สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2559
โรงเรียน.............................................................
เพศ
ชาย จานวน...........คน

หญิง จานวน...........คน

1. บ้านที่อาศัย
บ้านของตนเอง
จานวน...........คน
บ้านเช่า
จานวน...........คน
อาศัยอยู่กับผู้อื่น
จานวน...........คน
2. ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน
1-5 กิโลเมตร
จานวน...........คน
6-10 กิโลเมตร
จานวน...........คน
11-15 กิโลเมตร
จานวน...........คน
16-20 กิโลเมตร
จานวน...........คน
20 กิโลเมตรขึ้นไป
จานวน...........คน
3. การเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน
เดิน
จานวน...........คน
รถจักรยาน
จานวน...........คน
รถจักรยานยนต์
จานวน...........คน
รถยนต์ส่วนตัว
จานวน...........คน
รถรับส่ง/รถโดยสาร
จานวน...........คน
อื่นๆ
จานวน...........คน
4. สภาพแวดล้อมของบ้าน
ดี
จานวน...........คน
พอใช้
จานวน...........คน
ไม่ดี
จานวน...........คน
ควรปรับปรุง
จานวน...........คน
5. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
อบอุ่น
จานวน...........คน
เฉยๆ
จานวน...........คน
ห่างเหิน
จานวน...........คน
6. วิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูนักเรียน
เข้มงวดกวดขัน
จานวน...........คน
ตามใจ
จานวน...........คน
ใช้เหตุผล
จานวน...........คน
ปล่อยปละละเลย
จานวน...........คน
อื่นๆ
จานวน...........คน

รวม จานวน...........คน

7. สมาชิกในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด
พ่อ
จานวน...........คน
แม่
จานวน...........คน
พี่สาว
จานวน...........คน
น้องสาว
จานวน...........คน
พี่ชาย
จานวน...........คน
น้องชาย
จานวน...........คน
อื่นๆ
จานวน...........คน
8. พี-่ น้อง
ลูกคนเดียว
จานวน...........คน
มีพี่-น้อง 2 คน
จานวน...........คน
มีพี่-น้อง 3 คน
จานวน...........คน
มีพี่-น้อง 4 คนขึ้นไป จานวน...........คน
9. ได้เงินมาโรงเรียน วันละ
ไม่เกิน 20 บาท
จานวน...........คน
21 – 30 บาท
จานวน...........คน
31 – 40 บาท
จานวน...........คน
41 – 50 บาท
จานวน...........คน
มากกว่า 50 บาทขึ้นไป จานวน...........คน
10. การอาศัยของนักเรียนปัจจุบัน
อยู่กับบิดา-มารดา
จานวน...........คน
อยู่กับบิดา
จานวน...........คน
อยู่กับมารดา
จานวน...........คน
อยู่กับบุคคลอื่น
จานวน...........คน
11. สถานภาพของบิดา-มารดา
อยู่ร่วมกัน
จานวน...........คน
แยกกันอยู่
จานวน...........คน
หย่าร้างกัน
จานวน...........คน
12. การมีชีวิตของบิดา-มารดา
บิดา-มารดามีชีวิต
จานวน...........คน
บิดาเสียชีวิต
จานวน...........คน
มารดาเสียชีวิต
จานวน...........คน
บิดา-มารดาเสียชีวิต
จานวน...........คน
13. อาชีพของบิดา
เกษตรกรรม
จานวน...........คน
ค้าขาย
จานวน...........คน
อื่นๆ
จานวน...........คน

รับจ้าง
รับราชการ

จานวน...........คน
จานวน...........คน

14. อาชีพของมารดา
เกษตรกรรม
จานวน...........คน
ค้าขาย
จานวน...........คน
อื่นๆ
จานวน...........คน
15. รายได้ของบิดา-มารดา / เดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
จานวน...........คน
5,000-10,000 บาท
จานวน...........คน
10,001-15,000 บาท
จานวน...........คน
สูงกว่า 15,000 บาทขึ้นไป
จานวน...........คน
16. สภาพภายในบ้าน
มีห้องนอนส่วนตัว
จานวน...........คน
นอนรวมกับพี่-น้อง
จานวน...........คน
นอนรวมกับพ่อ-แม่
จานวน...........คน
ไม่มีห้องนอนส่วนตัว
จานวน...........คน
17. การใช้เวลาว่างของนักเรียน
เล่นกีฬา
จานวน...........คน
อ่านหนังสือ
จานวน...........คน
เล่นเกมส์
จานวน...........คน
เล่นดนตรี
จานวน...........คน
ดูโทรทัศน์
จานวน...........คน
อื่นๆ
จานวน...........คน
18. บทบาทของนักเรียนในบ้าน
ช่วยพ่อแม่ทางานบ้าน จานวน...........คน
หารายได้พิเศษ
จานวน...........คน
ไม่ได้ทาอะไรเลย
จานวน...........คน
19. งานที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ
ทาความสะอาดบ้าน
จานวน...........คน
ซักผ้า
จานวน...........คน
ช่วยการค้าขาย
จานวน...........คน
ช่วยทานา-ทาไร่
จานวน...........คน
อื่นๆ
จานวน...........คน
20. สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย
สภาพบ้านแข็งแรง ปลอดภัย
สภาพแวดล้อมบ้าน / ชุมชน ปลอดภัย
สภาพแวดล้อมรอบบ้าน / ชุมชน มีความเสี่ยงต่อเด็ก
21. การสนับสนุนด้านการเรียน
มี
จานวน...........คน
ไม่มี
จานวน...........คน

รับจ้าง
รับราชการ

จานวน...........คน
จานวน...........คน
จานวน...........คน

จานวน...........คน
จานวน...........คน

22. ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อพฤติกรรมของเด็ก
พอใจ
จานวน...........คน โดยมีพฤติกรรมที่พอใจดังนี้…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ไม่พอใจ
จานวน...........คน โดยมีพฤติกรรมที่ไม่พอใจดังนี้………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
23. ความต้องการและความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ต้องการ
จานวน...........คน โดยมีความคิดเห็นดังนี้ ................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไม่ต้องการ
จานวน...........คน โดยมีความคิดเห็นดังนี้ ................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
24. ความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน........................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ..................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25. ข้อเสนอแนะอื่นๆ.........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ............……...................... (ครูที่ปรึกษา )
(……………………….……..…………….…..)

ลงชื่อ............……........................ ( ครูที่ปรึกษา )
(……………………….……..…………….…..)

วันที.่ ....... เดือน....................พ.ศ. 2559

