
     
 บันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

 ภาคเรียนที่............  ปีการศึกษา ................... 
 

         ประจำเดือน กรกฎาคม 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่................... 

 
                     
 
 
 

ครูที่ปรึกษา ……………………………………………….. 
              ครูที่ปรึกษา ……………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 



 
                                       บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ี …………………………….       วันท่ี…………………………เดือน…………………….พ.ศ……………………….. 
เร่ือง การจัดกิจกรรมโฮมรูม  (Homeroom) 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 
 ตามท่ีข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ………/…….. ประจำภาค
เรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)  ให้แก่นักเรียนประจำช้ันเป็น
ประจำทุกวันหลังการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณ …………………………………………………………………….                
          บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จส้ินแล้ว จึงขอรายงานผลดังนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา 
 
ลงช่ือ      ครูท่ีปรึกษา   ลงช่ือ     ครูท่ีปรึกษา 
   (………………………………………………)           (………………………………………………) 
     
ลงช่ือ                หัวหน้าระดับ           ลงช่ือ    หัวหน้างานระบบดูแลฯ 
     (…………………………………………….)                               (นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี)  
 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
        
       ลงช่ือ     
             (นายณัฎฐชัย รักแก้ว) 

        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

         ลงช่ือ     
             (นางสาววรรณี แก้วศิริ) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 



 
แนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 

การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)   
 กิจกรรมโฮมรูม  หมายถึง  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้  มีการ
ฝึกปฏิบัติหรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่นการรู้จักตนเอง การรู้จักผู ้อื ่นและ
สิ่งแวดล้อม  ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิต เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะจัดใน
ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้ โดยให้มีบรรยากาศเสมือนบ้าน ท่ีมีผู้เรียนกับครูท่ีปรึกษา(ครูประจำช้ัน)/ครูท่ี
ปรึกษาเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑.เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบผู้เรียนของตนเองอย่างใกล้ชิด  ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และมี
เป้าหมายนอกเหนือจากการสอนตามปกติ 
 ๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ได้รับประสบการณ์เพิ่มมาขึ้นจากการเรียนปกติ 
 ๓.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน 
 
ปฏิทินการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 

๑. ครูท่ีปรึกษาโฮมรูมนักเรียนเป็นประจำทุกวันหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
   ๒. บันทึกกิจกรรมโฮมรูมทุกครั้ง โดยบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม  

๓. ลงลายมือช่ือครูท่ีปรึกษา และหัวหน้าระดับ  
๔. เมื่อส้ินสุดภาคเรียน ให้ส่งเล่มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม เพื่อรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา 
    โดยส่งท่ีงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อนำสรุปในภาพรวมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
  



ตัวอย่างหัวข้อและกิจกรรมสำหรับจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 

 การจัดกิจกรรมโฮมรูม ปกติใช้เวลา ประมาณ ๑๐–๒๐ นาที  หัวข้อและกิจกรรมที่สมควรนำมาจัด
กิจกรรมโฮมรูม ประกอบด้วย 
 ๑.การอบรมมารยาทและการรู้จักกาลเทศะ เช่น การทำความเคารพ มารยาทและสิ่งที่ควรปฏิบัติ  
ในระหว่างการสนทนา มารยาทในการรับประทานอาหาร เป็นต้น 
 ๒.การชมเชยผู้เรียนท่ีทำความดี หรือมีความสามารถ 
 ๓.การดูแลความสะอาดของห้องเรียน 
 ๔.ให้ผู้เรียนนำข่าวจากส่ือต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ Website ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต   
มาอ่านหรือมาเล่าให้เพื่อนฟัง แล้วช่วยกันวิจารณ์ข่าว 
 ๕.การฝึกลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา  
ความมานะพยายาม การประหยัด ความขยันหมั่นเพียร เป็นต้น 
 ๖. ให้ผู้เรียนเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีประสบจากชีวิตจริง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วอภิปรายร่วมกัน 
ในช้ันเรียนให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับครอบครัว 
 ๗.ประกาศ แจ้งข่าวสาร และความเคล่ือนไหวของสถานศึกษา เช่น กำหนดการสอบ การแข่งขันกีฬา
สี  การจัดนิทรรศการ การจัดพิธีไหว้ครู ผลการประกวดหรือการเข้าร่วมแข่งขันต่างๆ เป็นต้น 
 ๘. การอบรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความสามัคคี การเสียสละ ความซื่อสัตย์  
การให้อภัยเป็นต้น 
 ๙.การช่วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนอ่อน อาจให้เพื่อนช่วยเพื่อน 
 ๑๐.แนะแนวการเตรียมตัวสอบ 
 ๑๑.ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ เช่น ทักษะการสะกดคำ การอ่าน การท่องสูตรต่างๆ การท่องศัพท์ เป็นต้น 
 ๑๒.แนะแนวในเรื ่องการดำเนินชีว ิต เช่น สุขภาพจิต วัยรุ ่น การทำงานกลุ่ม มนุษยสัมพันธ์  
การคบเพื่อน การคบเพื่อนต่างเพศท่ีเหมาะสม การหลีกเล่ียงจากภัยทางสังคม อาชญากรรม ปัญหาการคุกคาม
ทางเพศ ภัยแอบแฝงจากอินเทอร์เน็ตและปัญหาสารเสพติดเป็นต้น 
 ๑๓.การทายปัญหาวิชาการ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยคณิตศาสตร์
และความรู้รอบตัวต่างๆ 

