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คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

    ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๕   
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) 

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
************************************ 

  เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์
แก่ผู้เรียน และมีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดท่ี ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ฉบับปรับปรุง) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับ
ปรับปรุง) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเย่ียมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  
  นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 

นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายวิทวัส  นิดสูงเนิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเย่ียมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
          (SDQ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 

๒. คณะกรรมการประสานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม            ประธานกรรมการ 
  นางสาวนฤมล   รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นางสาวอริสา แช่มช่ืน  กรรมการ  นายสาธิต         แก้วศรีทัศน์         กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ                    นายอรรถพล ยตะโคตร   กรรมการ  
นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ   นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น    กรรมการ  
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์    กรรมการ  
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นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ  นางปัทมา รัตนจำนงค์ กรรมการ  
นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์ กรรมการ  นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้  กรรมการ  
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ      นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ  
นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข ์ กรรมการ  นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ  
นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ  นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ  
นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ  นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการ  
นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ  นายสัณห ์  พินิจมณีรัตน์ กรรมการ  
นางอาภาภรณ์   อริวัน  กรรมการ  นายนพดล คำพร  กรรมการ  
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ  นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ  
นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ  ว่าท่ี ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ   
นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการ  นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ  
นางสาวสีวลี ยืนยาว  กรรมการ   

นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ 
หน้ าที่   ๑ . ประสานงานให้ การดำเนิ น งานตามระบบดูแลช่วยเห ลือนั ก เรียน  เป็น ไป ด้วยความ เรียบร้อย  
              และมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เสริมสร้างเจตคติท่ีดี และทักษะในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่บุคลากร 
      ในโรงเรียน  
 ๓ . วางระบ บ  ก ำหนด โครงสร้ างการดำเนิ น งาน  บทบาทและภารกิ จขอ งบุ คลากรใน ระบบ ดูแล 
              ช่วยเหลือนักเรียน 
 ๔. จัดทำปฏิทินดำเนินงาน การนิเทศ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๕. จัดทำเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงาน จัดประชุมช้ีแจงและอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร  
 ๖. ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 
      ระดับโรงเรียน 
 ๗. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง ประธานกรรมการ 
นางอาภาภรณ์  อริวัน  กรรมการ     
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน   กรรมการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  ประสานงาน กำกับ ติดตาม ให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก หัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ       ครูท่ี
ปรึกษาในระดับช้ัน ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน และร่วมพิจารณารายงานการเย่ียมบ้านนักเรียน รวมทั้งการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) และร่วมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
หัวหน้าระดับ  นางสาวอริสา แช่มช่ืน 
รองหัวหน้าระดับ นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ ์(ปกครอง) 
   นางสาวชื่นกมล คงหอม      (วิชาการ) 
   นางสาวปรัชญา การรักษา     (ท่ัวไป) 

 
ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา 
ม.๑/๑ นางสาวเยาวรัตนา พรรษา - 

ม.๑/๒ นางสาวช่ืนกมล  คงหอม นางนวรัตน์                          นาคะเสนีย์กุล 
ม.๑/๓ นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ ์ - 

ม.๑/๔ นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข ์ นางสาวอัยนา                       สระแก้ว 

ม.๑/๕ นายอติวรรตน ์ พันธุวงศ์ นายสมจิตร                          แพทย์รัตน์  

ม.๑/๖ นางสาวสุทธิดา    ด่านซ้าย นายเสถียร                           บุญมหาสิทธิ์  
ม.๑/๗ นางสาวอริสา  แช่มช่ืน นางทัศนีย์                           วงค์เขียว  

ม.๑/๘ นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวฒัน ์ นายศุภชัย                           นัคราจารย์  

ม.๑/๙ นางสาวอริษา ไชยรินทร ์ นางสาวมณทิพย์                    เจริญรอด  

ม.๑/๑๐ นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ นายพุฒธิพงศ์                       ฉันทศิริเวทย์  
ม.๑/๑๑ นางสาวอรัญญา  จุลกระเศียร นางสาวสุชาติ                       รัตนเมธากูร  

ม.๑/๑๒ นางสาวศิริมา บุญสวัสด์ิ นางอาภาภรณ์                      อริวัน  

ม.๑/๑๓ นางสาวจิตรลดา   อินทรขุนทด -  

ม.๑/๑๔ นางสาวปรัชญา การรักษา นางสาวศิริลักษณ์                    อภิรมย์พฤกษา  
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
หัวหน้าระดับ  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ 
รองหัวหน้าระดับ   นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์ (ปกครอง) 
                               นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ  (วิชาการ) 
 นางสาวพรทิวา สมเนตร์     (ท่ัวไป) 
 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ม.๒/๑ นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง                            -  

