
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานการเยีย่มบ้านนักเรียน 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ...................................... 
 
 
 

โดย 
...................................................................... 
....................................................................... 

ครูที่ปรึกษา 
 
 
 

..................................................................... 
หัวหน้าระดบั 

 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   โรงเรียนสตูลวทิยา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 



 
 

                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนสตูลวิทยา  ต าบลคลองขุด  อ าเภอเมืองสตูล    จังหวัดสตูล 

ที่    ศธ ๐๔๒๔๖.๕๓/พิเศษ                    วันที่   ........................................................ 

เรื่อง    รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 -------------------------------------------------------------------- 

เรยีน   ผูอ้ านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
 

อ้างถึง  ค าสั่งค าสั่งโรงเรียนสตูลวิทยาที่ ๔๖๓/๒๕๖๑  เรื่อง  แต่งตัง้ครูที่ปรึกษานักเรียน  ประจ าปี

การศกึษา  ๒๕๖๑    ลงวันที่ ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๑   

ตามที่อ้างถึง   โรงเรียนได้แต่งตั้งข้าพเจ้า ................................................................................

และ.......................................................................เป็นครูที่ปรึกษา  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  

...............................  มนีักเรียนในความรับผดิชอบ จ านวน…................……คน         ได้ด าเนินการออก

เยี่ยมบ้านตั้งแตว่ันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๑๕  มกราคม ๒๕๖๒    รวมทั้งสิน้

จ านวน….............คน  คงเหลือนักเรียนที่ยังไม่ได้ออกเยี่ยมบ้าน จ านวน…-…..คน  

บัดนี ้ การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ได้ด าเนนิการ

เสร็จสิน้แลว้ ข้าพเจ้าจึงขอสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ลงช่ือ……………………..………………….   ลงช่ือ………………….………………….  

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

                    ครูที่ปรึกษา                          ครูที่ปรึกษา 
 

   ลงชื่อ……………………..……….   ลงชื่อ……………………..……….   

  (................................................)                       ( นางวิไล  หนูคงแก้ว) 

                  หัวหนา้ระดับ                      หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           

      ลงชื่อ……………………………รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

          (นายวีระศักดิ์  พัทบุรี)                                    

      ลงชื่อ…………………….…………ผูอ้ านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

            (นายมาโนช   มณีวิทย์) 



 
 

ค าน า 

 

 การเยี่ยมบ้านนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน  พร้อมด้วยวิธีการ

และเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน  โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน  พร้อมทั้ง

ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ปกครอง

นักเรียน  โรงเรียน        สตูลวิทยา  จึงจัดให้มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อ

สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน  รวมทั้งครูและผู้ปกครองนักเรียนจะได้หาแนวทาง

ร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริม  พัฒนา  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกัน  อันน าไปสู่การ

ด าเนนิงานให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การจัดท ารายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน  จึงเป็นการรายงานผลการด าเนินงานที่ได้

ด าเนินการระหว่างวันที่   ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๑  ถึงวันท่ี  ๑๕  มกราคม ๒๕๖๒    เพื่อเป็นข้อมูลการ

ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  อัน

น าไปสู่การน าผลการรายงานไปสู่การวางแผนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนต่อไป 

 

 

       

        

 

ลงช่ือ  ....................................................... 

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

                     ครูที่ปรึกษา 

 

 

ลงช่ือ  ....................................................... 

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

                     ครูที่ปรึกษา 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 
 

สารบญั 
           หนา้ 

 
 1. ปก 
 2. ปกรอง 
 3. ค  าน า 
 4. สารบญั 
 5. รายงานการเยีย่มบา้น 
 6. ภาคผนวก 
        - ตารางเยีย่มบา้น 
        - ค  าสั่งแต่งตั้งครูท่ีปรึกษา ปี  ๒๕๖๑  
        - แบบบนัทึกการเยีย่มบา้น  
        - ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการเยีย่มบ้านนักเรียน 

1.     แนวคิดหลกั 

รายงานการเยีย่มบา้นนกัเรียนเป็นการสรุปผลการปฏิบติังานของครูท่ีปรึกษาในการ
รวบรวมขอ้มูลขอ้ปัญหาต่างๆและอุปสรรคท่ีพบตั้งแต่เร่ิมตน้ออกเยีย่มบา้นจนบรรลุผลส าเร็จ
รวมทั้งใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ปรับปรุง แกไ้ขและพฒันางานในปีต่อๆไป  โดยมีหลกัการ
ดงัน้ี 

การเยีย่มบา้น หมายถึง การท่ีครูไปเยีย่มพบปะกบัผูป้กครองและนกัเรียนท่ีบา้นของ
นกัเรียน อนัจะช่วยให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน และท าใหค้รูไดรู้้ไดเ้ห็น
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทางบา้นของนกัเรียน และน าขอ้มูลไปวางแผนพฒันา 
ส่งเสริม ป้องกนัและแกปั้ญหาของนกัเรียนต่อไปการเยีย่มบา้นนกัเรียนมีจุดมุ่งหมายและหลกัการ 
ดงัน้ี 
            จุดมุ่งหมายของการเยี่ยมบา้น  มีดงัต่อไปน้ี 
           1. เพื่อใหค้รูไดเ้ห็นสภาพแทจ้ริงของส่ิงแวดลอ้มและสภาพความเป็นอยูท่างครอบครัวของ
นกัเรียน 
             2. เพื่อช่วยใหค้รูไดรู้้ถึงเจตคติของผูป้กครองท่ีมีต่อครู โรงเรียน และนกัเรียน 
             3. เพื่อสร้างความเขา้ใจ และความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน อนัจะส่งผลใหเ้กิด
ความร่วมมือท่ีดีในการช่วยแกปั้ญหาหรือพฒันานกัเรียน 
             4. เพื่อเพิ่มเติมขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง บางประการท่ีเก่ียวกบัเด็กนกัเรียนท่ีไม่อาจสามารถหาได้
ดว้ยวธีิการอ่ืน ๆ 

