
  



 

 

คำนำ 

 จากสถานการณ์เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) มีการระบาดเป็นวงกว้าง 

โดยเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้โรค COVID-19 เป็น “การระบาดใหญ่” ท่ัวโลก 

(Pandemic) โดยแนะนำให้ทุกประเทศเฝ้าระวังและป้องกันความเส่ียงจากการติดเช้ือ สำหรับสถานการณ์ในประเทศ

ไทยในช่วงปลายปี 2563 ได้มีการพบผู้ป่วยจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเส่ียงของนักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing ) โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จึงได้วางแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยวิธีอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์รับมือการระบาดของโรค COVID-19 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแล

นักเรียนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ สติปัญญา จึงได้จัดทำแนวทางการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในผ่านกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำนักเรียนในระหว่างช่วงการเรียนออนไลน์  

ท่ีบ้าน เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนให้เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของแต่ละบุคคล และใช้กำหนดนโยบายสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ

เปล่ียนแปลงในระยะต่อไป 

 

         กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการ Homeroom 

 

1. ครูที่ปรึกษาสามารถเข้าระบบ เพื่อทำการเช็คชื่อนักเรียนผ่าน Google Form ตามลิ้งค์ที่แนบไว้ในเว็บไซต์กลุ่ม

บริหารงานบุคคล หรือล้ิงค์ท่ีส่งผ่านหัวหน้าระดับแต่ละระดับ เพื่อส่งให้ครูท่ีปรึกษาทุกท่านต่อไป  

2. การลงช่ือของครูท่ีปรึกษา หากมีโฮมรูมด้วยกัน สามารถคลิกเลือก ครูท่ีปรึกษาท้ัง 2 ท่าน 

3.  ครูท่ีปรึกษาควรดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในเวลา 10.30 น. หลังจากนั้นทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะทำการ

ตรวจสอบเพื่อสรุปสถิตินักเรียนแต่ละระดับ  หากระดับใดหรือห้องใดท่ีครูท่ีปรึกษายังไม่ได้ดำเนินการ จะทำการส่ง

ข้อมูลเพื่อให้หัวหน้าระดับแต่ละระดับช่วยติดตามเพื่อให้ดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในเวลา 12.00 น. ของแต่ละวัน 

4. การบันทึกโฮมรูม ครูท่ีปรึกษาสามารถบันทึกผ่านสมุดโฮมรูมหรือผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของ

ครูท่ีปรึกษาแต่ละท่าน หากครูท่ีปรึกษาท่านใดบันทึกผ่านระบบออนไลน์สามารถพิมพ์จากระบบมาแทรกในเล่มสมุด

บันทึกกิจกรรมโฮมรูมได้ ทั ้งนี ้การส่งเล่มโฮมรูม     ที่ครูที ่ปรึกษาเขียนหรือที ่พิมพ์จากระบบออนไลน์จะมี

กำหนดการในการส่งพร้อมกัน 

5. การบันทึกสถิติของนักเรียนในแต่ละวัน ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ ดังนั้นครูท่ีปรึกษาควรตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลแต่ละวันให้เรียบร้อย 

 

 

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

             กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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การเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับระบบบันทึกการโฮมรูม 

1. เข้าเว็บไซต์โรงเรียน www.satriwit3.ac.th > กลุ่มบริหารงานบุคคล > ระบบบันทึกการโฮมรูม  

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แบบฟอร์มการโฮมรูม

นกัเรียน 

เว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 1 

http://www.satriwit3.ac.th/
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การใช้งานระบบบันทึกการโฮมรูม 
ส่วนที่ 1  ระบบเช็คชื่อนักเรียน 

1.ให้ครูท่ีปรึกษา คลิกท่ีห้องเรียนของตนเอง ในระบบเช็คช่ือนักเรียน  

 

2.ตรวจสอบความถูกต้องของห้องเรียน และ รายช่ือครูท่ีปรึกษา 

 

 

1. คลิกท่ีห้องเรียนของตนเอง 

1. คลิกท่ีห้องเรียนของตนเอง 
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3. คลิกเลือก วัน เดือน ปี ท่ีโฮมรูม (โปรดตรวจสอบความถูกต้อง) 

4. ครูท่ีปรึกษา ลงช่ือ  

5. เช็คช่ือนักเรียนท่ีเข้าโฮมรูม 

6. คลิกปุ่ม ส่ง 

7. บันทึกข้อมูลเรียบร้อย 

ครูที่ปรกึษาคนที่ 2 

ครูที่ปรกึษาคนที่ 1 และครูที่ปรกึษาคนที่ 2 

ครูที่ปรกึษาคนที่ 1  
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ส่วนที่ 2  เขยีนรายงานการโฮมรูม 

1. ให้ครูท่ีปรึกษา คลิกท่ีห้องเรียนของตนเอง ในระบบบันทึกการโฮมรูม  

2. เขียนรายงานการโฮมรูมห้องเรียนของตนเอง ใน Google Docs  

3. คลิกปุ่ม ปิดโปรแกรม (เมื่อมีการปิดโปรแกรม ระบบจะบันทึกอัตโนมัติ) 

4. บันทึกข้อมูลเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

รายงานการโฮมรูมประจำวัน 

สรุปปัญหานักเรียน  
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การสรุป และติดตามผลการดำเนินงานระดับชั้น และระดับโรงเรียน 

1. คลิกท่ีเมนู สถิติการเข้าโฮมรูม  (สำหรับคุณครูท่ีปรึกษาตรวจสอบเบ้ืองต้นการเช็คช่ือออนไลน์) 

2. ตรวจสอบ สถานะการ เช็คช่ือโฮมรูม ใน Google sheets             

หมายเหตุ : สีเขียว       หมายถึง กรอกข้อมูลแล้ว 

               สีเขียวอ่อน หมายถึง กรอกข้อมูลซ้ำ 

               สีแดง        หมายถึง ยังไม่ได้กรอกขอ้มูล 
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3. คลิกท่ีเมนู การรายงานสถิติการเข้าโฮมรูม    

4. การสรุป และติดตามผลการดำเนินงาน (ระดับช้ัน) 

5. การสรุป และติดตามผลการดำเนินงาน (ระดับโรงเรียน) 

-ข้อมูลตัวอย่าง- 
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คณะกรรมการอำนวยการ 

1. นายธนะกุล ช้อนแก้ว     ผู้อำนวยการ    ประธาน  

2. นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์    รองผู้อำนวยการ กรรมการ 

3. นางสาวณัทฐพัทร์  เจียมทะวงษ์  รองผู้อำนวยการ กรรมการ 

4. นายสาทิตย์  สายสนิท     รองผู้อำนวยการ กรรมการ 

5. นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์    รองผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการดำเนินงาน  

1. นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธาน 

2. นางสาววัชรี  แก้วนิยม  กรรมการ 

3. นายภูธร บ้านเนิน  กรรมการ 

4. นายรวิ แจ่มพินิจ   กรรมการ  

5. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

6. นายกฤติกร  ล้อจิตติกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

7. นางสาวรัตนา กาญจนสาลี กรรมการและเลขานุการ 
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