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แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่มีการเริ่มแพร่ระบาดปลายปี 2562
ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง รวมทั้งต่อระบบการศึกษา เป็นอย่าง
มาก เมื่อโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ต้องปิดสถานศึกษา เพื่อช่วยยับยั้งป้องกันการ
แพร่ ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 และเพื่อ รักษามาตรการความปลอดภัยของนักเรียน ครูบุคลากรทาง
การศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสาหรับนักเรียน
และครูผู้สอน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ตระหนัก ถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนทั้ง
ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ โดยได้มีการประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดการเรียนการสอนที่พักอาศัยของตนเอง ในรูปแบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ และยังดาเนินการจัดทา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ในมิติ ด้านการดู แลช่ว ยเหลื อ นั ก เรีย นนั้ น ทางโรงเรียนได้ มีการจัด ท าแนวทางการดู แลช่ว ยเหลื อ
นักเรียนในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป ตามสโลแกน “เราจะไม่ทิ้ง
นักเรียนคนใดไว้ข้างหลัง”

ดร.สันต์ธวัช ศรีคาแท้
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลที่หลากหลาย
- เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
- หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนาเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. การคัดกรองนักเรียน
- ดาเนินการคัดกรองนักเรียนโดยใช้เครื่องมือต่างๆ
- สรุปผลการจาแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวางใจ กลุ่มห่วงใย กลุ่มใกล้ชิด
3. การส่งเสริมและพัฒนา
- การเยี่ยมบ้าน (ออนไลน์)
- กิจกรรมโฮมรูม (ออนไลน์)
- กิจกรรมการสื่อสารกับผู้ปกครอง (ออนไลน์)
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)
- แจ้งข่าวผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Line, Facebook , Google Meet , Zoom เป็นต้น
4. การป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ
- ให้คาปรึกษาแก่นักเรียน ทางโทรศัพท์ หรือ ทางช่องทางอื่นๆ
- ให้ความช่วยเหลือแนะนาข้อมูลเบื้องต้น
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ หัวหน้าระดับ งานแนะแนว งานอนามัย เป็นต้น
5. การส่งต่อ
- ประสานดาเนินการกับหน่วยงานภายใน ได้แก่ หัวหน้าระดับ งานแนะแนว งานอนามัย เป็นต้น
- ประสานไปยังบุคคล หน่วยงานภายนอก หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6. รายงานสรุปผล
- รายงานผลระหว่างดาเนินการ
- รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
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แนวทางการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ในการทาความรู้จักนักเรียนรายบุคคล ศึกษา และ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ครูที่ปรึกษาสามารถดาเนินการโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม หรือ แอพพลิเคชั่นต่างๆ อาทิ Google form , Google
Meet, Line, Facebook , App NextSchool, Zoom เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
นักเรียนอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูลให้พร้อมใช้งาน และเป็นปัจจุบัน
แนวทางในการดาเนินการ
1. ครูที่ปรึกษา ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ภายในห้องเรียนประจาชั้น
2. ครูที่ปรึกษา ประสานกับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่าง
เรียนออนไลน์ พร้อมดาเนินการแก้ไขเบื้องต้น
3. ครูประจาวิชา จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนใช้ช่องทางการเรียนทางออนไลน์
ตามที่ครูประจาวิชากาหนด ได้แก่ Google classroom , Zoom และช่องทางอื่นๆ
4. ครูประจาวิชาติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน
5. ครูที่ปรึกษาโฮมรูมนักเรียนก่อนเข้าเรียนโดยใช้ Google classroom , Zoom และ
ช่องทางอื่นๆ เพื่อทราบถึงปัญหาในการเรียนและเรื่องต่างๆ

