
             
 
 
 

แบบบันทึกพบที่ปรึกษา 
                    (HOMEROOM) 
 

ภาคเรียนที่ .....     ปการศึกษา .................. 

 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ............. 
         ครูที่ปรึกษา   ........................................................ 
                          ........................................................ 
                                            

งานระดับชัน้ กลุมงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ฝายบริหารงานบุคคล    โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 
ตำบลทุงกวาว  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 35 



 
กิจกรรมพบท่ีปรึกษา 

                       (HOMEROOM) 
 

         งานระดับชั้น ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุงกวาว
วิทยาคม ไดจัดทำแบบบันทึกพบที่ปรึกษา (HOMEROOM) นี้ขึ้นมา เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการ     
สั่งสอน ฝกอบรมบมนิสัยใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ พึงประสงค มี
คุณลักษณะตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่คาดหวังจะเกิดขึ้นในตัวผูเรียน การอบรมนักเรียน            
ในหองเรียนเปนประจำวันละ 10-15 นาที จึงถือวามีความสำคัญมากดังคำกลาวของ ม.ล.ปน 
มาลากุล  อดีตรัฐมนตรกีระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวไววา 
 

  การอบรมบมนสิัยใหเด็กนั้น  เพียงแตวันละนาทียังดถีม 
  ศษิยจะดีมีชื่อหรือลมจม  อาจเปนเพราะอบรมหนึ่งนาที 
 

การสั่งสอนเปนการศึกษาใหรูวิชาชี้ทางใหดี   หนีสิ่งชั่ว   กลัวเกรงบาปกรรม ดังนั้นการ       
สั่งสอนจึงประกอบดวย เนื้อหาสาระดานวิชาความรู ดานฝกปฏิบัติ(ฝกฝน)และดานคุณธรรม 
จริยธรรม วิธีการสอนนอกจากจะใชแลวครูยังตองใชสื่อการสอนมา เชน นิทาน สุภาษิต คำพังเพย        
บทกลอน มาประกอบการสอน ลักษณะเดนหรือวิธีการที่ เหมาะสมของการสั่งสอน ก็คือ 
กระบวนการสั่งสอนที่เปยมไปดวยความรัก ความหวงใยและปรารถนาดี คุณธรรมของการเปน
กัลยาณมิตรระหวางครกูับนักเรียน 

เม่ือคณะครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นไดอบรมนักเรียนในหองเรียนเปนประจำวันละ 10-15 
นาที โดยใชเวลาอบรมนักเรียนทุกวัน ชวงเชาหลังเสร็จพิธีหนาเสาธง กอนเรยีนคาบเรียนแรก โดย
ครูที่ปรึกษา ตามเคาโครงเน้ือหาในเอกสารคูมือพบที่ปรึกษา (HOMEROOM) และบันทึกผลการจัด
กิจกรรม ปญหาอุปสรรคลงในแบบบันทึกพบที่ปรึกษา ฉบับนี้ ก็จะทำใหนักเรียนโรงเรียนทุงกวาว
วิทยาคม ไดรับการฝกอบรมบมนิสัยใหเปนนักเรียนที่ดี เกง มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมี
ความสขุ เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  

 

 
งานระดับช้ัน   ระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรยีน 

                       ฝายบริหารงานบุคคล โรงเรยีนทุงกวาววิทยาคม 

 
 
 

 
 
 



                                       บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม ตำบลทุงกวาว  อำเภอเมืองปาน   จังหวัดลำปาง 52240 

  ที ่ ………………… วันที่  ………………………………………………………………………………………….. 
  เร่ือง   รายงานผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room)  
 

  เรียน   ผูอำนวยการโรงเรยีนทุงกวาววิทยาคม    
         

                ตามที่ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ฝายบริหารงารนบุคคล ไดมอบหมายใหครูท่ีปรึกษากิจกรรมโฮมรูม 
(Home Room) ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและ
เหมาะสมตามสภาพจริงรายบุคคล ขาพเจาไดดำเนินการจัดกิจกรรมพบท่ีปรึกษาโฮมรูม (Home Room)  ชั้น
มัธยมศึกษาปที.่....................... เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ 
 

     จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
 

 
    ลงชื่อ                         ครูที่ปรึกษา                       ลงชื่อ                            ครูท่ีปรึกษา 

    (.................................................)                                (...................................................) 
 