 ๑๔. ให้นักเรียนบันทึกความดีความภูมิใจของตนเอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
คณะกรรมการห้องเรยีนช้ัน ม. ……/….. 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ท่ี ช่ือ – นามสกุล หน้าท่ีท่ีปฏิบัติ 
1  หัวหน้าช้ัน 
2  ฝ่ายการเรียน 

3  ฝ่ายการงาน  
4  ฝ่ายกิจกรรม  
5  ฝ่ายสารวัตรนักเรียน   
6  เลขานุการ 

   

 
  หน้าที่ของคณะกรรมการห้องเรียน 

1. หัวหน้าชั ้น   มีหน้าที ่   เป็นกรรมการนักเรียนวางแผนดำเนินงาน  ควบคุม  ดูแลช่วยเหลือ  
ประสานงานกับคุณครูท่ีปรึกษาและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ฝ่ายการเรียน   มีหน้าที่  จัดทำแหล่งเรียนรู้  ป้ายนิเทศต่าง ๆ ในห้องเรียน ช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
เรียน การบ้าน หรือปัญหาด้านการเรียนภายในห้อง 

3. ฝ่ายการงาน    มีหน้าที่  ติดตาม  ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลความสะอาดภายในห้องเรียนและ
บริเวณฐานที่ได้รับมอบหมาย รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด จัด
ส่ิงแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน  

4. ฝ่ายกิจกรรม  มีหน้าท่ี  ติดต่อประสานงานครูท่ีปรึกษา จัดกิจกรรมท้ังภายในห้องเรียน และกิจกรรม
ของทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมในกลุ่มกลุ่มสนใจของเพื่อน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   

5. ฝ่ายสารวัตรนักเรียน  มีหน้าที่  สอดส่องดูแลความเรียบร้อยในห้องเรียน สำรวจการมาเรียน  การ
เข้าแถวหน้าเสาธง  นักเรียนมาสาย  ไม่เข้าเรียน   ไม่เข้าร่วมกิจกรรม  และนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ โดยรายงานหัวหน้าช้ัน และครูท่ีปรึกษาให้ทราบ 

6. เลขานุการ  มีหน้าที่  บันทึกการประชุม  กิจกรรมโฮมรูม  แจ้งการนัดหมายของโรงเรียนและครู      
ท่ีปรึกษาให้เพื่อนร่วมชั้นรับทราบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                             
บันทึกกิจกรรมโฮมรูมประจำวัน สัปดาห์ที่ 1 

โรงเรียนเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ......../........  จำนวนนักเรียน.............คน ชาย..........คน  หญิง..........คน 

วัน   เดือน   ปี บันทึกกิจกรรมโฮมรูม รายช่ือนักเรียนขาดเรียน ลงช่ือครูท่ีปรึกษา 
จันทร์ท่ี.......................... 
น.ร.เต็ม....................คน 
      มา....................คน 
      ขาด.................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

อังคารท่ี......................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

พุธที่............................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

พฤหัสบดีท่ี..................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

