
การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

 การเยี่ยมบ้านนักเรียน  หมายถึง  การที่ครูไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของเขา   
อันจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนและท าให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ทางบ้านของนักเรียน 
 1.  จุดมุ่งหมายของการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 การเยี่ยมบ้านมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ 

1.1  เพ่ือให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ 
      ทางครอบครัวของนักเรียน 

        1.2  เพ่ือช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู  โรงเรียน  และนักเรียน 
        1.3  เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน       
                      อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 
        1.4  เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูล ข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียน 
                       ที่ไม่อาจสามารถหาได้ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ 
 2.  หลักการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อครูและโรงเรียนอีกทั้งยินดีให้ข้อมูลครูที่ไปเยี่ยมบ้าน 
         จึงควรยึดหลักการดังนี้ 

2.1  ก่อนไปเยี่ยมบ้านควรแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าเพ่ือไปบอกกล่าวผู้ปกครอง 
      ก่อนว่าครูจะเยี่ยมบ้านในวันใดเวลาใด 

  2.2  ครูควรตั้งจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมบ้านว่าต้องการทราบข้อเท็จจริงหรือ 
         ข้อมูลเรื่องใดบ้างพร้อมทั้งเตรียมหัวข้อที่จะสัมภาษณ์หรือสนทนากับ 

      ผู้ปกครองของนักเรียนเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายนั้น 
2.3  ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนเท่าที่มีอยู่ก่อนไปเยี่ยมบ้านเพื่อการปฏิบัติ  
       ตัวหรือถามค าถามที่เหมาะสมกับสภาพทางบ้านของนักเรียน 

 2.4   พยายามสร้างให้เกิดความคุ้นเคย ความอบอุ่นใจ ความมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน 
 2.5   ควรสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมวงสนทนาในระยะแรกท่ีครูไปถึง 

2.6   พยายามให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่างๆ   
       ออกมาให้มากในเรื่องที่สนทนากัน 

 2.7  หลีกเลี่ยงการการต าหนิติเตียน การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวนักเรียน  ผู้ปกครอง ครูหรือโรงเรียน  
         2.8  การเยี่ยมบ้านควรค านึงถึงความเหมาะสมของเวลาที่ไปเยี่ยมและระยะเวลา 
               ที่เยี่ยมบ้านโดยไม่ควรใช้เวลาอย่างเร่งรีบแต่ไม่ควรจะอยู่นานจนเกินไป 
         2.9  รีบจดบันทึกข้อมูลที่ได้ทันทีหลังจากกลับจากการเยี่ยมบ้าน   
 

*************************** 
 

 
 



แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 

ชั้น ม…......…/………… 
 
ชื่อนักเรียน………………………..…….........................………....ชือ่เล่น…………...…..….เบอร์โทรศัพท์...................................... 
บ้านเลขท่ี..................หมู่..….....บ้าน……................……ต าบล…........…….......…อ าเภอ………......…..จังหวัด…….....………... 
ชื่อบิดา…………………….…..….......……….......ชื่อมารดา……......…..……………………….เบอร์โทรศัพท์.................................... 
เป็นบุตรล าดับที่…….....…..จ านวนพี่น้องทั้งหมด………...……..คน  เป็นชาย…....……….คน  หญิง…….....…...คน 
ชื่อผู้ปกครอง……......…..…………………….เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น............................เบอร์โทรศัพท์........................... 
 