หลกัการเยีย่มบา้น : เพื่อใหผู้ป้กครองและนกัเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อครูและโรงเรียนอีกทั้งยนิดี
ใหข้อ้มูล ครูท่ีไปเยีย่มบา้นจึงควรยดึหลกัการดงัน้ี 
                   1. ก่อนไปเยีย่มบา้นควรแจง้ใหน้กัเรียนทราบล่วงหนา้เพื่อไปบอกกล่าวผูป้กครองก่อนวา่ครู
จะเยีย่มบา้นในวนัใดเวลาใด 
                    2. ครูควรตั้งจุดมุ่งหมายของการไปเยีย่มบา้นวา่ตอ้งการทราบขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลเร่ือง
ใดบา้ง พร้อมทั้งเตรียมหวัขอ้ท่ีจะสัมภาษณ์หรือสนทนากบัผูป้กครองของนกัเรียน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตาม
จุดมุ่งหมายนั้น 
                    3. ศึกษาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัตวันกัเรียนเท่าท่ีมีอยูก่่อนไปเยีย่มบา้น เพื่อการปฏิบติัตวัหรือ
ถามค าถามท่ีเหมาะสมกบัสภาพทางบา้นของนกัเรียน 
                    4. พยายามสร้างใหเ้กิดความคุน้เคย ความอบอุ่นใจ ความมีมิตรภาพท่ีดีต่อกนั 
                    5. ควรสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสร่วมวงสนทนาในระยะแรกท่ีครูไปถึง 



 
 

 
                    6. พยายามใหผู้ป้กครองไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่างๆ ออกมาใหม้าก
ในเร่ืองท่ีสนทนากนั 
                   7. หลีกเล่ียงการการต าหนิติเตียน การวพิากษว์จิารณ์เก่ียวกบัตวันกัเรียน ผูป้กครอง ครูหรือ
โรงเรียน  
                    8. การเยีย่มบา้นควรค านึงถึงความเหมาะสมของเวลาท่ีไปเยีย่มและระยะเวลาท่ีเยีย่มบา้น
โดยไม่ควรใชเ้วลาอยา่งเร่งรีบ แต่ไม่ควรจะอยูน่านจนเกินไป 
                   9. รีบจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดท้นัทีหลงัจากกลบัจากการเยีย่มบา้น 
2.     ผลการด าเนินงานการเยีย่มบ้านนักเรียน 

จากการด าเนินการออกเยีย่มบา้นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ...........  จ  านวน .......  คน  
บงัเกิดผลดีต่อครู ผูป้กครองและนกัเรียนดงัต่อไปน้ี 

ผลดีต่อครู 

1.             ไดรู้้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

2.             ไดเ้ห็นสภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ี่แทจ้ริง ของนกัเรียน 

3.        สามารถช่วยเหลือนกัเรียนไดต้ามสภาพความเป็นจริงเพื่อการป้องกนัและแกไ้ข 
4.       มีความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง 
  

ผลดีต่อผู้ปกครอง 

1.             ไดท้ราบพฤติกรรมของนกัเรียนขณะท่ีอยูโ่รงเรียน 

2.       มีความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง 
3.       ร่วมมือกบัครูท่ีปรึกษาในการป้องกนั แกไ้ข พฤติกรรมนกัเรียนในความดูแล 
4.  เฝ้าระวงัพฤติกรรมของนกัเรียนในความดูแลในกรณีท่ีมีปัญหาตลอดจนเป็นการป้องกนั

และส่งเสริมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความประพฤติท่ีพึงประสงค ์
ผลดีต่อนักเรียน 

1. นกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้นต่างๆไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาตามศกัยภาพ 

2. นกัเรียนไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งแทจ้ริง 
3.     มีความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูท่ีปรึกษากบันกัเรียนในความดูแล 

 
 
 
 
 



 
 

 
         3.   ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา/อุปสรรค 

  จากการออกเยีย่มบา้นพบปัญหาดงัต่อไปน้ี 

1.            ไม่ค่อยพบผูป้กครองในวนัท่ีออกไปเยีย่มบา้นเน่ืองดว้ยผูป้กครองไปท างาน 

2.              นกัเรียนไม่ไดแ้จง้ใหผู้ป้กครองทราบทั้งท่ีครูไดแ้จง้กบันกัเรียนแลว้ 
 3.     ผูป้กครองท างานท่ีต่างจงัหวดัและต่างประเทศ 

 ข้อเสนอแนะ 

1.              ตอ้งมีการนดัเวลากบัผูป้กครองโดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีการเกษตร เช่น แถบอ าเภอ 
มะนงั  อ าเภอควนกาหลง 

