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แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 

ค าชี้แจง   ให้โรงเรียน(ครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว) รวบรวมข้อมูลที่ได้ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    ในสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน  ระหว่างวันที่.... 20 พฤษภาคม  -  30   มิถุนายน  2563 ...... 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 จ านวนครอบครัวที่เข้าเยี่ยม ..............196...............ครอบครัว 
 จ านวนนักเรียนที่เข้าเยี่ยม..................196.............คน 
 บุคคลอื่นที่ร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียนกับครู มีใครบ้าง โปรดระบุ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................................................................................ .............. 
 ................................................................................................................... ................................................... 

2. ลักษณะการด าเนินชีวิตและกิจกรรมเมื่อนักเรียนอยู่ท่ีบ้าน 
       √ งานอดิเรก เล่นกีฬา      จ านวน......33......ครอบครัว    อ่านหนังสือ    จ านวน....31....ครอบครัว 
   เล่นเกม      จ านวน.......45.....ครอบครัว    เล่นดนตรี      จ านวน....9.......ครอบครัว 
   ดูทีวี       จ านวน......70......ครอบครัว 
   อ่ืนๆ       จ านวน.........-.......ครอบครัว 
       √ การช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน  จ านวน..........196.........ครอบครัว 
       √ การหารายได้พิเศษ  จ านวน...........20........ครอบครัว 

3. สภาพแวดล้อมของครอบครัว 
 3.1 กลุ่มครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมดี  จ านวน........193...........ครอบครัว 

        ด้านที่อยู่อาศัยและปัจจัยทางกายภาพ 
  - การอยู่อาศัย    √    อยู่กับบิดามารดา จ านวน.......161........ครอบครัว 
             √     อยู่กับบุคคลอ่ืน จ านวน.........35..........ครอบครัว 
  - ลักษณะสภาพบ้าน ความแข็งแรงปลอดภัย  จ านวน......196.............ครอบครัว 
  - สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชนปลอดภัย  จ านวน.........190..........ครอบครัว 
  - สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชนท าให้มีความเสี่ยงต่อเด็ก  จ านวน....6......ครอบครัว 

              ด้านบรรยากาศและความสัมพันธ์ในครอบครัว 
     √      อบอุ่น/มีเหตุผล/ให้เวลา จ านวน......191..........ครอบครัว 
       √      ปล่อยปละละเลย  จ านวน.......5............ครอบครัว 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       การสนับสนุนด้านการเรียน (สอนการบ้าน/ให้เรียนพิเศษ/จัดหาสื่อ เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้) 
    √   มี  จ านวน..........113.........ครอบครัว 
             √    ไม่มี  จ านวน...........83 ........ครอบครัว 
    (ถ้ามี ได้แก่ ....สอนการบ้าน/.จัดหาสื่อ เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้...............) 

       การสนับสนุนด้านความประพฤติ (สั่งสอนให้การอบรม การพูด/มารยาท/การท าความเคารพ) 
    √   มี  จ านวน......196......ครอบครัว 
                ไม่มี  จ านวน...................ครอบครัว 
    (ถ้ามี ได้แก่ ...สั่งสอนให้การอบรม การพูด/มารยาท/เคารพผู้อาวุโส....) 

       อ่ืนๆ (การอบรมสั่งสอน มารยาท การพูด การท าความเคารพ) 
 ......................................................................................... ............................................................... 

