ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานกลาง
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
***กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ขั้น (รู-คัด-สง-ปอง-ตอ)
1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล วิเคราะหจาก
1) ระเบียนสะสม
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) หรือ
3) อื่น ๆ เชน แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (E.Q) การสัมภาษณนักเรียน การสังเกต
พฤติกรรม การเยี่ยมบานนักเรียน ฯลฯ
2.การคัดกรองนักเรียน (กลุมปกติ กลุม เสี่ยง กลุมมีปญหา) คัดจาก
1) ระเบียนสะสม
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) หรือ
3) แหลงขอมูลอื่น ๆ
3.การสงเสริมนักเรียน โดย
1) กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)
2) ประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) หรือ
3) กิจกรรมอื่น ๆ ที่ครูวาเหมาะสม
4.การปองกันและแกไขปญหา โดย
1) ใหการปรึกษาเบื้องตน
2) ประสานงานกับครูและผูเกี่ยวของอื่น ๆ เพื่อการจัดกิจกรรม
2.1 กิจกรรมในหองเรียน
2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน(Buddy)
2.4 กิจกรรมซอมเสริม
2.5 กิจกรรมสื่อสารกับผูปกครอง
5.สงตอ (สงตอภายใน สงตอภายนอก)
1) บันทึกการสงนักเรียนไปยังครูที่เกี่ยวของ เชน ครูแนะแนว ฝายปกครอง ครูประจําวิชา ครู
พยาบาล เปนตน

2) บันทึกการสงนักเรียนไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอกโดยครูแนะแนว หรือฝายปกครองเปน
ผูดําเนินการ

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําป การศึกษา 2562
โรงเรียนบานกลาง
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของนักเรียน
คําชี้แจง ใหเติมคําในชองวาง ......................และ ใหทําเครื่องหมาย

√

ใน (

) ตามขอพิจารณาของทาน

1. นักเรียนชื่อ-สกุล .................................................................ชื่อเลน...................อายุ............ป เลขที่..............
ศาสนา....................เกิดวันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ...............เชื้อชาติ................สัญชาติ...................
กําลังเรียน อยูชั้น

อนุบาลปที่........... ประถมศึกษาปที่ ................

2. เพศ

1. (

) ชาย

2. (

) หญิง

3. สถานที่ที่ไปเยี่ยมบาน
บานเลขที่..................หมู............................................ถนน...........................................ตําบล.................................อําเภอ
.....................จังหวัด..................................โทรศัพท(บาน)...................................................
4. ลักษณะที่อยูอาศัย
1. บานสวนตัว

บานเชา

หองแถว หอพัก

อื่น ๆ (ระบุ)..................................

5. ความสัมพันธกับนักเรียนกับผูปกครอง
บิดา

มารดา

ลุง

ปา นา อา

ปู

ยา ตา ยาย

ญาติพน
ี่ อง

6. บรรยากาศและความสัมพันธในครอบครัว
อาศัย อยูกับบิดามารดา อาศัยอยูกับมาดา
อาศัยอยูกับบิดา

ไมไดอาศัย อยูกับ บิดา มารดา

7. ปจจุบันบิดามารดาของนักเรียน
อยูดวยกัน หยาราง แยกกันอยูเพราะ ...............................
บิดาถึงแกกรรม มารดาถึงแกกรรม อื่น ๆ (ระบุ) ........................

8. วุฒิการศึกษาของบิดา
ชั้น

ป.4 - ป. 6 ม.3

ม.6

ปวช. -

ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

ม.6

ปวช. -

ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

9. วุฒิการศึกษาของมารดา
ชั้น

ป.4 - ป. 6 ม.3

10. อาชีพบิดา
เกษตรกรรม

รับจาง

คาขาย

รับราชการ

อื่นๆ..............................................

รับจาง

คาขาย

รับราชการ

อื่นๆ..............................................

11. อาชีพมารดา
เกษตรกรรม

12. รายไดตอเดือน ของผูปกครอง
ต่ํากวา

5,000บาท

5,000 – 10,000บาท 1,001 – 15,000

มากกวา

15,000 บาท

13. จํานวนเงินที่นํามาโรงเรียนตอวัน
10 – 20

บาท

21 – 30 บาท 31 – 50

บาท

มากกวา

50 บาท

มากกวา

1,000 บาท

14. ทุนการศึกษาที่เคยไดรับ
ไมเคยไดรับทุนการศึกษา 500

บาท

1,000 บาท

15. การชวยเหลือนักเรียนในปกครองของทานดานการเรียน
ไมไดชวยเหลือเพราะไมมีความรู

ชวยสอนการบาน อานหนังสือบางบางครั้ง

ใหนักเรียนทํางานดวยตนเอง

ใหนักเรียนไปถามครูทโี่ รงเรียน

16. นักเรียนในปกครองของทานมีความสามารถพิเศษดานใด
ไมมีความสามารถพิเศษ คณิตศาสตร
ดานคอมพิวเตอร

วิทยาศาสตร ดานภาษา

ดานดนตรี – นาฎศิลป

ดานกีฬา

17. ลักษณะการดําเนินชีวิตและกิจกรรมเมื่อนักเรียนอยูที่บาน ในเวลาวาง
งานอดิเรก......................
เลนกีฬา (ระบุ) .....................

เลนเกมส

ดู TV

ชวยพอแมทํางาน หารายไดพิเศษ

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1.

ความคิดเห็นของผูปกครองเกีย่ วกับพฤติกรรมของนักเรียนดานการเรียน ความประพฤติ
1.1 สิ่งทีผ่ ูปกครองภาคภูมิใจ ...................................................................................................................
1.2 สิ่งที่อยากใหนักเรียนแกไข ...............................................................................................................

2.

สิ่งที่นักเรียน
2.1 ภาคภูมิใจ..........................................................................................................................................
2.2 อยากปรับปรุงแกไข .........................................................................................................................
2.3 ตองการใหครู/โรงเรียน ชวยเหลือ .....................................................................................................

3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูที่ไปเยี่ยมบานนักเรียน
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

4.

แผนผังบาน

ภาพถายกิจกรรมเยี่ยมบาน

ลงชื่อ..............................................

ลงชื่อ............................................

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

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

ครูผูเยี่ยมบานนักเรียน

ผูปกครองนักเรียน

วัน.............เดือน.......................พ.ศ. ...............

วัน.......เดือน..............พ.ศ..................

ลงชื่อ..............................................
(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง
วัน.............เดือน.......................พ.ศ. ...............