2.        ครูตอ้งมีเวลาไปในวนัธรรมดานอกเหนือจากวนัหยุดเน่ืองจากผูป้กครองบางท่าน 
ตอ้งไปท าธุระในวนัหยดุ 
   

4.   สรุปผล 

      การออกเยีย่มบา้นนกัเรียนมีเป้าหมายหลกัคือตอ้งการทราบพฤติกรรมเก่ียวกบัตวันกัเรียนไดเ้ห็น
ชีวติความเป็นอยูท่ราบปัญหาของนกัเรียนเพื่อท่ีจะไดน้ ามาร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนสตูลวทิยา  อ าเภอเมืองสตูล  จังหวดัสตูล 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา   เขต 16 

        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่………...จ านวนนักเรียนทั้งหมด ……....……คน 
                              ชาย…….…….คน   หญิง…..……คน  

ช่ือครูทีป่รึกษา…1   ....................................................          2.   ................................................................ 
 

ข้อที่ รายการ รวม ร้อยละ 

1 ด้านการเรียน 

1.1  เก่ง   

1.2  ปานกลาง   

1.3  อ่อน   

2 ความสามารถพเิศษ 

2.1   กีฬา   

2.2  ดนตรี   

2.3 นาฏศิลป์   

2.4  ศิลปะ   

2.5  วชิาการ   

2.6  งานช่างฝีมือ   

3 บ้านทีอ่ยู่อาศัย 

3.1 บา้นตนเอง   

3.2  บา้นเช่า   

3.3 อยูก่บัผูอ่ื้น 
 

  



 
 

ข้อที่ รายการ รวม ร้อยละ 

4 ลกัษณะบ้านทีอ่ยู่อาศัย 

4.1 ไมช้ั้นเดียว   
4.2 ไมส้องชั้น   
4.3 คร่ึงตึกคร่ึงไม ้   
4.4  ปูนชั้นเดียว   
4.5  ปูนสองชั้น   

5  สภาพแวดล้อมของบ้าน 

3.1 ดี   
3.2 พอใช ้   
3.3 ไม่ดี   
3.4 ควรปรับปรุง   

6  สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว 

6.1 อยูร่่วมกบับิดามารดา   
6.2 อยูก่บับิดา   
6.3 อยูก่บัมารดา   
6.4 อยูต่ามล าพงั   
6.5 อยูก่บัผูอ่ื้น    

7  อาชีพของผู้ปกครอง 

7.1 เกษตรกร   
7.2 คา้ขาย   
7.3 รับราชการ   
7.4 รับจา้ง   
7.5 อ่ืน ๆ   

 

 
 
 
 



 
 

 

ข้อที่ รายการ รวม ร้อยละ 

8  สถานทีท่ างานของบิดา มารดา 

8.1 ในอ าเภอเดียวกนั   
8.2 ในจงัหวดัเดียวกนั   
8.3 ต่างจงัหวดั   

9  สถานภาพของบิดามารดา 

9.1 บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั   
9.2 บิดามารดาหยา่ร้างกนั   
9.3 บิดาถึงแก่กรรม   
9.4 มารดาถึงแก่กรรม   
9.5 บิดาและมารดาถึงแก่กรรม   

10 สุขภาพและจิตใจ   

10.1  แขง็แรง   
10.2  มี โรคประจ าตวั    
10.3  เติบโตไม่สมวยั   
10.4  เก็บกด   
10.5  สมาธิสั้น   

11  ความสัมพนัธ์ของสมาขิกในครอบครัว   

9.1 อบอุ่น   
9.2 เฉยๆ   
9.3 ห่างเหิน   
9.4 อ่ืน ๆ   

12  ความรู้สึกผู้ปกครองต่อนักเรียน   

12.1 พอใจ   
12.2 เฉย ๆ   
12.3 ไม่พอใจ   
12.4 อื่น ๆ    

 
 



 
 

 

ข้อที่ 
รายการ รวม ร้อยละ 

13  วธีิการทีผู้่ปกครองอบรมเลีย้งดูนักเรียน 
13.1 เขม้งวดกวดขนั   
13.2 ตามใจ   
13.3 ใชเ้หตุผล   
13.4 ปล่อยปละละเลย   
13.5 อ่ืน ๆ   

14  การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยู่ทีบ้่าน 
14.1 อ่านหนงัสือท าการบา้น   
14.2 ช่วยงานผูป้กครอง   
14.3 ท างานบา้น   
14.4 ไม่ช่วยงานเลย   
14.5 อ่ืน ๆ  ( แลว้แต่อารมณ์)   

15  หน้าที่รับผดิชอบของนักเรียนภายในบ้าน 
15.1 มีหนา้ท่ีประจ า   
15.2 ท าเป็นคร้ังคราว   
15.3 ไม่มี   

16  รายได้ของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้ต่อปี ประมาณ 
14.1  นอ้ยกวา่ 20,000  บาท   
14.2  20,000 – 26,999 บาท   
14.3  27,000 บาท ข้ึนไป   

17  รายได้กบัการใช้จ่ายในครอบครัว 
15.1 เพียงพอ   
15.2 ไม่เพียงพอในบางคร้ัง   
15.3 ขดัสน   