 3.2  กลุ่มครอบครัวที่สภาพแวดล้อมมีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะเสี่ยง   จ านวน........6...........ครอบครัว 

              ด้านที่อยู่อาศัยและปัจจัยทางกายภาพ 
  - การอยู่อาศัย    √      อยู่กับบิดามารดา จ านวน........1........ครอบครัว 
              √      อยู่กับบุคคลอ่ืน จ านวน........5.......ครอบครัว 
  - ลักษณะสภาพบ้าน ความแข็งแรงปลอดภัย  จ านวน..........6......ครอบครัว 
  - สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชนปลอดภัย  จ านวน...........6........ครอบครัว 
  - สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชนท าให้มีความเสี่ยงต่อเด็ก จ านวน..............ครอบครัว 

              ด้านบรรยากาศและความสัมพันธ์ในครอบครัว 
    √    อบอุ่น/มีเหตุผล/ให้เวลา จ านวน........3......ครอบครัว 
             √    ปล่อยปละละเลย  จ านวน........3........ครอบครัว 

       การสนับสนุนด้านการเรียน (สอนการบ้าน/ให้เรียนพิเศษ/จัดหาสื่อ เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้) 
         มี  จ านวน...................ครอบครัว 
             √    ไม่มี  จ านวน........6.......ครอบครัว 
    (ถ้ามี ได้แก่ ........................................................................................................)  

       การสนับสนุนด้านความประพฤติ (สั่งสอนให้การอบรม การพูด/มารยาท/การท าความเคารพ) 
                √  มี  จ านวน........6........ครอบครัว 
               ไม่มี  จ านวน...................ครอบครัว 
    (ถ้ามี ได้แก่ .....สั่งสอนให้การอบรม การพูด/มารยาท/การท าความเคารพ....) 

       อ่ืนๆ ....................................................................................................................... ........................ 
 

หมายเหตุ  การสรุปข้อมูลในข้อที่ 3  ขอให้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อค าตอบ  แยกเป็น  2  กลุ่ม คือ  กลุ่มท่ีมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริม พัฒนา และกลุ่มท่ีมีแนวโน้มเสี่ยง 
 

 

 



4.  ความเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมลูก 
 - พฤติกรรมที่พอใจ จ านวน.......142............ครอบครัว 
 ได้แก่  ช่วยท างานบ้าน  ช่วยท าสวน  ท านา  อ่านหนังสือ  ท าการบ้าน  อ่ืนๆ……………………………………. 

 - พฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงแก้ไข จ านวน.......54............ครอบครัว 
 ได้แก่  ไม่อ่านหนังสือ  ไม่ช่วยท างานบ้าน  ใช้เวลาว่างเล่นเกม  อื่นๆ........................................................ 

5. สรุปผลการคัดกรองนักเรียน 
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด (คน) กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพิเศษ 

ม.1 35 34    
ม.2 40 38 2   
ม.3 40 40    
ม.4 30 30    
ม.5 23 23 1   
ม.6 28 25 3   
รวม 196 190 6   

6. ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ เช่น ความต้องการของผู้ปกครอง ครู และนักเรียน การมีส่วนร่วมของบุคคลและ
หน่วยงานอ่ืนในการเยี่ยมบ้าน 

- ควรจัดกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือ ทั้งด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมด้าน
ศักยภาพของนักเรียนด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

- ควรมีการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน 
 

สรุปภาพรวมของห้องเรียน จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน จ าแนกตามลักษณะต่างๆ  
 1. นักเรียนที่อยู่ในสภาพครอบครัวปกติไม่เป็นปัญหากับการเรียน    มี  จ านวน.......196......ครอบครัว 
 2. นักเรียนอยู่ในสภาพยากล าบาก (หมายถึง นักเรียนที่อยู่ในครอบครัวอยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง  
ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง   หรือแยกกันอยู่และได้รับความล าบาเกินวัยหรือก าลังความสามารถและสติปัญญาหรือเด็กที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้)     มี  จ านวน.........-..........ครอบครัว 
 3. นักเรียนที่เสี่ยงต่อการกระท าผิด (หมายถึง นักเรียนที่ประพฤติตนไม่สมควร หรือคบหาสมาคมกับ
บุคคลข้างเคียงที่น่าจะชักน าไปในทางกระท าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรืออยู่ในสภาพแวดล้อม หรือ
สถานทีอั่นอาจชักน าไปในทางเสียหาย)   มี  จ านวน........-...........ครอบครัว 
หมายเหตุ   พร้อมแนบรูปภาพประกอบ 
 
