แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมหอพักของนักเรียน นักศึกษา
วันที่ออกเยี่ยมบ้าน
ชื่อ – สกุล
เกิดวันที่

เดือน

บ้านเลขที่

หมู่

ประจาภาคเรียนที่

ปีการศึกษา

.

ระดับชั้น
สาขาวิชา
.
พ.ศ.
.เลขประจาตัวประชาชน...................................................
ตาบล

จังหวัด

อาเภอ

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ชื่อ – สกุลบิดา

อาชีพ

ชื่อ – สกุลมารดา

อาชีพ

ชื่อผู้ปกครอง

อาชีพ

.

1. ด้านที่อยู่อาศัยและปัจจัยทางกายภาพ
 บ้านตนเอง

 บ้านญาติ

 บ้านเช่า

 อื่น ๆ

 อยู่กับบิดามารดา

 อยู่อาศัยกับบิดา

 อยู่อาศัยกับมารดา

 อยู่อาศัยกับญาติ

 อยู่กับบุคคลอื่น ชื่อ – สกุล
 อยู่หอพักชือ่
ถนน

เกี่ยวข้องเป็น
เลขที่
ตาบล

จังหวัด

.

หมู่
อาเภอ

.รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

สถานภาพของครอบครัว
 บิดามารดาอยู่ด้วยกัน

 บิดามารดาแยกกันอยู่

 บิดาถึงแก่กรรม

 มารดาถึงแก่กรรม

 บิดามารดาถึงแก่กรรม

 บิดามารดาหย่าร้าง

จานวนบุคคลที่อาศัยในบ้าน

คน จานวน พี่ - น้อง ..............คน นักศึกษาเป็นบุตรคนที่

.

รายได้ของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ต่อเดือน ............................................บาท
ลักษณะสภาพบ้าน
 แข็งแรงปลอดภัย

 ไม่แข็งแรง

ความเป็นสัดส่วนในการนอนของนักศึกษา
 มีห้องนอนส่วนตัว

งานครูที่ปรึกษา

 นอนรวมกันกับพ่อแม่/พี่น้อง/ญาติ
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สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชน
 ปลอดภัย

 ไม่ปลอดภัย

 ลาบาก

 ปานกลาง

สภาพความเป็นอยู่
 สุขสบาย

สิ่งอานวยความสะดวกในบ้าน
 มีพร้อม

 ขาดแคลน

2. ด้านการใช้ชีวิตและกิจกรรมที่บ้าน
ก. ในวันที่เรียนหนังสือ
 การเล่นกีฬา

 คุยโทรศัพท์

 ดูโทรทัศน์

 คุยกับพ่อแม่

 เล่นคอมพิวเตอร์/เกมส์  เล่นอินเทอร์เน็ต

 อ่านหนังสือเรียน

 ช่วยงานบ้าน

 อ่านหนังสืออ่านเล่น

 ทาการบ้าน

 เรียนพิเศษ

 อยู่บ้านเพื่อน

 เที่ยวกับพ่อแม่

 ไปวัดทาบุญ

 เที่ยวกลางคืน

 ไปห้างสรรพสินค้า

 ดูหนัง

 ทาการบ้าน

 ช่วยงานบ้าน

 ทางานพิเศษหารายได้

 พ่อแม่เลี้ยงดูเอง

 มีผู้ปกครองดูแล

 ดูแลอย่างเข้มงวด

 เลี้ยงดูโดยมีการใช้ความรุนแรง

 เลี้ยงดูแบบมีเหตุผล

 เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย

 อื่น ๆ คือ

ข. ในวันหยุด

 อื่น ๆ คือ

3. สภาพการเลี้ยงดู
 มีการดูแลสุขภาพร่างกายของบุตร

 อื่น ๆ คือ

4. ด้านบรรยากาศและความสัมพันธ์ในครอบครัว
 ทุกคนในครอบครัวรักกันดี

 แต่ละคนห่างเหินกัน

 ทุกคนมีความใกล้ชิดกัน

 รู้สึกถูกทอดทิ้ง/ละเลย

 มีความอบอุ่นในครอบครัว

 พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้มากนัก

 พ่อแม่ให้เวลาเต็มที่

 อื่น ๆ คือ

5. การเดินทางไปโรงเรียน
ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนประมาณ

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ

ชั่วโมง

นาที

เดินทางมาโรงเรียนโดย

งานครูที่ปรึกษา

 ผู้ปกครองขับรถยนต์มาส่ง

 ผู้ปกครองขับรถจักรยานยนต์มาส่ง

 ขีร่ ถจักรยานยนต์มาเอง

 มารถรับจ้าง

 อื่น ๆ คือ

.
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6. นักเรียนคิดว่าตนเองเป็นคนอย่างไร
 มีความรับผิดชอบ

 มีความพยายามทุ่มเท

 มีความพากเพียรอุตสาหะ

 มีความใส่ใจเอื้ออาทรผู้อื่น

 มีความภาคภูมิใจในตนเอง

 มีเป้าหมายชีวิต

 มีความรัก เห็นคุณค่าในตนเอง  สามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
 มีความมั่นใจในตนเอง

 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 อื่น ๆ คือ

7. นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถด้านใด
ด้านวิชาการ
ด้านดนตรี

คือ
คือ

ด้านศิลปะ

คือ

ด้านกีฬา คือ
ด้านการแสดง คือ

8. ผู้เรียนมีโรคประจาตัว
9. เพื่อนสนิทภายในวิทยาลัย คือ
9.1 ………………………………...........................................…………………………
9.2 …………………………………..............................................................………
9.3 …………………………………..............................................................………
9.4 …………………………………..............................................................………
9.5 …………………………………..............................................................………

10. ผู้เรียนดื่มแอลกอฮอล์ หรือเสพสารเสพติดหรือไม่
 ดื่มบ่อย ๆ

 ดื่ม แต่ไม่บ่อย

 เคยดื่ม

 ไม่เคยดื่ม

 นาน ๆ ครั้ง

 ไม่มี

11. ผู้เรียนออกเที่ยวกลางคืนหรือไม่
 บ่อย ๆ

 ออก แต่ไม่บ่อย

12. ผู้เรียนมีเพื่อนต่างเพศมาหาหรือไปด้วยกัน
 มาหา/ไปด้วยกันบ่อยๆ  มาหา/ไปด้วยกันแต่ไม่บ่อย  เคยมาหา/ไปด้วยกัน  ไม่เคยมาหา/ไปด้วยกัน

13. ผู้เรียนสูบบุหรี่หรือไม่
 สูบบ่อยๆ

 สูบแต่ไม่บ่อย

 เคยสูบ

 ไม่เคยสูบ

14. ผู้เรียนเล่นการพนันหรือไม่
 เล่นบ่อยๆ

 เล่น แต่ไม่บ่อย



เคยเล่น

 ไม่เคยเล่น

15. ภารกิจที่ได้รับจากครอบครัว
 ทางานบ้าน

งานครูที่ปรึกษา

 หารายได้ช่วยครอบครัว

 อื่น ๆ .........................................
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16. ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียน
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ............
17. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านครั้งนี้
............................................................................................................................................................................... ..
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ลงชื่อผู้ปกครอง ........................................................................
(............................................)
ลงชื่อครูที่ปรึกษา........................................................................
(............................................)
............./.............../..............

งานครูที่ปรึกษา
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18. แผนที่ตั้งบ้านของนักเรียน – นักศึกษา

บ้าน/หอพัก ของนักเรียน นักศึกษาแผนที่ตั้งบ้าน/หอพัก ของนักเรียน นักศึกษา

.

งานครูที่ปรึกษา
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ภาพประกอบการเยี่ยมบ้านของนักเรียน – นักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา
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