คู่มือการคัดกรอง SDQ
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ในการดาเนินการคัดกรองนักเรียนด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจและอารมณ์
ในสถานการณ์ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระบบ
ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ
 แบบประเมินนักเรียน (SDQ) ตามคู่มือในเว็บไซต์ของโรงเรียน
 การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 แบบประเมินตนเองสาหรับนักเรียนช่วงเรียนออนไลน์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านทาง Google Form
แนวทางในการดาเนินการ
1. ครูที่ปรึกษาดาเนินการคัดกรองนักเรียน (SDQ) โดยการคัดกรองผ่านโปรแกรม
NextSchool ที่ทางโรงเรียนดาเนินการจัดทาขึ้นและประสานให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าไปกรอกข้อมูลแบบ
ประเมินนักเรียน (SDQ) โดยสามารถทาผ่านระบบและบันทึกผลการประเมินในระบบสารสนเทศ (โปรแกรม
NextSchool) จากนั้นครูที่ปรึกษาสามารถสรุปรายงานผล ซึ่งสามารถจาแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม
ดังนี้ กลุ่มวางใจ กลุ่มห่วงใย กลุ่มใกล้ชิด เพื่อนาข้อมูลมาใช่ในการตัดสินใจการส่งเสริม หรือวางแผนให้การ
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
2. การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โดยสามารถทาผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จากนั้นครูที่ปรึกษา
ให้นักเรียนส่งผลการทาแบบประเมินผ่านช่องทาง Line ของครูที่ปรึกษา เพื่อนาข้อมูลมาใช่ในการตัดสินใจการ
ส่งเสริม หรือให้การช่วยเหลือต่อไป
3. หัวหน้าระดับประสานครูที่ปรึกษาส่ง QR Code แบบประเมินแบบประเมินตนเอง
สาหรับนักเรียนช่วงเรียนออนไลน์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อกลุ่ม
บริหารบุคคล สามารถนาข้อมูลในการ วางแผน การส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข ให้การช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
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แนวทางในการดาเนินการ
ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เข้ากับสถานการณ์สถานการณ์โควิดครูที่ปรึกษาสามารถให้ข้อมูล
แบบออนไลน์ ในมิติต่างๆ อาทิ
 ด้านการเรียน การให้คาปรึกษา จากครูที่ปรึกษา ครูประจาวิชา เกี่ยวกับวิชาการ เทคนิคการเรียนใน
รูปแบบออนไลน์
 ด้านสุขภาพกาย ให้ความรู้ในสถานการณ์โควิด จากครูที่ปรึกษาผ่านกิจกรรมโฮมรูม ออนไลน์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ มีการสารวจและคัดกรองนักเรียนที่เป็นกลุ่มใกล้ชิด และกลุ่มติดตามโดยครูที่ปรึกษา ดาเนินการ
สารวจแบบออนไลน์และรายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งงานอนามัย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผน การส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข ให้การช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
 ด้านสุขภาพจิต การให้คาปรึกษา จากครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว ออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและมีทักษะในการดารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ได้อย่างมีความสุข
 ด้านการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน พร้อมทั้งสอดแทรกแนวทางในการดูแลป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
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ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูที่ปรึกษาสามารถบูรณาการ จัด
กิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคนิค รูปแบบ วิธีการที่หลากหลายอย่างเหมาะสม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อ
ช่วยให้นักเรียนกลุ่มวางใจ กลุ่มห่วงใย กลุ่มใกล้ชิด มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และมีการกากับ ดูแล ติดตามจากครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด
แนวทางในการดาเนินการ
 ด้านการเรียน ครูประจาวิชาติดตามการมาเรียนและการเข้าเรียนแต่ละวิชา พร้อมทั้งการติดตามการ
เรียนด้วยระบบ ออนไลน์เกี่ยวกับความพร้อมในการใช้อุปกรณ์และระบบการเรียนการสอน
 ด้านสุขภาพกาย ครูที่ปรึกษา สังเกตและติดตามการมาเรียนของนักเรียนและการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้นโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ด้านพฤติกรรม งานกิจการนักเรียนประกอบด้วย ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะสี ติดตาม
และให้นักเรียนตระหนึกถึงแนวทางมาตรการที่โรงเรียนกาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ด้านสุขภาพจิต ครูที่ปรึกษาร่วมกับงานแนะแนว งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการคัด
กรองทางจิตใจและอารมณ์ และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เกี่ยวกับความเครียดและความวิตกกังวลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อส่งต่อให้ครูแนะแนวดูแล ดาเนินการให้
คาปรึกษาเพื่อช่วยเหลือต่อไป