        ลงชื่อ....... ............................... 
            ( นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ) 
                       ผู้รายงาน 
 



ภาพประกอบการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

ภาพการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ครูที่ปรึกษา  จ่าสิบเอกจักราชัย   คุณสมบัติ / นางสาวอมรรัตน์   ศรีภิรมย์ 

 

 
 

 



 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ครูที่ปรึกษา  นายเจษฎา    หอมสมบัติ / นางสาวนิภาพร   แก่นท้าว 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๑ 
ครูที่ปรึกษา  นางภานุมาศ   พิมโยธา 

 

 
 

 



 
 

 



ภาพการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓/๒ 
ครูที่ปรึกษา  นายฉัตรชัย   สุจริต / นายวัษพล  โยโพธิ์ 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
ครูที่ปรึกษา  นางณัฐฏิมา   ศรีพรหมษา 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 
ครูที่ปรึกษา  นางสาวอุมาพร   แข่งขัน 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
ครูที่ปรึกษา  นายสุทธิชัย   โคตาแสง / นายนิยม   ศรีนุกูล 

 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
   

  ค าสั่งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
ที่ 073 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การก ากับดูแลนักเรียน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงต่อนักเรียน
และโรงเรียน ทราบสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ได้ออย่างเหมาะสม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (2) แห้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนด
ไว้ให้เป็นไปตามหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2563  
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 1) นายอมรเทพ  วิภาวิน   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2) นายประสิทธิ์  มายูร   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3) นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา  ครู  คศ.3   กรรมการ 
 4) จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ครู  คศ.2   กรรมการ 
 5) นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู  คศ.1   กรรมการ 
 6) นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู  คศ.3   กรรมการและเลขานุการ
 7) นางสาวอุมาพร  แข่งขัน  ครู  คศ.3      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่ ให้นโยบาย แนวปฏิบัติ อ านวยการ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ในการออกแบบเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการออกเยี่ยมบ้าน 
 2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  1. จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ครู  คศ.2  ครูที่ปรึกษา ม.1/1 
  2. นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์  ครู  คศ.1  ครูที่ปรึกษา ม.1/2 

 2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  1. นายเจษฎา  หอมสมบัติ  ครู  คศ.1  ครูที่ปรึกษา ม.2/1 
  2. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว  ครู  คศ.1  ครูที่ปรึกษา ม.2/2 

 2.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  1. นางภานุมาศ  พิมโยธา   ครู  คศ.1  ครูที่ปรึกษา ม.3/1 
  2. นายฉัตรชัย  สุจริต   ครู  คศ.3  ครูที่ปรึกษา ม.3/2 



  3. นายวัษพล   โยโพธิ ์   ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษา ม.3/2 

 2.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  1. นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา  ครู  คศ.3  ครูที่ปรึกษา ม.4  

2. นายศิวาวุธ  วิเวก   ครูอัตราจ้าง  ครูที่ปรึกษา ม.4 

 2.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  1. นางสาวอุมาพร  แข่งขัน  ครู  คศ.3  ครูที่ปรึกษา ม.5 

 2.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  1. นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู  คศ.3  ครูที่ปรึกษา ม.6 
  2. นายสุทธิชัย  โคตาแสง   ครู  คศ.3  ครูที่ปรึกษา ม.5 

มีหน้าที่ 1. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนในห้องที่รับผิดชอบ บันทึกลงในแบบเยี่ยมบ้านนักเรียน และ
บันทึกภาพ ถ่ายเป็นหลักฐาน โดยด าเนินการออกเยี่ยมบ้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนด้านต่างๆ คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มต่างๆ เพ่ือประสานหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริมให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

3. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน 
1. นายนิยม  ศรีนุกูล   ครู  คศ.3  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวอุมาพร  แข่งขัน  ครู  คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
 3. นายศิวาวุธ  วิเวก   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

                                 ( นายอมรเทพ  วิภาวิน ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 


