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คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่ ๒๗๗/๒๕๖๔   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) 

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
************************************ 

  เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บังเกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรียน และมีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที ่ ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับปรับปรุง) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับปรับปรุง)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้าน
นักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  
  นายสันติพงษ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 

นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่  ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
          (SDQ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 

๒. คณะกรรมการประสานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  นางสาวนฤมล   รับส่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ   นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ   นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ   นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ 
นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์  กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ  นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ 
นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ กรรมการ  นางสาวพรวลี สุขสะอาด กรรมการ 
นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ  นางสาววิไลวรรณ รัตนะ  กรรมการ 
นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ  นายสัณห์   พินิจมณีรัตน์ กรรมการ 
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นางอาภาภรณ์   อริวัน  กรรมการ  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
นายนพดล คำพร  กรรมการ  นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ 
นางสาวปัทมา รัตนจำนงค์ กรรมการ  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ 
นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ  นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ 
ว่าที ่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ   นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการ 

นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ๑. ประสานงานให้การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
              และมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เสริมสร้างเจตคติท่ีดี และทักษะในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่บุคลากร 
      ในโรงเรียน  
 ๓. วางระบบ กำหนดโครงสร้างการดำเนินงาน บทบาทและภารกิจของบุคลากรในระบบดูแล  
              ช่วยเหลือนักเรียน 
 ๔. จัดทำปฏิทินดำเนินงาน การนิเทศ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๕. จัดทำเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงาน จัดประชุมชี้แจงและอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 
 ๖. ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 
      ระดับโรงเรียน 
 ๗. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง ประธานกรรมการ 
นางอาภาภรณ์  อริวัน  กรรมการ     
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ประสานงาน กำกับ ติดตาม ให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก หัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ       
ครูที่ปรึกษาในระดับชั้น ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน และร่วมพิจารณารายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
รวมทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) และร่วมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
(SDQ) 
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
หัวหน้าระดับ  นางสาวธนาภา   แซ่เล้า 
รองหัวหน้าระดับ นางสาวชื่อกมล  คงหอม (วิชาการ) 

นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์ (ปกครอง) 
ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา 
ม.๑/๑ นางสาวพิกุลทา     หงษ์ทอง - 

ม.๑/๒ นางสาวเกวลี        เงินศรีสุข - 
ม.๑/๓ นางสาวสมฤดี      จันทะคร - 

ม.๑/๔ นางสาวจีระภา     ชินภักด ี - 

ม.๑/๕ นายชัยวัฒน์      ผ่องสังข์ นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล 

ม.๑/๖ นางสาวธนาภา    แซ่เล้า นางอาภาภรณ์    อริวัน 

ม.๑/๗ นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ นางสาวศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา 

ม.๑/๘ นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ นางทัศนีย์   วงค์เขียว 

ม.๑/๙ นางสาวอริสา แช่มชื่น นางสาวปริยากร   งามตรง 

ม.๑/๑๐ นางสาวชื่นกมล   คงหอม นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด 

ม.๑/๑๑ นางสาวอลิษา ไชยรินทร์ นางสาวศิริมา   บุญสวัสดิ์ 

ม.๑/๑๒ นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ นางสาวศิราภร   นาบุญ 

ม.๑/๑๓ นางสาวปรัชญา   การรักษา นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์ 

ม.๑/๑๔ นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ นางสาวภัทรนุช  คำดี 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
หัวหน้าระดับ  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ 
รองหัวหน้าระดับ   นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ (วิชาการ) 

นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์ (ปกครอง) 
ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ม.๒/๑ นางสาวรัตยา   ร่างกายดี -  

ม.๒/๒ นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย ์ -  

ม.๒/๓ นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ นางทิพย์จันทร์ หงษา 
ม.๒/๔ นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ ์ นางสุมิตรา   สุขอร่าม 

ม.๒/๕ นางสาวณัฐวดี   โพธิจักร นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต 

ม.๒/๖ นางสาวพรทิวา   สมเนตร์ นายภาคภูมิ แก้วเย็น 

ม.๒/๗ นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์ -  

ม.๒/๘ ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์   จอมทอง 
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ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา 