ใส่รูปภาพ
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การส่งต่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนในกรณีครูที่ปรึกษาใช้เทคนิควิธีการต่างๆ อย่างสุดความสามารถ
แต่ปัญหาของนักเรียนยังไม่คลี่คลายเกินความสามารถ และหน้าที่ของครูที่ปรึกษา จึงจาเป็นต้องส่งต่อ ซึ่งการ
ส่งต่อมี 2 แบบ คือ การส่งต่อภายใน และการส่งต่อภายนอก
 การส่งต่อภายใน คือ กระบวนการส่ง ข้อมูลนักเรียนให้ตรงกับปัญหาของนักเรียน ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนที่ ได้แก่ งานอนามัยโรงเรียน งานแนะแนว งานส่งเสริมกิจการนักเรียน งานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด งานทะเบียนวัดผล เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการ วางแผน การส่งเสริม ป้องกัน
และแก้ไข ให้การช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
 การส่งต่อภายนอก คือ กระบวนการเมื่อหน่วยงานภายในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องวินิจฉัยว่า
ไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ เนื่องจากปัญหาของนักเรียนเป็นปัญหาเฉพาะด้าน
จึงจาเป็นต้องส่งต่อ
นักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร สถาบันสุขภาพจิต สถาบันบาบัดยาเสพติดสานักงานเขต สถานีตารวจ ศาสนสถาน เป็นต้น
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น หากครูที่ปรึกษาพบความเสี่ยง
ของนักเรียน ให้รีบประสานหัวหน้าระดับชั้น หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการเข้าช่วยเหลือนักเรียน
ต่อไปอย่างทันท่วงที โดยดาเนินการตามแผนผังขั้นตอนการส่งต่อ
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แนวทางการสรุปรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การสรุปรายงานเป็นการบันทึก ร่องรอย หลักฐานของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สาคัญของครูที่
ปรึกษานั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อการนาข้อมูลไปจัดทาเป็นสารสนเทศของห้องเรียน โรงเรียน เพื่อให้
โรงเรี ย นใช้ ข้ อ มู ล ในการวางแผน การพั ฒ นา การด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
แนวทางการสรุปรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาสามารถทาได้โดยการบันทึก
ข้อความ รายงานภาพรวม ของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละด้าน เป็นกราฟหรือแผนภูมิ แสดงโดยมี
ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
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ภาคผนวก
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ที…่ ……………………………………………..…………… วันที่ … มกราคม พ.ศ. 2564
เรื่อง รายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ ……. ปีการศึกษา 2563
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ตามที่ ข้าพเจ้า..........................................................ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
....../...... ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนตามคาสั่งที่ ตามคาสั่งโรงเรียนที่ 251/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 นั้น
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ ดาเนิน การ จัด ทาข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล
การดาเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อม ดังนี้
1. แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา จานวน 1 ฉบับ
2. รายงานผลการประเมินตนเอง(SDQ)
จานวน 1 ฉบับ
3. รายงานผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ) (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
4. สมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา(กิจกรรมโฮมรูม)
จานวน 1 เล่ม
5. เอกสารสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมภาพถ่ายการเยี่ยมบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
6. เอกสารประกอบอื่นๆ(ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ .................................................ครูผู้รายงาน ลงชื่อ .................................................ครูผู้รายงาน
(..................................................)
(..................................................)
ลงชื่อ ................................................
(..................................................)
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่......
..................................................................

ลงชื่อ .................................................
(นายธนวิทย์ วิกระยิน)
หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ผูช้ ่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารบุคคล
..................................................................

