แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร อ้าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อ-สกุล.................................................................................. ชัน้ ...................... เลขที่...................
อายุ................ปี

ชื่อเล่น............................

เพศ

 ชาย

 หญิง

1. เยี่ยมบ้านนักเรียนวันที่.............เดือน..........................................................พ.ศ.................... ระหว่างเวลา.................................น.
2. ผู้ให้ข้อมูล .......................................................................เกี่ยวข้อง.............................อายุ.................ปี การศึกษา…........….........
3. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..................หมู่ท.ี่ .............. บ้าน.........………………………..............ถนน.........................................................
ตาบล.................................................. อาเภอ.........................…………..…. จังหวัด...…….............................................................
สถานะที่อยูอ่ าศัย  ของตนเอง

 บ้านญาติ

 บ้านพัก/บ้านเช่า

 อื่นๆ ระบุ.......................................

สภาพภายในบ้าน  สะอาดมีระเบียบ  ไม่ค่อยสะอาดมีระเบียบ  สกปรกไม่มีระเบียบ  อื่นๆ........................
4. สมาชิกครอบครัวนักเรียนมีทั้งหมด

......................คน

ชาย................คน หญิง.................คน

พี่น้องที่เกิดจากบิดามารดาเดียวกัน

.....................คน

ชาย................คน หญิง.................คน

พี่น้องที่เกิดจากต่างบิดาหรือมารดา

......................คน

ชาย................คน หญิง.................คน

5. ความสัมพันธ์ของครอบครัว

 รักใคร่กันดี

 ขัดแย้งและทาร้ายร่างกายบางครั้ง

 ขัดแย้งทะเลาะกันบางครั้ง

 ขัดแย้งและทาร้ายร่างกายบ่อยครั้ง

6. ปัจจุบันบิดามารดานักเรียน  อยู่ด้วยกัน  หย่าร้าง

 ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้ง
 อื่นๆ ระบุ ......................................

 บิดาเสียชีวิต  มารดาเสียชีวิต  บิดามารดาเสียชีวิต

 บิดาสมรสใหม่  มารดาสมรสใหม่  บิดามารดาสมรสใหม่  อื่นๆ ระบุ...............................................................

7. นักเรียนอาศัยอยู่กับ  ตามลาพัง  บิดามารดา  บิดา  มารดา  ญาติ เป็น................  อื่นๆ...................
8. นักเรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดู  ตามใจ  ใช้เหตุผล  ปล่อยปละละเลย  เข้มงวดกวดขัน  อื่นๆ ..................
9. อาชีพของผู้ปกครอง  เกษตรกร  ค้าขาย  รับราชการ  รับจ้าง  อื่นๆระบุ...........................................
10. รายได้ของครอบครัวต่อปี

 ไม่เกิน 40,000 บาท

11. บุคคลในครอบครัวมีการใช้สารเสพติด  ไม่มี
ถ้ามีสารเสพติดที่ใช้คือ  บุหรี่

 สุรา

 40,001 – 99,999 บาท

 100,000 บาทขึ้นไป

 มี เกี่ยวข้องเป็น........................................กับนักเรียน
 ยาบ้า

 อื่นๆ ระบุ .....................................................................

12. หน้าที่รับผิดชอบที่บ้าน  ไม่มี  ทาครั้งคราว คือ...................................  มี หน้าที่ประจาคือ.................................
13. นักเรียนมีงานพิเศษทา  ไม่มี
14. นักเรียนมาโรงเรียน  เดิน

 มี ระบุ………………............……………

รายได้ต่อ  วัน  เดือน ......………....บาท

 รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน................................  รถรับส่งนักเรียน

 รถประจาทาง  อื่นๆ........................ ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน ................ กม. ใช้เวลาเดินทาง ............... นาที

15. นักเรียนได้รับเงินมาโรงเรียนในแต่ละวัน  ไม่ได้เลย  ได้บางวันๆละ...................บาท  ได้ทุกวันๆละ .............. บาท
16. นักเรียนเข้านอนเวลา  ก่อน 22.00 น.

 22.00 - 24.00 น.

 หลัง 24.00 น.

17. นักเรียนตื่นนอนเวลา  ก่อน 05.00 น.

 05.00 - 06.00 น.

 หลัง 06.00 น.

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร
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18. นักเรียนนอนค้างคืนบ้านเพื่อน/คนอื่น

 ไม่เคย

 ครั้งคราว

 บ่อยครั้ง

 ประจา

19. นักเรียนเทีย่ วกลางคืน

 ไม่เคย

 ครั้งคราว

 บ่อยครั้ง

 ประจา

20. นักเรียนดูโทรทัศน์

 ไม่เคย

 ครั้งคราว

 บ่อยครั้ง

 ประจา

21. นักเรียนเล่นเกมส์

 ไม่เคย

 ครั้งคราว

 บ่อยครั้ง

 ประจา

22. นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือ  ไม่มี  มี เบอร์................................. การพูดโทรศัพท์  ครั้งคราว  บ่อยครั้ง  ประจา
23. ความต้องการของผู้ปกครองเมื่อเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ ระบุ..................................
24. เมื่อโตขึ้นนักเรียนต้องการมีอาชีพ 1………………..…………….……………..………… 2………………...…..…..……….…………...………..
25. นักเรียนทาการบ้าน / อ่านหนังสือ

 ไม่เคย

 ครั้งคราว

 บ่อยครั้ง

26. การเรียนของนักเรียนในปัจจุบัน ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )  ไม่มีปัญหา  เรียนไม่เข้าใจ
 อยากเลิกเรียน

 เรียนไม่ทันเพื่อน  ต้องการให้เพื่อนช่วย

 ประจา
 เบื่อเรียนบางวิชา

 ต้องการครูทเี่ ข้าใจและเป็นที่ปรึกษาได้

สาเหตุของปัญหาทางการเรียน คือ........................................................……….........................................................................
27. เมื่อมีปญ
ั หาเกิดขึ้นนักเรียนมักจะ  เก็บไว้คนเดียว  แก้ปัญหาด้วยตนเอง  ปรึกษาเพื่อน  ปรึกษาครู
 ปรึกษาบิดามารดา / ผู้ปกครอง

 อื่นๆ ระบุ .........................................................................................................

28. คุณลักษณะ / พฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน
ปาน
ปรับ
คุณลักษณะ
ดี
กลาง

ปรุง

ความรับผิดชอบ
ความขยันหมั่นเพียร
ความอดทน
ความมีระเบียบวินัย
ความซื่อสัตย์

คุณลักษณะ

ดี

ปาน
กลาง

ปรับ
ปรุง

ความมีน้าใจ/เอื้ออาทร
การตรงต่อเวลา
ความมั่นใจในตนเอง
การใฝ่หาความรู้
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

29. ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน…………………………………………………………………………………………...……
..........................................................................................................................................................................................................
30. สรุปภาพรวมคุณลักษณะ / พฤติกรรมของนักเรียน
ด้านดี / เด่น......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ด้านที่ต้องปรับปรุง / ด้อย.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..............................................................นักเรียน
(....................................................................)
ลงชื่อ ..............................................................ผู้ปกครอง
(....................................................................)
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร

ลงชื่อ ..............................................................ครูที่ปรึกษา
(....................................................................)
ลงชื่อ ..............................................................ครูที่ปรึกษา
(....................................................................)
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เอกสารประกอบการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร อ้าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อนักเรียน ............................................................................ ชั้น............... .เลขที่................
 ภาพบรรยากาศการเยี่ยมบ้านนักเรียน

 แผนที่เส้นทางการเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร
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