-ดล.9แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนหันคาพิทยาคม สังกัด สพม. เขต 5
ชื่อ – สกุล.............................................................................................อายุ..........ปี ชื่อเล่น...................เพศ  ชาย  หญิง
1. เยี่ยมบ้านนักเรียนวันที่..............เดือน..............................................พ.ศ.........................ระหว่างเวลา....................................น.
2. ผู้ให้ข้อมูล.................................................................เกี่ยวข้อง..................................อายุ...........ปี การศึกษา............................
3. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่.................หมู่ที่................ บ้าน....................................ถนน...................................................................
ตาบล................................................ อาเภอ................................................ จังหวัด..................................................................
สถานที่อยู่อาศัย  ของตนเอง
 บ้านญาติ
 บ้านพัก/บ้านเช่า
 อื่น ๆ .......................................
4. สมาชิกครอบครัวนักเรียนมีทั้งหมด.........................คน ชาย..............คน หญิง..............คน
พี่น้องที่เกิดจากบิดามารดาเดียวกัน.........................คน ชาย..............คน หญิง..............คน
พี่น้องที่เกิดจากบิดากับมารดาอื่น............................คน ชาย..............คน หญิง..............คน
พี่น้องที่เกิดจากมารดากับบิดาอื่น............................คน ชาย..............คน หญิง..............คน
5. ความสัมพันธ์ของครอบครัว  รักใคร่กันดี  ขัดแย้งทะเลาะกันบางครั้ง  ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้ง
 ขัดแย้งและทาร้ายร่างกายบางครั้ง  ขัดแย้งและทาร้ายร่างกายบ่อยครั้ง  อื่น ๆ ระบุ............................................
6. ปัจจุบันบิดามารดานักเรียน  อยู่ด้วยกัน  หย่าร้าง  บิดาเสียชีวิต  มารดาเสียชีวิต  บิดามารเสียชีวิต
 บิดาสมรสใหม่  มารดาสมรสใหม่  อื่น ๆ ระบุ.......................................................................................................
7. นักเรียนอาศัยอยู่กับ  ตามลาพัง  บิดามารดา  บิดา  มารดา  ญาติ เป็น...........  อื่น ๆ ระบุ............
8. นักเรียนได้รับการอบรมเลีย้ งดู  ตามใจ  ใช้เหตุผล  ปล่อยปละละเลย  เข้มงวดกวดขัน  อื่น ๆ ระบุ.........
9. อาชีพของผู้ปกครอง  เกษตรกร  ค้าขาย  รับราชการ  รับจ้าง  อื่น ๆ ระบุ..............................................
10. รายได้ครอบครัวต่อปี  ไม่เกิน 40,000 บาท  40,001 – 99,999 บาท  100,000 บาทขึ้นไป
11. รายได้กับรายจ่ายของครอบครัว  เพียงพอ  ไม่เพียงพอในบางครั้ง  ขัดสน
12. บุคคลในครอบครัวมีการใช้สารเสพติด  ไม่มี  มี เกี่ยวข้องเป็น...................................................กับนักเรียน
ถ้ามี สารเสพติดที่ใช้คือ  บุหรี่  สุรา  ยาบ้า  อื่น ๆ ระบุ..............................
13. หน้าที่รับผิดชอบที่บ้าน  ไม่มี  ทาครั้งคราวคือ.................................  มี หน้าที่ประจาคือ....................................
14. นักเรียนมีงานพิเศษทา  ไม่มี  มี ระบุ..............................................รายได้ต่อ  วัน  เดือน........................บาท
15. นักเรียนมาโรงเรียน  เดิน  รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน.....................
 รถประจาทาง/รถประจาหมูบ่ ้านสาย................  อื่น ๆ ...................................
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน..................กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทา..............นาที
16. นักเรียนได้รับเงินมาโรงเรียนในแต่ละวัน  ไม่ได้เลย  ได้บางวัน ๆ ละ.............บาท  ได้ทุกวัน ๆ ละ..............บาท
17. นักเรียนเข้านอนเวลา
 ก่อน 22.00 น.
 22.00 - 24.00 น.
 หลัง 24.00 น.