ม.๒/๙ นางสาววิไลพรรณ   คงดี -  

ม.๒/๑๐ นายเกรียงศักดิ์   มะละกา -  

ม.๒/๑๑ ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ 

ม.๒/๑๒ นายวรธรรม   หนูประดิษฐ์ -  

ม.๒/๑๓ นางสาวลาวัลย์   คงแก้ว นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 

ม.๒/๑๔ นางสาวจิราพร   เวียงชนก นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
หัวหน้าระดับ  นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล 

                   รองหัวหน้าระดับ นางสาวพรวลี   สุขสอาด (วิชาการ)  
นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ (ปกครอง) 

ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ม.๓/๑ นางสาวเยาวรัตนา พรรษา -  

ม.๓/๒ นางสาวอรวรรยา ภาคคำ -  

ม.๓/๓ นางสาวศศิตา   อยู่ยืน -  

ม.๓/๔ นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล -  

ม.๓/๕ นางสาวอโนชา   โปซิว นายณรงค์ หนูนารี 
ม.๓/๖ นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ นายสุชาติ รัตนเมธากูร 

ม.๓/๗ นางธัญญา สติภา  นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐศิริ 

ม.๓/๘ นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ  นางอรอนงค์   ชาญรอบ 

ม.๓/๙ นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ 

ม.๓/๑๐ นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ 

ม.๓/๑๑ นางสาวกุลยา บูรพางกูร นายเพชร   สาระจันทร์ 
ม.๓/๑๒ นางสาวพรวลี   สุขสอาด -  

ม.๓/๑๓ นายทศพร โอภาโส นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล 

ม.๓/๑๔ นายสุริยา ทรัพย์เฮง นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย 
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
หัวหน้าระดับ  นายวิทวัส  นิดสูงเนิน 
รองหัวหน้าระดับ  นางสาววทันยา   ใจนันตา (วิชาการ) 

      นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์ (ปกครอง) 
ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา 

ม.๔/๑ นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน - 

ม.๔/๒ นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา 
ม.๔/๓ นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์ นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา 

ม.๔/๔ นางปัทมา   รัตนจำนงค์ นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม 

ม.๔/๕ นางสาวจินต์จุฑา เกษร นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ 

ม.๔/๖ นางสาวสุภิดา โลเกษ นางสาววณิชชา เอนกวิชวิทยา 

ม.๔/๗ นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ 

ม.๔/๘ นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 

ม.๔/๙ นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี 

ม.๔/๑๐ นายชนินทร์ บัวแจ้ง นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง 

ม.๔/๑๑ นายอรรถพล ยตะโคตร นายวิทวัส   นิดสูงเนิน 

ม.๔/๑๒ นางสาวเมทิตา   ชัยมา นางสาวจีญาพัชญ์   แก้มทอง 

ม.๔/๑๓ นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี นางสาววทันยา   ใจนันตา 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
หัวหน้าระดับ  นายอภิวัฒน์    บุญอ่อน 
รองหัวหน้าระดับ นางสาวชลิตา   บุญรักษา (วิชาการ) 

นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ (ปกครอง) 
ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ม.๕/๑ นางสาวจฑุารัตน ์ เกาะหวาย -  
ม.๕/๒ นางสาวสุนทร ี วีระปรีชา -  
ม.๕/๓ นางสาวเมธาวี   สุขเจริญ นายปวิตร  สมนึก 

ม.๕/๔ ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย -  
ม.๕/๕ นางสาวชลิตา บุญรักษา นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน 

ม.๕/๖ นายชิษณ ุ หนูแดง นางพชัรา  ไตรยวงศ ์

ม.๕/๗ นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ ์ -   
ม.๕/๘ นางสาววิมล อภิเมธีกุล นางสาวจิรา  จั่นเล็ก 

ม.๕/๙ นางสาวกชพรรณ เอ่ียมอุ้ย นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ ์
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ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ม.๕/๑๐ นายชวนสั แก้วพรม นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ 

ม.๕/๑๑ นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม -  
ม.๕/๑๒ นายนพดล คำพร นายชนเมธี  ศรีษะเทือน 

ม.๕/๑๓ นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา -  
 

ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ 
หัวหน้าระดับ  นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์ 
รองหัวหน้าระดับ  นายศักรินทร์  ศรีตระกูล (วิชาการ) 

  นางสาวศศิธร  เมืองมูล (ปกครอง) 
ระดับชั้น ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อครูที่ปรึกษา  

ม.๖/๑ นายจักรกฤษณ์              แก้วลำหัด นางสาวอัญชนา   แซ่จิว 
ม.๖/๒ นางสาวศศิธร เมืองมูล นายทนิกร   พานจนัทร ์
ม.๖/๓ นางสาววลิัยภรณ ์ ปิยะวงค ์ นายสทิธิชัย  มาโนชญ์กุล 

ม.๖/๔ นางสาวณชิชา บุตรสีมาตร นางสาวนฤมล  รับส่ง 

ม.๖/๕ นายธีระพงษ ์ มวานนท ์ นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์

ม.๖/๖ นางสาวกนกภรณ ์ โพธิ์เขียว นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์ 

ม.๖/๗ นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ -  
ม.๖/๘ นางสาวอุษณีษ ์ อ่อนแท้ -  
ม.๖/๙ นางสาวกมลรัตน ์ ตระกูลสถิตย์มั่น -  

ม.๖/๑๐ นายสณัห์ พินิจมณีรัตน ์ นางสาวนลนิพร  สมสมัย 

ม.๖/๑๑ นายศราวุธ คารมหวาน นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์ 

ม.๖/๑๒ นางสาวอัญชสิา เหมทานนท ์ นายศักรินทร์  ศรีตระกูล 

 
หน้าที ่  หัวหน้าระดับ มีหน้าที่ดังนี้ 

๑. ประสานงาน กำกับ ติดตาม ครูที่ปรึกษาในระดับชั้น ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน และร่วมพิจารณา
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน รวมทั้งการวิเคราะห์ผู ้เรียนรายบุคคล (SDQ) และร่วมพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) 

๒. พัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามกระบวนการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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รองหัวหน้าระดับ มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ช่วยเหลือหัวหน้าระดับ ประสานงาน กำกับ ติดตาม ครูที่ปรึกษาในระดับชั้น ในการเยี่ยมบ้าน

นักเรียน และร่วมพิจารณารายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน รวมทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
(SDQ) และร่วมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ) 

๒. พัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามกระบวนการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนลงพื้นที่จริง หรือเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ    
๒. บันทึกเอกสาร ข้อมูล และถ่ายภาพ เพ่ือเป็นหลักฐานการเยี่ยมบ้าน ด้วยระบบ D school 

Application พร้อมทั้งจัดทำเอกสารสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน 
๓. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) ด้วย D school Application เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและ

ปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งจัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) 
๔. ดำเนินงาน ให้คำปรึกษา กับผู้ปกครอง และนักเรียน รวมถึงให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความ

สะดวกแก่นักเรียนที่มีความเดือดร้อนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีกับโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                          สั่ง ณ วนัที่  ๑๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

                            ( นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
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                                            กำหนดการ 

การเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วย D school Appication ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

******************************************************* 
 
๑๕ มิ.ย.- ๒ ก.ค. ๒๕๖๔     ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕,๖ ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ด้วย 
 D school Application  
 ๗ ก.ค. ๒๕๖๔                 ส่งเล่มรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน  
 และครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ดำเนินการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  
 (รอประกาศจากกลุ่มบริงานกิจการนักเรียนและทางหัวหน้าระดับ 
 แจ้งให้ทราบภายหลัง) 
๑๔- ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔          ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

(SDQ)  
                                   ด้วย D school  Aplication  
๒๖ ก.ค. ๒๕๖๔ ครูที่ปรึกษาสรุปและส่งเล่มรายงานผลการประเมินผู้เรียน
รายบุคคล (SDQ) 
   
          หมายเหต ุ

                - ภาพถ่ายต้องมีองค์ประกอบมดีังนี้ 
๑. แผนที่บ้านนักเรียน 

๒. ภาพถ่ายที่มี นักเรียน ผู้ปกครอง และครู 

๓. ภาพถ่ายบ้านนักเรียน (ภายในหรือภายนอก) 
    -  ปกระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้นสีเขียว และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสีชมพู 
                                    
  
 

 