 
        ความเห็นของหัวหนาระดับชั้น                               ความเห็นของหัวหนาฝายบริหารงานบุคคล  
 

…………………………………………………………………               ..………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………..             …………………………………………………………………..  
      
       (……………………........………………….)                           (…………………............…………………….)  
        หัวหนาระดับชั้น...................                                       หวัหนาฝายบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 

(นายศานติกรศิ์      วงคเขียว) 
ผูอำนวยการโรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 

 
 
 
 

 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน  ฝายบริหารงานบุคคล   โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม   



การบริหารการปกครองนักเรียนในช้ันเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี........./........ 

 

ครทูี่ปรึกษา     .................................................................. 
                   .................................................................. 
คณะกรรมการหองเรยีน  

1. หัวหนาหอง       .................................................................................... 
2. รองหัวหนาหอง  คนที่ 1     .................................................................................... 
3. รองหัวหนาหอง คนที่ 2     .................................................................................... 
4. คณะกรรมการสรางเสริมวินัย  คนที่ 1    .................................................................................... 
5. คณะกรรมการสรางเสริมวินัย  คนที่ 2   .................................................................................... 
คณะกรรมการหองเรียน กลุมที่ 1    หัวหนากลุม คือ .......................................................................... 
สมาชิกของกลุมประกอบดวย ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

 

คณะกรรมการหองเรียน กลุมที่ 2    หัวหนากลุม คือ ......................................................................................... 
สมาชิกของกลุมประกอบดวย .......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 

คณะกรรมการหองเรียน กลุมที่ 3    หัวหนากลุม คือ ....................................................................................... 
สมาชิกของกลุมประกอบดวย .......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

 
คณะกรรมการหองเรียน กลุมที่ 4    หัวหนากลุม คือ ........................................................................... 
สมาชิกของกลุมประกอบดวย ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 



 
คณะกรรมการหองเรียน กลุมที่ 5    หัวหนากลุม คือ ........................................................................... 
สมาชิกของกลุมประกอบดวย ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                  



บทบาทของคณะกรรมการระดับชั้น 
 

1. ดำเนินการชวยเหลือและสนับสนนุการปฏิบัติงานของหัวหนาระดับชั้น เพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ของ 
      นักเรียนในระดับชั้น 
2. เปนที่ปรึกษาหัวหนาระดับชั้นในเร่ืองการวางแผนปองกัน แกไขและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนใน 
      ระดับชั้น 
3. ใหความรวมมือทำแผนปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานปกครองนักเรียนในระดับชั้นท่ีรับผิดชอบ 

 

บทบาทของครูที่ปรึกษา 

ครูที่ปรึกษาเปนผูท่ีใกลชิดกับผูเรยีนและเปนบุคคลสำคัญในการดูแลชวยเหลือผูเรยีน ครูที่ปรึกษา  
       จึงควรมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลของนกัเรียนเปนรายบุคคล จัดทำขอมูลเปนระบบ ถูกตองและเปนปจจุบัน 
2. คัดกรอง จำแนกกลุมนักเรียน เปนกลุมปกติ กลุมพิเศษ และประสานขอมูลกับครแูนะแนวและฝาย

บริหารงานบุคคล 
3. ดูแลชวยเหลือใหคำปรึกษา กรณีปญหาไมยุงยากซับซอน ทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา ปองกัน แกไข นักเรยีนใหรูจักรักและเห็นคุณคาในตนเอง มีทักษะชีวิตและ

ทักษะสังคมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 
5. ติดตามผลการสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง 
6. ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือรวมมือในการสงเสริม พัฒนาปองกัน 

และแกไขปญหานักเรียน 
7. เสนอโครงการ โครงงานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอนักเรียนและโรงเรยีน 
8. มีสวนรวมในการประเมินผลและปรับปรงุ แกไข การปฏิบัติงานครูท่ีปรึกษาของสถานศึกษา 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานตอหัวหนาระดับชั้น งานระดับชั้น หัวหนาฝายบรหิารงานบุคคล ผูชวย

ผูอำนวยการโรงเรียนและผูอำนวยการโรงเรียนเปนระยะ ๆ 
10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 

ลักษณะการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 

ลักษณะการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา มีดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานกิจกรรมโฮมรูมชวงเชา และหรือคาบโฮมรูมที่กำหนด 
2. ใหคำปรึกษา หารือ เสนอแนะ อบรม แนะนำ ตักเตือน ควบคมุ และติดตามผล นักเรียนใหปฏิบัติ

ตนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยเฉพาะปญหาในดานตาง ๆ กลาวคือ 
  2.1 การแตงกาย 

2.2 ความประพฤติ 
2.3 การเรียน 
2.4 การรักษาระเบียบวินัย 
2.5 การมาโรงเรยีน 
2.6 การวางตน 
2.7 การทำกิจกรรมและเรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวของหากไดรับมอบหมาย 

3. ดูแลเอาใจใสเก่ียวกับปญหาดานสุขภาพอนามัย ดานจิตใจและอื่น ๆ ตลอดจนการสงเสริม
และสนันสนุนใหนักเรียนในชั้นไดรบัสวัสดิการท่ีดี 

 



 
4. จัดทำระเบียนสะสมและศึกษาประวัติของนักเรียน และหรือบันทึกรายละเอียด ตาง ๆ ที่เก่ียวของ

กับการประพฤติตนของนักเรียนทั้งทางดี และสิ่งที่เห็นวาควร ตองแกไข เพ่ือจะไดเปนขอมูลประจำตัวของ
นักเรียนตอไป 

5. ติดตอผูปกครองนักเรียนเพ่ือแกปญหาตาง ๆ ของนักเรียน และควรมีการเยี่ยมบานนกัเรียนบาง 
โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีปญหา 

6. รายงานผลการเรียน ปญหาความประพฤติ ปญหาสุขภาพ และอื่น ๆ ของนักเรียนในชั้นตอ
ผูปกครอง 

7. ปฏิบัติใกลชิดใหเปนที่ไววางใจของนักเรียน และสนับสนุน สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออก ทั้ง
ทางดานความรู ความสามารถ และความกลาทางจริยธรรมตาง ๆ 

8. รวมมือกับครูผูสอน ครแูนะแนวและฝายบริหารงานบุคคลในการแกไขปญหาความประพฤติ ปญหา
การเรียนและสนับสนุนใหนักเรยีนไดแสดงออกในทางที่ดี 

9. ควบคุมดูแลนักเรียนในการเขาแถวเคารพธงชาติ ตอนเชา สำรวจการมาเรียนของนักเรียนทุกวัน 
พิจารณาอนุญาตใหนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียนและดูแลนักเรียนในการเชาหองประชุมประจำ
สัปดาห 

10. จัดใหมีการตั้งหรือการเลือกตั้งหัวหนาชั้น รองหัวหนาชั้น มอบหมายงานหนาที่ความรบัผิดชอบ 
จัดแบงนักเรียนเปนเวรรักษาความสะอาดของหองเรียน พ้ืนท่ีที่รบัผิดชอบ และควบคุมนักเรยีนทำความสะอาด
หองเรยีน พื้นที่ที่รับผิดชอบและเก็บรักษาพัสดุประจำหองเรียน 

11. รับทราบคำสั่งหรือประกาศตาง ๆ เก่ียวกับนักเรยีนและเตือนใหนักเรียนปฏิบัติตาม พรอมแจง
เรื่องตาง ๆ ของโรงเรียนที่นักเรียนควรทราบโดยทั่วถึงและควบคุมนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของระดับชั้น 

12. ทำตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน วางตนใหเหมาะสม ในดานความประพฤติ กิริยามารยาท 
วาจา การแตงกาย ฯลฯ และปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน 

13. ใหความรวมมือกับหัวหนาระดับชั้นในการดูแลนักเรียน ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

 
 
 

****************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    แผนกำหนดการจัดกจิกรรมโฮมรูม (Home Room) 
                  ประจำภาคเรียนที่ …..    ปการศกึษา ………… 

             ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ………..  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาหท่ี เรื่อง/กิจกรรม 
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