18. นักเรียนตื่นนอนเวลา
 ก่อน 05.00 น.
 05.00 - 06.00 น.
 หลัง 06.00 น
19. นักเรียนนอนค้างคืนบ้านเพื่อน/คนอื่น
 ไม่เคย
 ครั้งคราว
 บ่อยครั้ง
 ประจา
20. นักเรียนเที่ยวกลางคืน
 ไม่เคย
 ครั้งคราว
 บ่อยครั้ง
 ประจา
21. นักเรียนดูโทรทัศน์
 ไม่เคย
 ครั้งคราว
 บ่อยครั้ง
 ประจา
22. นักเรียนเล่นเกมส์
 ไม่เคย
 ครั้งคราว
 บ่อยครั้ง
 ประจา
23. นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือ  ไม่มี  มี เบอร์...................................................
การพูดโทรศัพท์มือถือ  ครั้งคราว  บ่อยครั้ง  ประจา
24. นักเรียนเข้ากับเพื่อนได้  ง่าย  ค่อนข้างง่าย  ยาก

25. เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนนักเรียนมักจะ  ผู้นา  ผู้ตาม  ผู้นาบางโอกาสผูต้ ามบางโอกาส
26. นักเรียนรูส้ ึกว่าโลกนี้  น่าอยู่  ไม่น่าอยู่
นักเรียนรูส้ ึกว่าตนเอง  มีค่า  ไม่มีค่า
27. ความต้องการของผู้ปกครองเมื่อเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ศึกษาต่อ  ประกอบอาชีพ.........................................
28. เมื่อโตขึ้นนักเรียนต้องการมีอาชีพ 1............................................................. 2............................................................
29. นักเรียนทาการบ้าน/อ่านหนังสือ  ไม่เคย
 ครั้งคราว
 บ่อยครั้ง
 ประจา
30. การเรียนของนักเรียนในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  ไม่มีปญ
ั หา  เรียนไม่เข้าใจ  เบื่อเรียนบางวิชา
 อยากเลิกเรียน
 เรียนไม่ทันเพื่อน
 ต้องการให้เพื่อนช่วย
 ต้องการครูที่เข้าใจและเป็นทีป่ รึกษา
31. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนมักจะ  เก็บไว้คนเดียว  แก้ปัญหาด้วยตนเอง  ปรึกษาเพื่อ  ปรึกษาครู
 ปรึกษาบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง  อื่น ๆ ระบุ..............................................................................................................
32. ปัญหาที่นักเรียนกาลังประสบอยู่ในขณะนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เรื่องครอบครัว
 เรื่องการคบเพื่อน
 เรื่องเศรษฐกิจ/ทุนการศึกษา  เรื่องการวางตัวในสังคม
 เรื่องสุขภาพ
 เรื่องการเลือกอาชีพ  เรื่องการเลือกศึกษาต่อ
 เรื่องการปรับตัวเข้ากับครูในโรงเรียน
 อื่น ๆ ระบุ...............................................................................................
33. คุณลักษณะ/พฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน
คุณลักษณะ
ดี ปานกลาง ปรับปรุง
คุณลักษณะ
ดี ปานกลาง ปรับปรุง
ความรับผิดชอบ
ความมีน้าใจ/เอื้ออาทร
ความ
การตรงต่อเวลา
ขยันหมั่นเพียร
ความอดทน
ความมั่นใจในตนเอง
ความมีระเบียบวินัย
การใฝ่หาความรู้
ความซื่อสัตย์
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
อื่น ๆ .........................................................................................................................................................................................
34. สิ่งที่ผู้ปกครองสามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
35. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน............................................................................................................................................................
ผู้เยี่ยมบ้าน.................................................................................................................................................................................
36. สรุปภาพรวมคุณลักษณะ/พฤติกรรมของนักเรียน
ด้านดี/เด่น
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ด้านที่ต้องปรับปรุง/ด้อย
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเยี่ยมบ้าน
 พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ลงชื่อ.......................................นักเรียน ลงชื่อ.......................................ผู้ให้ข้อมูล ลงชื่อ.......................................ผู้เยี่ยมบ้าน
(..........................................................) (..........................................................)
(..........................................................)

