
 

 

 

 
 

 
 

         ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
        ท่ี ๐๙๗ /๒๕๖๓   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล (SDQ) และกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนด้วย  
D school Application ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

************************************ 
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในประเทศ
ไทยดีข้ึนตามล าดับและนักเรียนได้มีการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน และเพื่อให้การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๖(ฉบับ
ปรับปรุง)อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ฉบับปรับปรุง)อาศัยแก้ไขเพิ่มเติมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้  
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ทีมน ำ)  

  นางสาวจินตนา      ศรีสารคาม ประธานกรรมการ  
  นายสมชัย       ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข  กรรมการ  
  นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
  นางปานทิพย์      สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ  
 หน้ำท่ี  ๑. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) และคณะกรรมการด าเนินงาน (ทมีท า) 
  ๓. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการอย่างนอ้ยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ๔. นิเทศ ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน และคณะกรรมการ 
                         ด าเนินงาน  
  ๕. สรุปประเมินผลและ น าผลการประเมินไปพฒันาและปรบัปรงุการด าเนินงาน ตามระบบ 
                        ดูแลช่วยเหลือต่อไป 
  
 
 
 
 



 

 

 

- ๒ - 

          ๒. คณะกรรมกำรประสำนงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  นางปานทิพย ์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
  นางสาวนฤมล     รับส่ง           รองประธานกรรมการ 
  นางสาวพิกลุทา     หงส์ทอง  รองประธานกรรมการ 

นายสุมังครัตน์     โคตรมณ ี กรรมการ นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์   โฉมวิไล กรรมการ นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ์ กรรมการ 
นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน กรรมการ นายศราวุธ         คารมหวาน กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์      ตระกูลสถิตย์ม่ัน  กรรมการ  นายอรรถพล     ยตะโคตร กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์        ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ นายชนเมธี        ศรีษะเทือน กรรมการ 
นายชัยวัฒน์        ผ่องสังข์  กรรมการ         นายนพดล     ค าพร กรรมการ 
นางสาวศศิธร       เมืองมูล กรรมการ นางสาวจญีาพัชญ์    แก้มทอง กรรมการ
นางสาวธนิดา       ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ นางสาวอาภาภรณ์   อริวัน กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา      ปราโมทย ์ กรรมการ นางสาวพรทิพย์      นาคเกิด กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท์   แดนวงศ์ กรรมการ นางบุญเยี่ยม       พิทักษ์วงศ์ กรรมการ 
นายสุชาติ    รัตนเมธากูร กรรมการ นางสาวสมฤดี        เจียรสกลุวงศ์ กรรมการ

 นางสาวอโนชา      โปซิว  กรรมการ นายสัณห์          พินิจมณีรัตน์ กรรมการ 
นายวิทวัส            นิดสูงเนิน กรรมการ นายอติวรรตน์        พันธุวงศ์  กรรมการ

 น.ส.พรวล ี           สุขสอาด กรรมการ คุณครูที่ปรกึษาทุกท่าน  กรรมการ 
   นางจันทร์เพญ็  จันทร์ทอง กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. ประสานงานใหก้ารด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                         และมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เสรมิสร้างเจตคติที่ดี และทักษะในการปฏิบัตงิานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนแก่ 
                         บุคลากรในโรงเรียน  
  ๓. วางระบบ ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน บทบาทและภารกิจของบุคลากรในระบบดูแล 
                         ช่วยเหลือนกัเรียน 
  ๔. จัดท าปฏิทินด าเนินงาน การนเิทศ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๕. จัดท าเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินงาน จัดประชุมช้ีแจงและอบรมให้ความรู้แก่ 
                         บุคลากร 
  ๖. ให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงานพฒันาระบบดูแล 
                         ช่วยเหลือระดับโรงเรียน 
  ๗. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
  ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 
 



 

 

 

๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
 

ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ ชื่อครูท่ีปรึกษำ 

ม.๑/๑ น.ส.ณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์ น.ส.รัตยา       ร่างกายดี 
ม.๑/๒ น.ส.พรทิพย ์   นาคเกิด - 
ม.๑/๓ น.ส.เกวลี       เงินศรีสุข น.ส.มณทพิย ์  เจริญรอด 
ม.๑/๔ น.ส.ศิรลิักษณ์ อภิรมย์พฤกษา นางนวรัตน์     นาคะเสนีย์กุล 
ม.๑/๕ น.ส.ศิราภร     นาบุญ นายสมจิตร ์   แพทย์รัตน์ 

ม.๑/๖ น.ส.อลิษา      ไชยรินทร ์ นายเสถียร      บุญมหาสทิธ์ิ 
ม.๑/๗ นางทัศนีย ์    วงค์เขียว นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
ม.๑/๘ น.ส.ศิรมิา     บุญสวัสดิ ์ นายชัยวัฒน์     ผ่องสังข์ 
ม.๑/๙ น.ส.จีระภา    ชินภักดี นายศิรณัฏฐ์     ภูพิเศษศักดิ์ 

ม.๑/๑๐ นายศิรวิชญ์   ประยรูวิวัฒน์ น.ส.กชพรรณ   เอี่ยมอุ้ย 

ม.๑/๑๑ น.ส.อริสา      แช่มช่ืน น.ส.อุษณีย์       อ่อนแท้ 

ม.๑/๑๒ ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง น.ส.ณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ 
ม.๑/๑๓ น.ส.พิกลุทา   หงษ์ทอง น.ส.ภัทรนุช      ค าดี 
ม.๑/๑๔ น.ส.ช่ืนกมล   คงหอม นางอาภาภรณ์   อริวัน 

 

ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒ 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ ชื่อครูท่ีปรึกษำ 

ม.๒/๑ น.ส.เยาวรัตนา   พรรษา - 
ม.๒/๒ น.ส.อรวรรยา   ภาคค า - 
ม.๒/๓ นายวรธรรม     หนูประดิษฐ ์ น.ส.กวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์ 
ม.๒/๔ น.ส.ปรัชญา     การรักษา น.ส.พทิธิดา       ปราโมทย ์
ม.๒/๕ น.ส.กิตติมา     ธรรมวิสุทธ์ิ นายสาธิต         แก้วศรีทัศน์ 
ม.๒/๖ น.ส.ลาวัลย ์    คงแก้ว น.ส.จิตรลดา      อินทรขุนทศ 
ม.๒/๗ น.ส.ญาณิศา    ชาญกิจกรรณ์ ว่าที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง 
ม.๒/๘ น.ส.จิราพร     เวียงชนก นางทิพย์จันทร ์  หงษา 
ม.๒/๙ น.ส.ฌัชชา      ปัญญาเมา นายสุวิท          ปิ่นอมร 

ม.๒/๑๐ น.ส.ณัฐวดี      โพธิจักร นายนิธิภัทร์      สร้อยเช้ือดี 
ม.๒/๑๑ นายสันต์        พินิจมณีรัตน์ นายอติวรรตน์    พันธุวงศ์ 

- ๓ - 



 

 

 

- ๔ - 

ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ ชื่อครูท่ีปรึกษำ 

ม.๒/๑๒ น.ส.วนิดา       ตนภู นายเกรียงศักดิ ์  มะละกา 

ม.๒/๑๓ นางอรอนงค์    ชาญรอบ นางสุมิตรา        สุวรรณธาดา 

ม.๒/๑๔ น.ส.พรทิวา     สมเนตร ์ น.ส.รุ่งตะวัน      ทาโสต 
 

ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ ชื่อครูท่ีปรึกษำ 

ม.๓/๑ น.ส.เมทิตา     ชัยมา - 
ม.๓/๒ น.ส.ณัฐภรณ์   ฉ่อนเจรญิ นายณรงค์     หนูนารี 
ม.๓/๓ น.ส.พรวล ี     สุขสอาด นายสุริยา      ทรัพย์เฮง 
ม.๓/๔ น.ส.อรวรรณ   พันธ์ุภัครินทร ์ นายสุชาติ     รัตนเมธากูร 
ม.๓/๕ น.ส.กลุยา      บูรพางกรู นางธัญญา     สติภา 
ม.๓/๖ น.ส.ธนิดา     ไชยสุนทรกิตติ น.ส.สุธิดา      ด่านซ้าย 
ม.๓/๗ น.ส.อนสุรา    สุขสุคนธ์ น.ส.ทพิวรรณ  โล่กิตติธรกุล 
ม.๓/๘ น.ส.พัชราวัลย ์ บุตรพรม นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล 
ม.๓/๙ น.ส.จันทรา    ตระกูลเศรษฐสิร ิ ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่กมล ชูกะวิโรจน ์

ม.๓/๑๐ น.ส.ศศิตา     อยู่ยืน นายภาคภูมิ    แก้วเย็น  

ม.๓/๑๑ นายสมพร     โพธ์ิศรี นายเพชร       สาระจันทร ์
 

ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ ชื่อครูท่ีปรึกษำ 

ม.๔/๑ น.ส.สุภิดา      โลเกษ น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์ 
ม.๔/๒ ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ น.ส.อโนชา       โปซิว 
ม.๔/๓ น.ส.ณิชชา      บุตรสีมาตร น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา 
ม.๔/๔ น.ส.จินต์จุทา   เกษร น.ส.อาภาพร     ภิระบรรณ์ 
ม.๔/๕ น.ส.พนิดา      ยอดรัก น.ส.จีญาพัชญ ์  แก้มทอง 
ม.๔/๖ น.ส.วิไลพรรณ   คงด ี นางพัชรา        ไตรยวงศ์ 
ม.๔/๗ น.ส.กมลลักษณ์  สร้อยเงิน น.ส.ปรารถนา   รุ่งเรือง 
ม.๔/๘ น.ส.เจนจิรา     เพ็งจันทร ์ นายปวิตร        สมนึก 
ม.๔/๙ นายชนินทร ์    บัวแจ้ง น.ส.วณิชชา      เอนกวิธวิทยา 

ม.๔/๑๐ น.ส.ปทัมา       รัตนจ านงค์ - 

ม.๔/๑๑ นางจันทร์เพญ็  จันทรท์อง  - 
 

- ๔ - 



 

 

 

- ๕ - 

- ๕ - 

ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ ชื่อครูท่ีปรึกษำ 

ม.๔/๑๒ น.ส.วิไลวรรณ์   รัตนะ - 

ม.๔/๑๓ น.ส.ปิยวรรณ    ฑิมจัฉา - 
 

ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ ชื่อครูท่ีปรึกษำ 

ม.๕/๑ น.ส.เมธาวี       สุขเจรญิ - 
ม.๕/๒ น.ส.จุฑารัตน์    เกาะหวาย น.ส.จิรา       จั่นเล็ก 
ม.๕/๓ น.ส.ชลิตา       บุญรักษา นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ 
ม.๕/๔ น.ส.อมรรัตน์    มะลงิาม นายนพดล     ค าพร 
ม.๕/๕ น.ส.วิมล         อภิเมธีกุล นายชนเมธี     ศรีษะเทือน 
ม.๕/๖ น.ส.นงคราญ    ค าลัยวงษ์ นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน 
ม.๕/๗ ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย นางโสภา      พงศ์เทพูปถัมภ์ 
ม.๕/๘ น.ส.สุนทร ี      วีระปรีชา น.ส.นิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย 
ม.๕/๙ น.ส.สมฤดี       เจียรสกลุวงศ์ น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น 

ม.๕/๑๐ นายอรรถพล    ยตะโคตร นายสุทธิชัย    มาโนชญ์กุล 
ม.๕/๑๑ น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์ - 
ม.๕/๑๒ น.ส.อญัชิสา     เหมทานนท ์ น.ส.ณิชานันทน ์ ศรีโพธ์ิอ่อน 

 

ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
ระดับชั้น ชื่อครูท่ีปรึกษำ ชื่อครูท่ีปรึกษำ 

ม.๖/๑ น.ส.ศศิธร        เมืองมลู - 
ม.๖/๒ นายจักรกฤษณ์  แก้วล าหัด นางนลินพร      สมสมัย 
ม.๖/๓ น.ส.กนกภรณ์   โพธ์ิเขียว น.ส.วิลัยภรณ์    ปิยะวงค์ 
ม.๖/๔ นายวิทวัส       นิดสูงเนิน นายทินกร       พานจันทร ์
ม.๖/๕ น.ส.ทวินันท ์    ใสขาว นายสมุฎฎ์ิ       ภาษาดี 
ม.๖/๖ น.ส.เกศินี        จันทร์ครบ นายสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์ 
ม.๖/๗ น.ส.นฤมล       รับส่ง นายนิพนธ์       พจนสุวรรณชัย 
ม.๖/๘ น.ส.อญัชนา     แซ่จิว นางเกษรา       ก้องศักดิ์ศร ี

ม.๖/๙ นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์

ม.๖/๑๐ นายศักรินทร ์   ศรีตระกลู นายศราวุธ       คารมหวาน 

ม.๖/๑๑ น.ส.วทันยา          ใจนันตา - 
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หน้ำท่ี   ๑. ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยระบบ D school Application และลงพื้นทีจ่รงิเฉพาะ    
กรณี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมปีระสทิธิภาพ    

  ๒. ด าเนินงาน ให้ค าปรกึษา กับผูป้กครอง และนกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  ๓. บันทึกเอกสาร ข้อมลู และถ่ายภาพ เพื่อเป็นหลักฐานการเยี่ยมบ้าน 
  ๔. ให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนทีม่ีความเดือดร้อน 
  ๕. จัดท าเอกสารสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน 
  ๗. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
  ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 
ให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ มีหน้ำท่ีดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. หัวหน้ำระดับมีหน้ำท่ี ดังน้ี  
๑.๑ เป็นคณะกรรมการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๑.๒ เป็นคณะกรรมการพจิารณาด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
๑.๓ ด าเนินการดูแลนกัเรียนและกิจกรรมของนกัเรียนในระดับขั้น ให้ด าเนินไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ  
      ข้อบังคับของโรงเรียน ตามสถานการณ์โดยค านึงถึงการระบาดของ COVID-๑๙ 
๑.๔ สง่เสริมพฒันาระเบียบวินัยป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียน ดูแลคะแนนความประพฤติ   
     นักเรียนตามระเบียบโรงเรียน โดยประสานงานกับครูทีป่รึกษาในระดับช้ัน 
๑.๕ ติดตามแก้ไขความประพฤติของนักเรียนที่เป็นปัญหาโดยประสานงานกบัครทูี่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน 
๑.๖ ด าเนินการบันทึกสถิติข้อมูลนกัเรียนในระดบัข้ันให้เป็นปัจจุบันและรายงานข้อมูลตอ่ฝ่ายบรหิาร 
๑.๗ ดูแลประสานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนในระดับช้ันโดย 
      ประสานกับครทูี่ปรึกษา รวมทัง้ดูแลการจัดส่งแฟม้ระเบียนสะสม เอกสารรายงานการประกันคุณภาพระบบ 
       ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับช้ัน 
๑.๘ ประสานงานด าเนินการสรรหาคณะกรรมการเครอืข่ายผู้ปกครองนกัเรียนระดบัข้ัน ตามระเบียบ 
      ข้อบังคับของโรงเรียน 
๑.๙ จัดท าสมุดและมีการบันทึกการประชุมครูทีป่รึกษาส่งฝา่ยบริหาร               
๑.๑๐ จัดท าแผนปฏิบัติงานของระดบัช้ันเป็นรายภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษา 
๑.๑๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา ในระดบัช้ันของตน 
๑.๑๒  ก ากับ ติดตาม และร่วมพจิารณารายงานการเยี่ยมบา้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 
๑.๑๓  งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 
๒. รองหัวหน้ำระดับ มีหน้ำท่ี ดังน้ี 
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าระดับข้ัน เมื่อหัวหน้าระดบัข้ันไม่สามารถมาปฏิบัตหิน้าที่ได้หรือเมื่อ 
      ได้รับมอบหมาย 
๒.๒ งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
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 ๓. ครูท่ีปรึกษำ มีหน้ำท่ีดังน้ี 
๓.๑ จัดท าแฟ้มระเบียนสะสมนักเรียน และเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
      เอกสารข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบันักเรียนในห้องเรียนที่ตนเองรบัผิดชอบ 
๓.๒ วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) ด้วย D school Application เพื่อสง่เสรมิพัฒนาและปรับปรงุแก้ไข 
      พฤติกรรมและผลการเรียน 
๓.๓ ด าเนินการเยี่ยมบ้านนกัเรียนด้วย D school Application โดยร่วมมือกบัผูป้กครองในการส่งเสริมพัฒนา 
      และแก้ไขปัญหานักเรียน ให้ความช่วยเหลอืในกรณีทีม่คีวามต้องการจ าเป็น หรือประสานงานกับสถานศึกษา  
      ในช่วงการระบาดของเช้ือ COVID-๑๙ 
๓.๔ พัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของนกัเรียนทีร่ับผิดชอบโดยประสานกบัหัวหน้า     
      ระดับช้ันและผู้ปกครองนกัเรียน 
๓.๕ ดูแลให้ค าปรึกษา เพื่อแก้ไขปญัหาของนกัเรียน หากมปีัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้ประสานงานกบั 
      งานแนะแนว และกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๓.๖ ร่วมเป็นกรรมการพจิารณาความประพฤติของนักเรียนที่รับผิดชอบและเป็นกรรมการระดับข้ัน 
๓.๗ ด าเนินการจัดกิจกรรมโฮมรมูผ่านApplication Online รูปแบบต่างๆ ตามนโยบายของโรงเรียน 
๓.๘ ส่งเสริม สนบัสนุน ให้นักเรยีนรบัผิดชอบเข้าเรียนผ่านระบบ Online ที่ทางโรงเรียนจัดให้และเข้าร่วม 
       กิจกรรมของโรงเรียนตามความเหมาะสม 
๓.๙ ประสานกับครูประจ าวิชาในการติดตามและแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่รบัผิดชอบ 
๓.๑๐ ดูแลและเข้าร่วมกจิกรรมของนักเรียนทีร่ับผิดชอบอยา่งสม่ าเสมอ 