18  การหารายได้พเิศษของนักเรียน 

18.1 ไม่มีรายไดพ้ิเศษ   
18.2 มีรายไดพ้ิเศษ   

18.3  อ่ืน ๆ    



 
 

 
ข้อที่ 

รายการ รวม ร้อยละ 

19  ลกัษณะเพ่ือนเล่นทีบ้่านของนักเรียน โดยปกติเป็น 

19.1 เพื่อนรุ่นเดียวกนั   
19.2 เพื่อนรุ่นนอ้ง   
19.3 เพื่อนรุ่นพี่   
19.4 เพื่อนทุกรุ่น   

20  การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 

20.1 เดิน   
20.2 รถจกัรยาน   
20.3 รถจกัรยานยนต์   
20.4 รถรับส่ง/รถโดยสาร   
20.5 อ่ืน ๆ    

21 ความต้องการของผู้ปกครอง เม่ือนักเรียนจบ ม.3,ม.6 

21.1 ศึกษาต่อ   
21.2 ประกอบอาชีพ   
21.3 อ่ืน ๆ    

22  ทศันคติ/ความรู้สึกของผู้ปกครองทีม่ีต่อโรงเรียน 

22.1 พอใจ   
22.2 เฉย ๆ   
22.3 ไม่พอใจ   

23  ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกบัใครมากทีสุ่ด 

23.1  พอ่   
23.2  แม ่   
23.3  พี่สาว   
23.4   พี่ชาย   
23.5  นอ้งสาว   
23.6 นอ้งชาย   
23.7  บุคคลอ่ืน   

 



 
 

 
ข้อที่ 

รายการ รวม ร้อยละ 

24  เม่ือมีปัญหานักเรียนปรึกษาใคร 

24.1  พอ่   
24.2  แม ่   
24.3  พี่สาว   
24.4  พี่ชาย   
24.5  นอ้งสาว   
24.6  นอ้งชาย   
24.7  บุคคลอ่ืน   

25  ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อโรงเรียน 

25.1 ดา้นพฤติกรรมนกัเรียน   
25.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอน   
25.3 ดา้นบรรยากาศและอาคารสถานท่ี   
25.4 ดา้นการบริหารงานโรงเรียน   
25.5 ดา้นอ่ืน ๆ    

26 สภาพเศรษฐกจิของนักเรียน 

26.1  ดี   
26.2  ปานกลาง   
26.3  ยากจน   

27 ความต้องการความช่วยเหลือ 

27.1  ทุนการศึกษา   
27.2  อาหารกลางวนั   
27.3  ค่าโดยสาร   
27.4  เส้ือผา้   
27.5  อุปกรณ์การเรียน   

 

 



 
 

 
ข้อที่ 

รายการ รวม ร้อยละ 

28 พฤติกรรมทไีม่พงึประสงค์ของนักเรียน     

28.1เท่ียวกลางคืน       

28.2 ติดเกม       
28.3ติดเพื่อน        
28.4 สูบบุหร่ี     
28.5 ด่ืมสุรา   
28.6 กา้วร้าว               

28.7 ไม่สนใจเรียน      

28.8 เกียจคร้าน        
28.9  เอาแต่ใจ      

29 พฤติกรรมทีค่วรได้รับการยกย่องและชมเชยของนักเรียน 

29.1การปฏิบติัตามกฎระเบียบ   

29.2ตั้งใจเรียนขยนัเรียน   
29.3สามคัคี   
29.4มีน ้าใจเอ้ืออาทร   
29.5กตญัญู   
29.6มีสัมมาคารวะ   

29.7ประหยดัและรู้จกัการออม   

29.8  อ่ืน ๆ   

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
โรงเรียนสตูลวทิยา  ต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวดัสตูล  ปีการศึกษา  2561 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท.ี...../....... 

ที่ ช่ือ – สกุล 
บ้าน 
เลขที่ 

หมู่ที ่ บ้าน ต าบล อ าเภอ 
หมายเลข
โทรศัพท์
ผู้ปกครอง 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 
 

ตารางการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
โรงเรียนสตูลวทิยา  ต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวดัสตูล  ปีการศึกษา  2561 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท.ี...../....... 

ที่ ช่ือ – สกุล 
บ้าน 
เลขที่ 

หมู่ที ่ บ้าน ต าบล อ าเภอ 
หมายเลข
โทรศัพท์
ผู้ปกครอง 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 
 

 
ค าส่ังโรงเรียนสตูลวทิยา 

ที ่  ๔๖๓./๒๕๖๑ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยีย่มบ้านนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

..............................................  
 การเยีย่มบา้นนกัเรียนเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดย
ก าหนดใหค้รูท่ีปรึกษาปฏิบติักิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียนในความปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูป้กครอง กบัครูและโรงเรียน และเพื่อพลงัขบัเคล่ือนระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพและย ัง่ยนื กลุ่มงานกิจการนกัเรียน   โรงเรียนสตูลวทิยา   จึงแต่งตั้งครูท่ี
ปรึกษาออกเยีย่มบา้นนกัเรียน ในระหวา่งวนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ถึงวนัท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  และ
รายงานผลการออกเยีย่มบา้นภายในวนัท่ี  ๒๘  มกราคม ๒๕๖๒ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ และ ๓๙   แห่งพระราชบญัญติัระเบียบราชการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓   และความในมาตรา ๒๗  แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเยีย่มบา้นนกัเรียน ดงัต่อไปน้ี 