ลงชื่อ..............................................................
ลงชื่อ............................................................
(นายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี)
(นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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แบบสรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน (สาหรับครูที่ปรึกษา)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........ / ........
จานวนนักเรียนทั้งหมด .............. คน
จานวนนักเรียนที่ได้ไปเยี่ยมบ้านแล้ว
.............. คน
จานวนนักเรียนที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมบ้าน
.............. คน

คิดเป็นร้อยละ ...............
คิดเป็นร้อยละ ...............

ชื่อครูผู้ตรวจเยี่ยมบ้าน 1. .................................................................................................................
2. ................................................................................................................
ผลดีที่ได้รับในการเยี่ยมบ้าน
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................ครูผู้รายงาน ลงชื่อ .................................................ครูผู้รายงาน
(..................................................)
(..................................................)
..................................................................
ลงชื่อ .................................................
(..................................................)
หัวหน้าระดับชั้น.........

..................................................................
ลงชื่อ .................................................
(นายธนวิทย์ วิกระยิน)
หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารบุคคล

..................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(นายโมไณย อภิศกดิ์มนตรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ที…่ ……………………………………………..…………… วันที่ … สิงหาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง รายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ……. ปีการศึกษา 2563
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …….. จานวน 1 เล่ม
ตามคาสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่ 93/2563 เรื่อง แต่งครูที่ปรึกษาในการเยี่ยม
บ้านนั กเรียน ประจาปี การศึกษา 2563 สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้มอบหมายให้ คณะครูที่
ปรึกษาทุกระดับชั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
บัดนี้ คณะครูที่ปรึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ............. ได้ดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

.....
....
.....
....
....
....

ทาการเยี่ยมบ้านจานวน
ทาการเยี่ยมบ้านจานวน
ทาการเยี่ยมบ้านจานวน
ทาการเยี่ยมบ้านจานวน
ทาการเยี่ยมบ้านจานวน
ทาการเยี่ยมบ้านจานวน
รวม

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.

ลงชื่อ .................................................
(นายธนวิทย์ วิกระยิน)
หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารบุคคล
..................................................................

..................................................................

ลงชื่อ..............................................................
ลงชื่อ............................................................
(นายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี)
(นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ที…่ ……………………………………………..……………
วันที่
มกราคม พ.ศ. 2564
เรื่อง รายงานสรุปการคัดกรองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........./........ ปีการศึกษา 2563
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ตามคาสั่งโรงเรียนที่ 251/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 บัดนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......./........ ได้ดาเนินการคัดกรองนักเรียนสาเร็จ
พบว่า นักเรียนอยู่ในกลุ่มวางใจ กลุ่มห่วงใย และกลุ่มใกล้ชิด ดังนี้
1. จานวนนักเรียนทั้งหมด ……………. คน
2. นักเรียนกลุ่มวางใจ จานวน ……… คน
คิดเป็นร้อยละ ...............
3. นักเรียนกลุ่มห่วงใย จานวน ……… คน
คิดเป็นร้อยละ ...............
4. นักเรียนกลุ่มใกล้ชิด จานวน ……… คน
คิดเป็นร้อยละ ...............
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบรายละเอียดการคัดกรองมาด้วย

ลงชื่อ .................................................ครูผู้รายงาน
(..................................................)
ลงชื่อ ................................................
(..................................................)
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่......
..................................................................

ลงชื่อ .................................................ครูผู้รายงาน
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................
(นายธนวิทย์ วิกระยิน)
หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ผูช้ ่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารบุคคล
..................................................................

ลงชื่อ..............................................................
ลงชื่อ............................................................
(นายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี)
(นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน

16

17

18

แบบบันทึกการให้คาปรึกษา
ชื่อ......................................สกุล..................................................ชั้น.............................เลขที.่ ................
ผู้ให้คาปรึกษา  ครูที่ปรึกษา  หัวหน้าระดับชั้น.........  ครูแนะแนว
 อื่นๆ...................
วันที่ให้คาปรึกษา.................................................................
ปัญหา/พฤติกรรม
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
แนวทางการช่วยเหลือ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................ครูผู้รายงาน
(..................................................)
..................................................................
ลงชื่อ ................................................
(..................................................)
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่......