  

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผดิชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีกับโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                          สั่ง ณ วันที่  ๒๖ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

                            ( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต



 

 

 

                                          ก ำหนดกำร 

กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนด้วย D school Appication ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

******************************************************* 
 
๑๐  มิถุนำยน  ๒๕๖๓  อบรมกำรใช้งำน D School Application ในกำรวิเครำะห์ผู้เรียน             

รำยบุคคล( SDQ)และกำรเยีย่มบ้ำน  

๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓ – ครูท่ีปรึกษำ ด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนด้วย D school Application 
๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๓    และลงพ้ืนท่ีบำงกรณี 

๑-๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ครูท่ีปรึกษำส่งรำยชื่อนักเรียนท่ีเข้ำหลักเกณฑ์พิจำรณำทุนกำรศึกษำ 

                                       (ระดับชั้นม.1และม.4ส่งรำยชื่อวันท่ี 7- 8 ก.ค.) 

๙ - ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓        ครูท่ีปรึกษำด ำเนินกำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล(SDQ) ด้วย D school 
 Applicationจนแล้วเสร็จ 

๒๑  กรกฎำคม ๒๕๖๓ ครูท่ีปรึกษำสรุปเล่มรำยงำนกำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล (SDQ)  

๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ครูท่ีปรึกษำส่งเล่มรำยงำนกำรเยี่ยมบ้ำน 

     สิงหำคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหำร หัวหน้ำระดับ และครูท่ีปรึกษำ ด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำน                  
 ตัวแทนนักเรียนของแต่ละระดับชั้น 
 

ข้อมูลกำรเยี่ยมบ้ำน 

๑. ภำพถ่ำยครบองค์ประกอบ (บ้ำนนักเรียน/สภำพท่ีอยู่อำศัย/ผู้ปกครอง+นักเรียน+ครูท่ีปรึกษำ ใน
ภำพเดียวกัน)  

๒. แบบฟอร์มข้อมูลบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 