ศุกร์ท่ี............................. 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

 
          

    ลงช่ือ..............................................................หวัหน้าระดับช้ัน ม. .... 
                                  (............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บันทึกกิจกรรมโฮมรูมประจำวัน  สัปดาห์ที่ 2 

โรงเรียนเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ......../........  จำนวนนักเรียน.............คน ชาย..........คน  หญิง..........คน 

วัน   เดือน   ปี บันทึกกิจกรรมโฮมรูม รายช่ือนักเรียนขาดเรียน ลงช่ือครูท่ีปรึกษา 
จันทร์ท่ี.......................... 
น.ร.เต็ม....................คน 
      มา....................คน 
      ขาด.................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

อังคารท่ี......................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

พุธที่............................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

พฤหัสบดีท่ี..................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

ศุกร์ท่ี............................. 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

 
          

    ลงช่ือ..............................................................หวัหน้าระดับช้ัน ม. .... 
                                  (............................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกกิจกรรมโฮมรูมประจำวัน  สัปดาห์ที่ 3 
โรงเรียนเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ......../........  จำนวนนักเรียน.............คน ชาย..........คน  หญิง..........คน 
วัน   เดือน   ปี บันทึกกิจกรรมโฮมรูม รายช่ือนักเรียนขาดเรียน ลงช่ือครูท่ีปรึกษา 

จันทร์ท่ี.......................... 
น.ร.เต็ม....................คน 
      มา....................คน 
      ขาด.................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

อังคารท่ี......................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

พุธที่............................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

พฤหัสบดีท่ี..................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

ศุกร์ท่ี............................. 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

 
          

    ลงช่ือ..............................................................หวัหน้าระดับช้ัน ม. .... 
                                  (............................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกกิจกรรมโฮมรูมประจำวัน  สัปดาห์ที่ 4 
โรงเรียนเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ......../........  จำนวนนักเรียน.............คน ชาย..........คน  หญิง..........คน 
วัน   เดือน   ปี บันทึกกิจกรรมโฮมรูม รายช่ือนักเรียนขาดเรียน ลงช่ือครูท่ีปรึกษา 

จันทร์ท่ี.......................... 
น.ร.เต็ม....................คน 
      มา....................คน 
      ขาด.................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

อังคารท่ี......................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

พุธที่............................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

พฤหัสบดีท่ี..................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

ศุกร์ท่ี............................. 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

 
          

    ลงช่ือ..............................................................หวัหน้าระดับช้ัน ม. .... 
                                  (............................................................) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



บันทึกกิจกรรมโฮมรูมประจำวัน สัปดาห์ที่ 5 
โรงเรียนเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ......../........  จำนวนนักเรียน.............คน ชาย..........คน  หญิง..........คน 
วัน   เดือน   ปี บันทึกกิจกรรมโฮมรูม รายช่ือนักเรียนขาดเรียน ลงช่ือครูท่ีปรึกษา 

จันทร์ท่ี.......................... 
น.ร.เต็ม....................คน 
      มา....................คน 
      ขาด.................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

อังคารท่ี......................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

พุธที่............................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

พฤหัสบดีท่ี..................... 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

ศุกร์ท่ี............................. 
น.ร.เต็ม.....................คน 
      มา.....................คน 
      ขาด...................คน 

   
1………………………… 
2……………………….. 

  
  
  

 
          

    ลงช่ือ..............................................................หวัหน้าระดับช้ัน ม. .... 
                                  (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกการทำความดขีองนักเรียน 
 

ท่ี วัน เดือน ป ี ช่ือ – นามสกุล บันทึกการปฏิบัติ รางวัล/การชมเชย หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
วัตถุประสงค์ในการบันทึกความดีของนักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริมด้านจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงสระควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา 
2. เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำความดีให้กับนักเรียนคนอื่น 
3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนเวียงสระทำความดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
          บันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และวิธีการแก้ไขพฤติกรรม 

 
ท่ี วัน เดือน ป ี ช่ือ – นามสกุล พฤติกรรมท่ีปฏิบัติ การแก้ไขพฤติกรรม หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียนในด้านต่าง ๆ และร่วมกันพฒันาการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน          
ท่ีไม่พึงประสงค์ให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นด้านบวก 
 



 