.................................................................
ลงชื่อ .................................................
(นายธนวิทย์ วิกระยิน)
หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ผูช้ ่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารบุคคล

..................................................................
(นายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

19

แบบบันทึกการติดตามช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อ................................................สกุล..................................................ชั้น............... ..............เลขที่.....................
ที่อยู่..................................................................................................โทร..............................................................
ผู้ปกครองชื่อ...................................................สถานที่ทางาน....................................................โทร.....................
วัน/เดือน/ปี

เรื่องที่ติดตามดูแล

วิธีการติดตามดูแล

ชื่อผู้ติดตามดูแล

20
ตัวอย่างบันทึกข้อความการส่งต่อภายใน (โดยครูที่ปรึกษา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ที…่ ……………………………………………..……………
วันที่
เรื่อง ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน

มกราคม พ.ศ. 2564

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง (หัวหน้าระดับชั้น/หัวหน้างานแนะแนว/หัวหน้างานอนามัย/หัวหน้างาน....)
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ด้วยนักเรียนชื่อ.................................................นามสกุล.....................................ชั้น...........
เลขประจาตัว.........................มีพฤติกรรมสรุปได้ ดังนี้
............................................................................................................................. ................................................
. ........................................................................................................................... ................................................
โดยครูที่ปรึกษาได้ดาเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นสรุปได้ ดังนี้
............................................................................................................................. ................................................
. ...........................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป
(...................................................................)
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ลงชื่อ ................................................
(..................................................)
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่......

ลงชื่อ .................................................
(นายธนวิทย์ วิกระยิน)
หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ผูช้ ่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารบุคคล

..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ..............................................................
ลงชื่อ............................................................
(นายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี)
(นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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ตัวอย่างแบบรายงาน การส่งต่อภายนอก

ที่ ศธ........./………………

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
วันที่.......เดือน.........................พ.ศ...........

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือนักเรียน
เรียน.....................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือ นักเรียนชื่อ.................................นามสกุล.......................
ชั้น......................เลขประจาตัว.........................มีพฤติกรรมสรุปได้ ดังนี้
.............................................................................................................................................................................
. ........................................................................................................................... ................................................
โดยในเบื้องต้นทางโรงเรียนได้ดาเนินการช่วยเหลือ ดังนี้
............................................................................................................................. ................................................
. ......................................................................................................................................................................... ..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ
(นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้
2. นายโมไณย
อภิศักดิ์มนตรี
3. นางอรอุมา
บุญไตร
4. นางอรอนงค์ นวลมณีรอง
5. นายกิตติพล โยงทองหลาง
คณะทางาน
1. นายโมไณย
อภิศักดิ์มนตรี
2. นายอานาจ
สิงห์ทอง
3. นายธนวิทย์
วิกระยิน
4. นางสาววรางคณา ชาวน่าน
คณะดาเนินงาน
1. นางวันทนา
แดงประเสริฐกุล
2. นางสาวลลิตา แขกรัมย์
3. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
4. นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์
5. นายอนันต์
สุโพธิ์
6. นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
7. นายมิติ
โอชสานนท์
8. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
9. นายสุภวัชร
ชาติการุณ

ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้างานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน และหัวหน้างานวินัย
และความประพฤตินักเรียน
10. นายทองฉัตร ไรนุ่น
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
11. นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัย
คุกคามจากสื่อเทคโนโลยี
12. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
หัวหน้างานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
13. หัวหน้าคณะสีและครูประจาคณะสี ตามคาสั่งโรงเรียนที่ 227/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติ
หน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
14. คณะกรรการตามคาสั่งโรงเรียนที่ 251/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

จัดทารูปเล่ม
1. นางสาววรางคณา
2. นางสาวพรทิพย์

ชาวน่าน
กองจินดา

หัวหน้างานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล

