกรณ ตัสโต (ลาออก) 

2. นางสาววิชญาพร ภูมรินทร (ลาออก) 
3. นางสาววรกานต  ทาวสกุล 

4. รายละเอียดการพบนักเรียน 
4.1 สัปดาหท่ี 17 เรียนรายวชิาหลักการเขียนโปรแกรม เรียนกับครสูุรารักษ และวิชาวิทยาศาสตร

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เรียนกับครูอังศุพิช ใหนักเรียนสงงานใหครบทุกชิ้น 

4.2 นายพันธวัช  จันทรแดง นางสาววันเพ็ญ สฤษฎโศภิตพร และนางสาวศิริญาภรณ สุดยอด ให
ดําเนินการบําเพ็ญประโยชน ใหครบ 60 ชั่วโมง กอนลงทะเบยีน ภาคเรียนท่ี 2/2565 
 4.3 ใหนักเรียนท่ียังไมมีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต กรอกขอมูลในแบบฟอรมท่ีครูสงให 
 4.4 การนั่งกับนักเรียนชายสาขาอ่ืน ใหนั่งหางๆอยานั่งใกลชิดเกินไป 
 4.5 การลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 2/2565 จะมีการลงทะเบียนในวันท่ี 30 กันยายนใหนักเรียน
เตรียมความพรอมท่ีจะตองลงทะเบียน ปนี้จะลงทะเบียนท่ีวิทยาลัยไมไดชําระท่ีธนาคารรายละเอียดอ่ืนๆ
จะแจงใหทราบอีกครั้ง  

 



 
 

 
  

 



 
 

ภาพรายงานการโฮมรูม 

สัปดาห์ที่ 18 

วนัที ่14 กนัยายน 2565 

 
1. นักเรียนในท่ีปรึกษา ชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จํานวน 38 คน 
2. นักเรียนท่ีเขาพบ Homeroom จํานวน 35 คน  
3. ไมเขาพบ จํานวน 3 คน  
 1. นายวงศปกรณ ตัสโต (ลาออก) 

2. นางสาววิชญาพร ภูมรินทร (ลาออก) 
3. นางสาววรกานต  ทาวสกุล 

4. รายละเอียดการพบนักเรียน 
4.1 สัปดาหท่ี 18 สัปดาหสดุทายของภาคเรียนท่ี 1/2565 เรียนรายวิชาวชิาวิทยาศาสตรเพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต เรียนกับครูอังศุพิช ใหนักเรียนสงงานใหครบทุกชิ้น  
4.2 คาลงทะเบียน จํานวน 600 บาท  คาใชบริการอินเทอรเนต 250 บาท คาบํารุงสุขภาพ 100 

บาท คาจางเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 250 บาท การลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 2/2565 จะมีการ
ลงทะเบียนในวันท่ี 30 กันยายนใหนักเรียนเตรียมความพรอมท่ีจะตองลงทะเบียน ปนี้จะลงทะเบียนท่ี
วิทยาลัยฯ 
 4.3 ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 4.4 การแตงกาย ภาคเรียนท่ี 2/2565 ใหแตงกายใหเหมือนกันทุกวันหามมาคนแบบ ถาผิดระเบียบ
อีกรับผิดชอบท้ังหอง 
5. นายพันวัธ จันทรแดง นางสาววันเพ็ญ สฤษฎโศภิตพร นางสาวศิริญาภรณ สุดยอด โดนหักคะแนน 15 
คะแนน ใหบําเพ็ญประโยชน 60 ชั่วโมง และสงรูปเลม 



 
 

 
 
 

  

  