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหนา้ท่ี  ใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า ก ากบัดูแล และช่วยแกไ้ขปัญหาท่ี
อาจเกิดข้ึน   ประกอบดว้ย 

๑.๑ นายมาโนช มณีวทิย ์      ผูอ้  านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายเจริญ  จุลนนัโท     รองผูอ้  านวยการโรงเรียน กรรมการ 

 ๑.๔ นายวรีะศกัด์ิ พทับุรี          ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๑.๕ นายเลิศศกัด์ิ  ประกอบชยัชนะ  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๑.๖ นางสมสวาท  ลิมานนั  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๑.๗ นางจริยกร   ประกอบชยัชนะ  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๑.๘ นางวไิล   หนูคงแกว้   ครู คศ. ๒  กรรมการและเลขานุการ           

๑.๙ นางพชัราภรณ์  ยาบา                  ครู คศ.  ๒                  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 



 
 

 ๒.  คณะกรรมการประสานงาน    มีหนา้ท่ี จดัสรรงบประมาณ จดัท าเอกสาร แบบบนัทึกขอ้มูล
นกัเรียน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มอบใหค้รูท่ีปรึกษาแต่ละห้องเรียน ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย เอ้ืออ านวย
ใหก้ารด าเนินโครงการ บรรลุวตัถุประสงคป์ระกอบดว้ย 
 ๒.๑ นายวรีะศกัด์ิ  พทับุรี   ครู คศ. ๓  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางสาวธนิดา  ยาประจนั  ครูผูช่้วย   กรรมการ 
      ๒.๓  นางซอฟียะ  มรรคาเขต  ครู คศ. ๒  กรรมการ 
 ๒.๔  นางวไิล   หนูคงแกว้  ครู  คศ. ๒   กรรมการและเลขานุการ 
             ๒.๕  นางสาวพชัราภรณ์  ยาบา     ครู คศ.  ๒                 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 ๓.  คณะกรรมการด าเนินการเยีย่มบ้านนักเรียน   มีหนา้ท่ี จดัเตรียมขอ้มูล/สารสนเทศ การเขา้เรียน 
การเขา้ร่วมกิจกรรม ของนกัเรียนจากครูผูส้อน   และแบบบนัทึกขอ้มูลนกัเรียนจากทางโรงเรียน เพื่อน าไป
เป็นขอ้มูลพบปะกบัผูป้กครอง  บนัทึกการเยีย่มบา้นนกัเรียน ถ่ายภาพเป็นหลกัฐานตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดเพื่อน าส่งสรุปรายงานการเยีย่มบา้น   ท่ีงานส่งเสริม  ป้องกนั  
แกไ้ข ปัญหาพฤติกรรมนกัเรียน เพื่อการรายงานผลต่อตน้สังกดั น าไปสู่การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละคน ต่อไป ประกอบดว้ย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑   ประกอบดว้ย 
๑)  นายวชิยั  รัตนศิริ   ครู คศ. ๑  ประธานกรรมการ 
๒) นายอิสฮกั  กูยาหยา   พนกังานราชการ  กรรมการ 
๓) นางสาวนิตยา   ช านาญคราด  ครู คศ. ๑  กรรมการ 
๔) นางสาววนัเพญ็  เปล่งประดบั  ครู คศ. ๑  กรรมการ 
๕) นายยวุนนัท ์   อาหน่าย      ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
๖)  นางจริยกร    ประกอบชยัชนะ  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
๗) นายณฐัพล  สุวรรณวงค์  ครูผูช่้วย   กรรมการ 
๘) นางสาววาสนา หมดัเส็น      ครูผูช่้วย   กรรมการ 
๙) นายอนวชั   ณ สงขลา   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๐) นางรัสรียา   ปังหลีเส็น      ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๑)นางสาวสมปรอณา   อาดมั      ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๒) นางสุวมิณ   เซ่ียหว้น  ครู คศ. ๑  กรรมการ 
๑๓) นางฮาสนะ  โคกเขา     ครู คศ. ๒  กรรมการ   
๑๔) นางสอฟียะ๊   เส็นติระ  ครู คศ. ๑  กรรมการ 
๑๕)นางสาวดวงรัตน์   หล าโอะ๊      ครู คศ. ๑  กรรมการ 
 



 
 

๑๖) นายนาว ี  มะสมนั   ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๗) นายสุเทพ  มะลิวลัย ์   ครู คศ.๒  กรรมการ 
๑๘) นายวชิิต  คงรักษ ์   ครู คศ. ๑  กรรมการ 
๑๙) นางสาวลมยั   สิงหโกมล  ครู คศ. ๒  กรรมการและเลขานุการ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒    ประกอบดว้ย  

 ๑) นายสโมสร   ทองสิพพญัญู  ครู คศ. ๒  ประธานกรรมการ 
๒) นายศิระ   เละสัน                   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๓) นางสาวอาจารี  อามาตยพนัธ์  ครู คศ. ๓  กรรมการ 

 ๔) นางยพุิน   จนัทบูลย ์   ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๕) นางสาวนาราภทัร  ชยัศิริ  ครูผูช่้วย   กรรมการ 