****************************** 
 

1. บ้านที่อาศัย          บ้านตนเอง        บ้านเช่า       อาศัยอยู่กับผู้อ่ืน ระบุ……………....………......……………..… 
2. ลักษณะบ้าน         บ้านชั้นเดียว     บ้านสองชั้น    ลักษณะแบบอ่ืนๆ ระบ.ุ...…………….....................……….. 
3. สภาพแวดล้อมของบ้าน         ดี      พอใช้      ไม่ดี     ควรปรับปรุง……………..................…………………….. 
4. ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน   1 – 5  กิโลเมตร            6 – 10  กิโลเมตร     
                    11 – 15  กิโลเมตร        16 – 20  กิโลเมตร          20  กิโลเมตรขึ้นไป     
5. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
         เดิน     รถจักรยาน     รถจักรยานยนต์     รถรับส่ง/รถโดยสาร       อ่ืนๆ……….........................……… 
6. สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว 
       อยู่ร่วมกับบิดามารดา     อยู่กับบิดา     อยู่กับมารดา     อยู่ตามล าพัง     
       อยู่กับผู้อ่ืน ระบุ…………………………………………………………. 
7. สถานภาพของบิดามารดา 
       บิดามารดาอยู่ด้วยกัน        บิดามารดาหย่าร้างกัน        บิดาถึงแก่กรรม     
       มารดาถึงแก่กรรม            บิดาและมารดาถึงแก่กรรม    
8. อาชีพของผู้ปกครอง     เกษตรกร      ค้าขาย      รับราชการ      รับจ้าง      อ่ืนๆ...................…………… 
9. สถานที่ท างานของบิดามารดา    ในอ าเภอเดียวกัน     ในจังหวัดเดียวกัน     ต่างจังหวัด ระบ…ุ..................… 
10. รายได้ของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้ต่อเดือน ประมาณ   
       น้อยกว่า  5,000  บาท        5,000 – 10,000  บาท       10,000  บาท ขึ้นไป 
11. การหารายได้พิเศษของนักเรียน 
         ไม่มีรายได้พิเศษ        มีรายได้พิเศษ  จากการท างาน…………………….ประมาณ………บาท/เดือน 
12. รายได้กับการใช้จ่ายในครอบครัว       เพียงพอ     ไม่เพียงพอในบางครั้ง     ขัดสน  
13. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว      อบอุ่น      เฉยๆ       ห่างเหิน      อ่ืนๆ…….................………… 
14. ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน    พอใจ        เฉยๆ      ไม่พอใจ      อ่ืนๆ……....................……… 
 
 



15. วิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูนักเรียน    เข้มงวดกวดขัน            ตามใจ         ใช้เหตุผล   
         ปล่อยปละละเลย         อ่ืนๆ………………........................……… 
16. การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน      อ่านหนังสือท าการบ้าน       ช่วยงานผู้ปกครอง   
       ท างานบ้าน        ไม่ช่วยงานเลย         อ่ืนๆ…………………………………………. 
17. หน้าที่รับผิดชอบของนักเรียนภายในบ้าน 
        มีหน้าที่ประจ าคือ………………….………      ท าเป็นครั้งคราว คือ……………...…………      ไม่มี 
18. สมาชิกในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด 
          พ่อ         แม่        พ่ี        น้อง        บุคคลอื่น ระบุ……………………………................………………… 
19. เมื่อนักเรียนมีปัญหา   นักเรียนจะปรึกษาใคร 
         พ่อ         แม่         พ่ี       น้อง        บุคคลอ่ืน ระบุ……………………………..……................…………… 
20. ลักษณะเพ่ือนเล่นที่บ้านของนักเรียน โดยปกติเป็น 
         เพ่ือนรุ่นเดียวกัน       เพ่ือนรุ่นน้อง       เพ่ือนรุ่นพี่       เพ่ือนทุกรุ่น 
21. โรคประจ าตัวของนักเรียน        ไม่มี           มี ระบุ…………..............…….รักษาโดย…………..........………………… 
22. ความต้องการของผู้ปกครอง เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
       ศึกษาต่อ         ประกอบอาชีพ ระบุ......................……………………        อ่ืนๆ………........………………………. 
23. ทัศนคติ/ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน 
       พอใจ             เฉย ๆ          ไม่พอใจ ระบุ………………………............................…………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน 
         ด้านพฤติกรรมนักเรียน………………………..........................................………………………………………………………….. 
          ............................................................................................................................. ............................................... 
         ด้านการจัดการเรียนการสอน……………………………………………………………………….........................................…… 
         ............................................................................................................................. ............................................... 
         ด้านบรรยากาศและอาคารสถานที่……………………………......................................………………………………………... 
          ............................................................................................................................. ............................................... 
         ด้านการบริหารงานโรงเรียน………………………………........................................…………………………………………….. 
          ........................................................................................................... ................................................................. 
         ด้านอื่น ๆ…………………………………………………………………...............................................……………………….…….. 
          ......................................................................... ...................................................................................................  

 

 
 

         ลงชื่อ………….....………………………..               ลงชื่อ……....……………………………. 
                                (………………………………………..)                   (………....…………………………..) 
                                            นักเรียน                                         ผู้ปกครองนักเรียน 
                                                         ลงชื่อ…………………………......….……. 
                                                               (………………………………………..) 
                                                                 ครูที่ปรึกษา/ครูเยี่ยมบ้าน 

 



 

      สรุปการออกเยี่ยมบา้นนักเรียน   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนวังทองพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี…...…/….…..จ านวนนักเรียนทั้งหมด…….....……คน  
ชาย…….....…….คน  หญิง……......……คน 

จ านวนนักเรียนที่ออกเยี่ยมบ้าน....................เปอร์เซนต์ 
ชื่อครูที่ปรึกษา………………….……………......../……......….……………………….. 

 

ข้อที ่ รายการ รวม ร้อยละ 

1     บ้านที่อาศัย 

 1.1 บ้านตนเอง   

 1.2 บ้านเช่า   
 1.3 อาศัยอยู่กับผู้อื่น   

2 ลักษณะบ้าน 

 2.1 บ้านช้ันเดียว   
 2.2 บ้านสองชั้น   
 2.3 ลักษณะแบบอื่น ๆ   

3  สภาพแวดล้อมของบ้าน 

 3.1 ดี   
 3.2 พอใช้   
 3.3 ไม่ดี   
 3.4 ควรปรับปรุง   

4 ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน   

 4.1     1 - 5  กิโลเมตร   

 4.2     6 – 10  กิโลเมตร   

 4.3     11 – 15  กิโลเมตร   

 4.4     16 – 20  กิโลเมตร   

 4.5     20  กิโลเมตรขึ้นไป   

5  การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน   

 5.1 เดิน   

 5.2 รถจักรยาน   

 5.3 รถจักรยานยนต์   

 5.4 รถรับส่ง/รถโดยสาร   

 5.5 อื่น ๆ    

6  สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว 

 6.1 อยู่ร่วมกับบิดามารดา   
 6.2 อยู่กับบิดา   
 6.3 อยู่กับมารดา   
 6.4 อยู่ตามล าพัง   
 6.5 อยู่กับผู้อื่น    

 



ข้อที ่ รายการ รวม ร้อยละ 

7  สถานภาพของบิดามารดา 

 7.1 บิดามารดาอยู่ด้วยกัน   

 7.2 บิดามารดาหย่าร้างกัน   

 7.3 บิดาถึงแก่กรรม   

 7.4 มารดาถึงแก่กรรม   

 7.5 บิดาและมารดาถึงแก่กรรม   

8  อาชีพของผู้ปกครอง 

 8.1 เกษตรกร   
 8.2 ค้าขาย   
 8.3 รับราชการ   
 8.4 รับจ้าง   
 8.5 อื่น ๆ   

9  สถานที่ท างานของบิดา มารดา 

 9.1 ในอ าเภอเดียวกัน   
 9.2 ในจังหวัดเดียวกัน   
 9.3 ต่างจังหวัด   

10  รายได้ของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้ต่อเดือน ประมาณ 

 10.1    น้อยกว่า 5,000  บาท   
 10.2    5,000 – 10,000  บาท   
 10.3    10,000 บาท  ขึ้นไป   

11  การหารายได้พิเศษของนักเรียน   
 11.1 ไม่มีรายได้พิเศษ   
 11.2 มีรายได้พิเศษ   

12  รายได้กับการใช้จ่ายในครอบครัว   
 12.1 เพียงพอ   
 12.2 ไม่เพียงพอในบางครั้ง   
 12.3 ขัดสน   

13  ความสัมพันธ์ของสมาขิกในครอบครัว 

 13.1 อบอุ่น   
 13.2 เฉยๆ   
 13.3 ห่างเหิน   
 13.4 อื่น ๆ   

14 ความรู้สึกผู้ปกครองต่อนักเรียน   

 14.1 พอใจ   
 14.2 เฉย ๆ   
 14.3 ไม่พอใจ   
 14.4 อื่น ๆ    

 
 
 
 



 