ม.๒/๒ นางสาวเกวลี   เงินศรีสุข                           -  

ม.๒/๓ นางสาวสมฤดี จันทะคร                           -  
ม.๒/๔ นางสาวจีระภา   ชินภักดี                           -  

ม.๒/๕ นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิฐ์ นางสาวศยามล ดีวิลัย 

ม.๒/๖ นางสาวจิราพร เวียงชนก นางสาววิไลพรรณ คงดี 

ม.๒/๗ นางสาวรุ่งตะวนั ทาโสต                          -  

ม.๒/๘ นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย 

ม.๒/๙ ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ นางสาวสุธิตา ศรียางนอก 

ม.๒/๑๐ นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์ นางสาวณัฐวดี    โพธิจักร 

ม.๒/๑๑ นางสาวเกศินี                        จันทร์ครบ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 

ม.๒/๑๒ นางสาวธนาภา   แซ่เล้า ว่าท่ี ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง 

ม.๒/๑๓ นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ์                          -  

ม.๒/๑๔ นางสาวพรทิวา   สมเนตร์ นายเกรียงศักดิ์ มะละกา  
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
หัวหน้าระดับ  นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล 

                   รองหัวหน้าระดับ นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ (ปกครอง) 
นางสาวพรวลี   สุขสอาด (วิชาการ)  
นางสาวจันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ (ท่ัวไป) 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ม.๓/๑ นางสาวรัตยา ร่างกายดี                          -  

ม.๓/๒ นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์                          -  

ม.๓/๓ นายสุริยา   ทรัพย์เฮง นางอรอนงค์                        ชาญรอบ 

ม.๓/๔ นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ                            -  

ม.๓/๕ นางสาวอรวรรณ   พันธุ์ภัครินทร ์                               -  
ม.๓/๖ นางสาวกุลยา บูรพางกูร นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล 

ม.๓/๗ นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ  นางสาวอโนชา               โปชิว 

ม.๓/๘ ว่าท่ีร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวโรจน์                                 -  

ม.๓/๙ นายวิทวัส นิดสูงเนิน                             -  

ม.๓/๑๐ นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล นางสาวสุภิดา โลเกษ 

ม.๓/๑๑ นางสาวสีวลี ยืนยาว นายทศพร   โอภาโส 
ม.๓/๑๒ นายภาคภูมิ   แก้วเย็น นางธัญญา                    สติภา 

ม.๓/๑๓ นางสาวพัชารวัลย์ บุตรพรหม นายสราวุธ   รัตนนท์ 

ม.๓/๑๔ นางสาวพรวลี สุขสอาด นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ 
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
หัวหน้าระดับ  นายอรรถพล      ยตะโคตร 
รองหัวหน้าระดับ  นางปัทมา   รัตนจำนงค์ (ปกครอง) 

      นางสาววทันยา  ใจนันตา (วิชาการ) 
                                                    นางสาวเมทิตา    ชัยมา    (ท่ัวไป) 
 

                                                     
ระดับชั้น 

ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา 

ม.๔/๑ นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี นางสาวอัญชิสา            เหมทานนท์  
ม.๔/๒ นางสาววราลี สินธุวา นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา 
ม.๔/๓ นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์ นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์ 

ม.๔/๔ นางปัทมา   รัตนจำนงค์ นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ 
ม.๔/๕ นางสาวจินต์จุฑา เกษร นางสาวอาทิตยาภรณ์ บทนอก 

ม.๔/๖ นางสาววทันยา ใจนันตา นางสาววณิชชา เอนกวิชวิทยา 

ม.๔/๗ นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง นางสาวนฤมล รับส่ง 

ม.๔/๘ นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 
ม.๔/๙ นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี 

ม.๔/๑๐ นายชนินทร์ บัวแจ้ง นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ 

ม.๔/๑๑ นายอรรถพล ยตะโคตร นางโสภา   สุขนิคม 

ม.๔/๑๒ นางสาวเมทิตา   ชัยมา นางสาวธีราอร   วงษ์ไกร 

ม.๔/๑๓ นายนิธิภัทร ์ สร้อยเช้ือดี นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน 
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
หัวหน้าระดับ  นายอภิวัฒน์    บุญอ่อน 
รองหัวหน้าระดับ          นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ (ปกครอง) 
                              ว่าท่ีร.ต.หญิงนุชนารถ สนามไชย (วิชาการ) 
                                นางสาวสุนทรี วีระปรีชา (ท่ัวไป) 
                               

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ม.๕/๑ นางสาวณิชานันทน ์ ศรีโพธิ์อ่อน -  
ม.๕/๒ นางสาวเมธาว ี สุขเจริญ นางบุญเยี่ยม                พิทักษ์วงศ์ 
ม.๕/๓ นางสาวจุฑารัตน์   เกาะหวาย นางสาวชลิตา  บุญรักษา 