๖)  นางสาวพนิดา  สานิง   ครู คศ. ๑  กรรมการ 
๗)  นางเกษรา   หสัมา   ครู คศ. ๑  กรรมการ 

 ๘) นายสัมฤทธ์ิ  สิงห์แกว้   ครูผูช่้วย   กรรมการ 
๙) นางสาวณหทยั  ลสัมาน  ครู คศ. ๒  กรรมการ 

 ๑๐) นายวรพงษ ์ บุรีศรี   ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวเกด บาฮาซนั  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวยามีล๊ะห์  ด าเต๊ะ  ครู คศ. ๑  กรรมการ  
 ๑๓) นางนนัทนา อิสโร   ครู คศ. ๒   กรรมการ 
 ๑๔) นายภทัรกร หมาดฉิม  ครู คศ. ๒   กรรมการ 
 ๑๕)นางสาวศิรินนัท ์ช านาญดง  ครู คศ. ๒   กรรมการ 
 ๑๖)  นางณฏัยา   แสงอรุณ  ครู คศ. ๒  กรรมการและเลขานุการ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓    ประกอบดว้ย 

๑) นายราเหม   ด่อล๊ะ   ครู คศ. ๒  ประธานกรรมการ 
๒) นายอดุลย ์ตาเดอิน     ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๓) นางสาวมทัธนา   ตาเดอิน  ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๔) นายฉุดดิน   สันง๊ะ     ครู คศ. ๑  กรรมการ 
๕) นางจิตติมา   บุญนวล   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๖) นางอรวรรณ  มากชูชิต   ครู คศ. ๑  กรรมการ 
๗) นายการุณย ์ติณรัตน์   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๘) นางสาวกสัมูณี   แวสาแล  ครูผูช่้วย   กรรมการ   



 
 

๙) นายญาณกว ี แกว้วงศ ์   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๐)นางวรรณี  บุญเพิ่ม     ครู คศ. ๓  กรรมการ 
๑๑) นายอภิชยั  แกว้ประดิษฐ์  ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๒) นางสาวปาริชาติ  ศิลป์ศร  ครู คศ. ๑  กรรมการ   
๑๓)  นายสุริยนั  บิลหีม   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๔) นางหทยัชนก   ง๊ะสมนั    ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๕)นางสร้อย  นวลแกว้     ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๖) นางพรทิพย ์  สิทธิชยั  ครู คศ. ๒  กรรมการและเลขานุการ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๔  ประกอบดว้ย 
๑)  นางวไิล   หนูคงแกว้   ครู คศ. ๒  ประธานกรรมการ 

 ๒) นางอาบีบะ๊    ดาหมาด            ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๓) นายวรีะศกัด์ิ   พทับุรี             ครู คศ. ๓  กรรมการ 
๔) นางรติมา คงค าสวน   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๕) นางสาวรัตติกาล  จนัทโร  ครูจา้งสอน  กรรมการ 
๖) นางสาวพชัราภรณ์  ยาบา  ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๗) นายวทิยา  มิหอมมิ   ครูผูช่้วย   กรรมการ 
๘) นางกิรตี   หมาดทิ้ง   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๙) นางจิรภทัร    ต๋ิวตระกูล  ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๐)  นายทศพล   โคกเขา             ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๑) นายอนุสิทธ์ิ  มุสิกวงศ ์  ครู คศ. ๒  กรรมการ 

 ๑๒) นางสาวสุกญัญา อนนัธขาล     ครู คศ. ๒  กรรมการ         
๑๓) นางสาวธนิดา  ยาประจนั  ครูผูช่้วย   กรรมการ 
๑๔) นายอนุสรณ์   วงศช์าลี  วทิยากรสอนดนตรี กรรมการ 
๑๕) นายพงษศ์กัด์ิ  คงสง   ครู คศ. ๒  กรรมการและเลขานุการ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕  ประกอบดว้ย 
๑).นางซอฟียะ  มรรคาเขต  ครู คศ. ๒  ประธานกรรมการ 
๒) นางฟารีดา   กุลโรจนสิริ     ครู คศ. ๓  กรรมการ 
๓) นางอทิตยาภรณ์  เพชรสลบัแกว้ ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๔) นางจิรวรรณ  ปรางจนัทร์  ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๕) นายเลิศศกัด์ิ ประกอบชยัชนะ  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
๖) นางสาวนายลูา  ดาเลาะ  ครู คศ. ๒  กรรมการ     



 
 

๗) นางสาวปริยากร  กุณโรจร   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๘) นางปัญธาดา จนัทร์จิตรจริงใจ  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
๙) นางสาวรังสิมา  จ  าริ   ครูผูช่้วย   กรรมการ 
๑๐) นางฉวีวรรณ  เส็มสัน    ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๑) นางศริญญา   เหล็มหนู  ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๒) นางสาวโสธิญา  เยน็ทัว่  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
๑๓)  นายศิรา  ทองสีด า   ครูผูช่้วย   กรรมการ 
๑๔) นายสาการียา อาแว   ครู คศ. ๑  กรรมการและเลขานุการ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๖   ประกอบดว้ย 
๑) นายอบัดุลรอศกัด์ิ  นาฮูดา  ครู คศ. ๒  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวบุญประภา   ช่วยชม  ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๓) นางสาวมาเรียม โตะ๊ประดู่  ครูผูช่้วย   กรรมการ 
๔) นางตรีนุช     ทิศเมือง   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๕) นางจินฐัดา    ชูช่วย   ครู คศ. ๓  กรรมการ 
๖) นางสาวลียานา  ประทีปวฒันพนัธ์ ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๗) นางสมสวาท    ลิมานนั  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
๘) นางมยรีุ   เจะเลาะ   ครู คศ. ๓  กรรมการ 
๙) นางสาวปิยนนัท ์บุบผะโก  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
๑๐) นางสาวพิมเดือน   สังขท์อง  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
๑๑) นางสาวนูรียา   ลาย ู   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๒)นางจินดาวรรรณ  บุญเต่ียว  ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๓) นายสมยศ  แสงอรุณ   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๑๔) นางณูรไอน้ี   ลาโยค   ครู คศ. ๒  กรรมการและเลขานุการ 