ข้อที ่ รายการ รวม ร้อยละ 

15  วิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเล้ียงดูนักเรียน 

 15.1 เข้มงวดกวดขัน   
 15.2 ตามใจ   
 15.3 ใช้เหตุผล   
 15.4 ปล่อยปละละเลย   
 15.5 อื่น ๆ   

16  การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน 

 16.1 อ่านหนังสือท าการบ้าน   
 16.2 ช่วยงานผู้ปกครอง   
 16.3 ท างานบ้าน   
 16.4 ไม่ช่วยงานเลย   
 16.5 อื่น ๆ    

17  หน้าที่รับผิดชอบของนักเรียนภายในบ้าน 

 17.1 มีหน้าที่ประจ า   
 17.2 ท าเป็นคร้ังคราว   
 17.3 ไม่มี   

18  ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด 

 18.1  พ่อ 

 18.2  แม่ 

 18.3  พ่ี 

 18.4  น้อง 

 18.5  บุคคลอื่น 

19  เมื่อมีปัญหานักเรียนปรึกษาใคร 

 19.1 พ่อ 

 19.2 แม่ 

 19.3 พ่ี 

 19.4 น้อง 

 19.5 บุคคลอื่น 

20  ลักษณะเพื่อนเล่นที่บ้านของนักเรียน โดยปกติเป็น 

 20.1 เพื่อนรุ่นเดียวกัน   
 20.2 เพื่อนรุ่นน้อง   
 20.3 เพื่อนรุ่นพี่   
 20.4 เพื่อนทุกรุ่น   

 
 
 
 
 
 



ข้อที ่ รายการ รวม ร้อยละ 

21 โรคประจ าตัวของนักเรียน 

 21.1 ไม่มี   
 21.2 มี   

22 ความต้องการของผู้ปกครอง เมื่อนักเรียนจบ ม.3,ม.6 

 22.1 ศึกษาต่อ   
 22.2 ประกอบอาชีพ   
 22.3 อื่น ๆ    

23  ทัศนคติ/ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน 

 23.1 พอใจ   
 23.2 เฉย ๆ   
 23.3 ไม่พอใจ   

 
 
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน 

 

         ด้านพฤติกรรมนักเรียน………………………..........................................………………………………………………………….. 
          ............................................................................................................................. ............................................... 
          ................................................................................................................................................... ......................... 
         ด้านการจัดการเรียนการสอน……………………………………………………………………….........................................…… 
          ............................................................................................................................. ............................................... 
          ............................................................... .............................................................................................................  
         ด้านบรรยากาศและอาคารสถานที่……………………………......................................………………………………………... 
          ............................................................................................................................................................ ................ 
          ........................................................................................................ .................................................................... 
       

         ด้านการบริหารงานโรงเรียน………………………………........................................…………………………………………….. 
          ................................................................ ............................................................................................................  
          ............................................................................................................................. ............................................... 
 
         ด้านอื่น ๆ…………………………………………………………………...............................................……………………….…….. 
          ...................................................................................................... ...................................................................... 
          ............................................................................................................................. ............................................... 
 
 
 
 
 



 
***  จากการเยี่ยมบ้านของนักเรียน  นักเรียนที่มีฐานะของครอบครัวยากจนหรือมีความยากล าบากในด้านอ่ืนๆ 
สมควรส่งรายชื่อให้งานแนะแนวเพื่อรับการช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาต่อไป  มีจ านวน...........................ราย   
รายช่ือเรียงล าดับ  ดังนี้ 
 1..................................................................................................... ............................................................. 
 2.................................................................................................... .............................................................
 3.................................................................................................... .............................................................  
 4.................................................................................................... ............................................................. 
 5.................................................................................................... ............................................................. 
 6.................................................................................................... ............................................................. 
 7................................................................................................................................................................. 
 8.................................................................................................... ............................................................. 
 9.................................................................................................... ............................................................. 
 10................................................................................................................................................................. 
  
 
 
   

                                                                    ลงชื่อ…………………………......….……. 
                                                                          (………………………………………..) 
                                                                             ครูที่ปรึกษา/ครูเยี่ยมบ้าน 
                                                                วันที…่……เดือน………………………….พ.ศ…………….. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