ม.๕/๔ นายชวนัส แก้วพรหม นางสาวนงคราญ            คำลัยวงษ์ 
ม.๕/๕ นายชนเมธี ศรีษะเทือน นางสาวกชพรรณ   เอ่ียมอุ้ย 

ม.๕/๖ นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ นางสาวกนกภรณ ์ โพธิ์เขียว 

ม.๕/๗ นายนพดล คำพร นางสาวณิชพัณณ์         เฉลิมพันธ ์
ม.๕/๘ นางสาวอมรรัตน ์ มะลิงาม                          -  
ม.๕/๙ นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ                         -  
ม.๕/๑๐ ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย                         -  
ม.๕/๑๑ นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน นางสาววิมล                      อภิเมธีกุล 
ม.๕/๑๒ นายชิษณ ุ หนูแดง นางสาวจิรา จั่นเล็ก 

ม.๕/๑๓ นางสาวสุนทร ี วีระปรีชา นายปวิตร                         สมนึก 
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          ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
หัวหน้าระดับ  นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น 
                                นางสาวอุษณษี ์  อ่อนแท้ (ปกครอง) 
รองหัวหน้าระดับ  นายศักรินทร์  ศรีตระกูล (วิชาการ) 

  นางสาวศศิธร  เมืองมูล (ปกครอง) 
ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ม.๖/๑ นายธีระพงษ์                    มวานนท์ นางสาวศศิธร   เมืองมูล 
ม.๖/๒ นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร นายสัณห์   พินิจมณรัตน ์
ม.๖/๓ นายจักรกฤษณ ์ แก้วลำหัด                    -  
ม.๖/๔ นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี นายศราวุธ   คารมหวาน 

ม.๖/๕ นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว นางนลินพร  สมสมัย 

ม.๖/๖ นางสาวจันทร์จิรา สุขสิงห์ นายทินกร  พานจันทร ์

ม.๖/๗ นางสาวอัญชนา แช่จิว                    -  
ม.๖/๘ นางพชันีย ์ คงเกิด                    -  
ม.๖/๙ นางสาวอุษณีษ์             อ่อนแท้ นางสาวกมลรัตน ์  ตระกูลสถิตย์มั่น 

ม.๖/๑๐ นายศักรินทร ์ ศรีตระกูล นายจักรกฤษณ ์ ชัยปราโมทย์ 

ม.๖/๑๑ นางสาวศติตา อยู่ยืน นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล 

ม.๖/๑๒ นางสาวสมฤดี                เจียรสกุลวงศ์                    -  

ม.๖/๑๒ นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา                    -  
 

หน้าที่   หัวหน้าระดับ มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ประสานงาน กำกับ ติดตาม ครูท่ีปรึกษาในระดับช้ัน ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน และร่วมพิจารณารายงานการ

เย่ียมบ้านนักเรียน รวมทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) และร่วมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล (SDQ) 

๒. พัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามกระบวนการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
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รองหัวหน้าระดับ มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ช่วยเหลือหัวหน้าระดับ ประสานงาน กำกับ ติดตาม ครูท่ีปรึกษาในระดับช้ัน ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน และ

ร่วมพิจารณารายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน รวมท้ังการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) และร่วมพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) 

๒. พัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามกระบวนการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนลงพื้นท่ีจริง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ    
๒. บันทึกเอกสาร ข้อมูล และถ่ายภาพ เพื่อเป็นหลักฐานการเยี่ยมบ้าน ด้วยระบบ D school Application 

พร้อมท้ังสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน 
๓. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) ด้วย D school Application เพื่อส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 

พร้อมท้ังสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) 
๔. ดำเนินงาน ให้คำปรึกษา กับผู้ปกครอง และนักเรียน รวมถึงให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่

นักเรียนท่ีมีความเดือดร้อนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงาน อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีกับโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                          ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๔ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

                            ( นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
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                                                     กำหนดการ 

การเยี่ยมบา้นนักเรียน และการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) 
                  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
            ******************************************************* 
 
๑ มิ.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕      ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนและ บันทึก

ผลลง D school Application  
๘ ก.ค. ๒๕๖๕                   สรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรยีน   
๑ - ๘ ก.ค. ๒๕๖๕              ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ันดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียน                                          

รายบุคคล(SDQ)ด้วย D school  Aplication 
๑๕ ก.ค. ๒๕๖                   ครูท่ีปรึกษาสรุปและรายงานผลการประเมินผู้เรียนรายบุคคล(SDQ) 
  
 
  
          หมายเหตุ 

                - ภาพถ่ายต้องมีองค์ประกอบมีดังนี้ 
๑. แผนท่ีบ้านนักเรียน 

๒. ภาพถ่ายที่มี นักเรียน ผู้ปกครอง และครู 
๓. ภาพถ่ายบ้านนักเรียน (ภายในและภายนอก) 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 