๔.  คณะกรรมการก ากบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน มีหนา้ท่ี  ก ากบัติดตามการเยี่ยมบา้นของ
ครูท่ีปรึกษา  แต่ละระดบัชั้น เก็บรวบรวมขอ้มูล/สถิติจากการด าเนินโครงการ วเิคราะห์/บนัทึกคอมพิวเตอร์ 
จดัท าเป็นเอกสาร/ขอ้มูลสารสนเทศ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด ใหเ้ป็นปัจจุบนั  สามารถมาใชป้ระกอบการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สะดวก รวดเร็ว   ตลอดจน ประเมินและรายงานผล การด าเนินโครงการเสนอต่อ
คณะผูบ้ริหารตามล าดบั เพื่อทราบ  ประกอบดว้ย 

 

 



 
 

๑) นายวรีะศกัด์ิ   พทับุรี             ครู คศ. ๓  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายวชิยั   รันตนศิริ   ครู คศ. ๑  กรรมการ 

๓) นายสโมสร   ทองสิพพญัญู  ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๔ ) นายราเหม    ด่อล๊ะ   ครู คศ. ๒  กรรมการ 

 ๕)  นางซอฟียะ  มรรคาเขต  ครู คศ. ๒  กรรมการ 
 ๖)  นายอบัดุลรอศกัด์ิ  นาฮูดา   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
 ๗)  นางสาวธนิดา  ยาประจนั  ครู คศ. ๒  กรรมการ 
 ๙)   นางวไิล  หนูคงแกว้   ครู คศ. ๒  กรรมการและเลขานุการ 

๑๐)  นางสาวพชัราภรณ์  ยาบา  ครู คศ. ๒  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
 
ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความวริิยะ อุตสาหะ บงัเกิดผลดีแก่ราชการ

สืบไป   
  

 สั่ง  ณ  วนัท่ี  ๑๑   ธนัวาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๑ 
                                                                    
 
     (นายมาโนช   มณีวทิย)์ 
                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตูลวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 แบบบันทกึการเยี่ยมบ้านนักเรียน    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนสตูลวทิยา  อ าเภอเมืองสตูล  จังหวดัสตูล 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  

 

ช่ือนกัเรียน………………………..……………..ชั้น ม….…/….… กลุ่ม………  ช่ือเล่น…………...……. 
บา้นเลขท่ี…….…...หมู่…..บา้น……….……ต าบล…………..…อ าเภอ……….…..จงัหวดั……………... 
ช่ือบิดา…………………….…..…………ช่ือมารดา………..………………………โทร…………………. 
เป็นบุตรล าดบัท่ี………..จ านวนพี่นอ้งทั้งหมด……………..คน   ชาย………….คน   หญิง……..…...คน 

……………………………….. 
1. บา้นท่ีอาศยั       (  )   บา้นตนเอง       (  )  บา้นเช่า   (  ) อาศยัอยูก่บัผูอ่ื้น(ระบุ)…………………… 
2. ลกัษณะบา้น      (  )  ไมช้ั้นเดียว        (  ) ไมส้องชั้น (  ) คร่ึงตึกคร่ึงไม ้  
     (  )  ปูนชั้นเดียว      (  ) ปูนสองชั้น 
3.  สภาพแวดลอ้ม  (  )   ดี            (  )  พอใช ้     (  )  ไม่ดี       

    (  )  ควรปรับปรุง………………………………….. 
4. สภาพความเป็นอยูใ่นครอบครัว 
(  ) อยูร่่วมกบับิดามารดา   (  ) อยูก่บับิดา   (  ) อยูก่บัมารดา   (  ) อยูต่ามล าพงั    
(  ) อยูก่บัผูอ่ื้น  ระบุ…………………………………………………………. 
5. อาชีพของผูป้กครอง  (  ) เกษตรกร   (  ) คา้ขาย   (  ) รับราชการ   (  ) รับจา้ง   (  ) อ่ืน ๆ…………… 
6. สถานท่ีท างานของบิดามารดา (  )ในอ าเภอเดียวกนั  (  )ในจงัหวดัเดียวกนั  (  ) ต่างจงัหวดั  ระบุ…… 
7. สถานภาพของบิดามารดา   (  ) บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั    (  ) บิดามารดาหยา่ร้างกนั      (  ) บิดาถึงแก่กรรม     

       (  ) มารดาถึงแก่กรรม         (  ) บิดาและมารดาถึงแก่กรรม    
8. โรคประจ าตวัของนกัเรียน  (  ) แขง็แรง   (  ) มี  ระบุ…………...รักษาโดย…………………………… 
    (  )  เติบโตไม่สมวยั            (  )  เก็บกด    (  )  สมาธิสั้น 
9. ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว (  ) อบอุ่น   (  ) เฉย ๆ    (  ) ห่างเหิน   (  ) อ่ืน ๆ……………… 
10. ความรู้สึกของผูป้กครองท่ีมีต่อนกัเรียน  (  ) พอใจ   (  ) เฉย ๆ   (  ) ไม่พอใจ   (  ) อ่ืนๆ…………… 
11. วธีิการท่ีผูป้กครองอบรมเล้ียงดูนกัเรียน  (  ) กวดขนั   (  ) ตามใจ   (  ) ใชเ้หตุผล  (  ) ปล่อยปละ ละเลย  
 (  ) อ่ืน ๆ……………………… 
12. การปฏิบติัตนของนกัเรียนขณะอยูท่ี่บา้น  (  ) อ่านหนงัสือท าการบา้น  (  ) ช่วยงานผูป้กครอง   
(  ) ท างานบา้น  (  ) ไม่ช่วยงานเลย  (  ) อ่ืน ๆ…………………………………………. 
13. หนา้ท่ีรับผิดชอบของนกัเรียนภายในบา้น 
(  ) มีหนา้ท่ีประจ าคือ………………….……… (  ) ท าเป็นคร้ังคราว คือ……………...…………(  ) ไม่มี 



 
 

14. รายไดข้องครอบครัว     ผูป้กครองมีรายไดต่้อปี  ประมาณ   
(  ) นอ้ยกวา่  20,000  บาท  (  )   20,000 – 26,999  บาท   (  )   27,000  บาท ข้ึนไป 
15. รายไดก้บัการใชจ่้ายในครอบครัว      (  ) เพียงพอ    (  ) ไม่เพียงพอในบางคร้ัง    (  ) ขดัสน  
16. การหารายไดพ้ิเศษของนกัเรียน 
(  ) ไม่มีรายไดพ้ิเศษ    (  ) มีรายไดพ้ิเศษ  จากการท างาน…………………….ประมาณ………บาท/วนั 
(  )  อ่ืน ๆ ................................................. 
17. ลกัษณะเพื่อนเล่นท่ีบา้นของนกัเรียน โดยปกติเป็น 
(  ) เพื่อนรุ่นเดียวกนั    (  ) เพื่อนรุ่นนอ้ง   (  ) เพื่อนรุ่นพี่    (  ) เพื่อนทุกรุ่น 
18. การเดินทางมาโรงเรียนของนกัเรียน 
(  ) เดิน    (  ) รถจกัรยาน    (  ) รถจกัรยานยนต ์  (  )รถรับส่ง/รถโดยสาร     (  )  อ่ืน ๆ……………… 
19. ความตอ้งการของผูป้กครอง เม่ือนกัเรียนเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
(  ) ศึกษาต่อ   (  )  ประกอบอาชีพ (ระบุ) ……………………… (  ) อ่ืน ๆ………………………………. 
20. ทศันคติ/ความรู้สึกของผูป้กครองท่ีมีต่อโรงเรียน 
 (  ) พอใจ     (  ) เฉย ๆ      (  ) ไม่พอใจ (ระบุ)…………………………………………………………… 
21. ในครอบครัวนกัเรียนสนิทสนมกบัใครมากท่ีสุด 
(  ) พ่อ    (  )แม่    (  ) พ่ีสาว   (  )  พ่ีชาย    (  ) นอ้งสาว   (   )  นอ้งชาย     (  )  บุคคลอ่ืน 
(ระบุ)……………………………………………… 
22. เม่ือนกัเรียนมีปัญหา   นกัเรียนจะปรึกษาใคร 
(  ) พ่อ    (  )แม่    (  ) พ่ีสาว   (  )  พ่ีชาย    (  ) นอ้งสาว   (   )  นอ้งชาย     (  )  บุคคลอ่ืน  
(ระบุ)……………………………………………… 

23. ขอ้เสนอแนะของผูป้กครองท่ีมีต่อโรงเรียน 
(  ) ดา้นพฤติกรรมนกัเรียน………………………………………………………………………………….. 
(  ) ดา้นการจดัการเรียนการสอน…………………………………………………………………………… 
(  ) ดา้นบรรยากาศและอาคารสถานท่ี……………………………………………………………………... 
(  ) ดา้นการบริหารงานโรงเรียน…………………………………………………………………………….. 
(  ) ดา้นอ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………….…….. 
                   ลงช่ือ…………………………………..               ลงช่ือ…………………………………. 
                   (………………………………………..)             (………………………………………..) 
                                            นกัเรียน                                                   ผูป้กครองนกัเรียน 
  ลงช่ือ………………………………….     ลงช่ือ………………………………….                                                         
(………………………………………..)   (………………………………………..) 
          ครูท่ีปรึกษา/ครูเยีย่มบา้น                                                       ครูท่ีปรึกษา/ครูเยีย่มบา้น 

วนัท่ี………เดือน………………………….พ.ศ………………….. 



 
 

ภาพถ่าย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพถ่ายคู่กบัผู้ปกครอง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


