โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

บท.ดล. 08

อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ

สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
1. ข้อมูลทั่วไปของการเยี่ยมบ้านนักเรียน
สรุปกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ……… ปีกำรศึกษำ ………………………..
ครูที่ปรึกษำ (1) ………………………………………………….. ตำแหน่ง ……………… วิทยฐำนะ ……………………………………
ครูที่ปรึกษำ (2) ………………………………………………….. ตำแหน่ง ……………… วิทยฐำนะ ……………………………………
นักเรียนในที่ปรึกษำ มีจำนวน …………… คน
 ออกเยี่ยมบ้ำน
จำนวน …………… คน คิดเป็นร้อยละ ……
 ไม่ได้ออกเยี่ยมบ้ำน จำนวน
…………… คน คิดเป็นร้อยละ …… ออกเยี่ยมไม่ครบเนื่องจำก............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
2. สารสนเทศของการเยี่ยมบ้านนักเรียน
2.1 สถำนที่อยู่อำศัยปัจจุบันของนักเรียน
2.1.1 นักเรียนที่พักอำศัยในชุมชนเขตพื้นที่บริกำร
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
จานวน (คน)
ภักดีชุมพล
บ้ำนเจียง หมู่ที่ 1 บ้ำนเจียง
หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง
หมู่ที่ 3 บ้ำนแจ้งตรำด
หมู่ที่ 4 บ้ำนโนนระเวียง
หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองใหญ่
หมู่ที่ 6 บ้ำนคลองจันลำ
หมู่ที่ 7 บ้ำนคลองไทร
หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนคูณ
หมู่ที่ 9 บ้ำนพัฒนำสำมัคคี
หมู่ที่ 10 บ้ำนโนนศิลำทอง
หมู่ที่ 11 บ้ำนนำเจริญ
แหลมทอง หมู่ที่ 1 บ้ำนแหลมทอง
หมู่ที่ 2 บ้ำนถ้ำแก้ว
หมู่ที่ 3 บ้ำนซับเจริญ
หมู่ที่ 4 บ้ำนหินเหิบ
หมู่ที่ 5 บ้ำนสำมแยกดงสวรรค์
หมู่ที่ 6 บ้ำนวังตะกู
หมู่ที่ 7 บ้ำนโนนผักหวำน
หมู่ที่ 8 บ้ำนซับไทรทอง
หมู่ที่ 9 บ้ำนซับภูทอง
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ร้อยละ

หมายเหตุ

อาเภอ
หนองบัว
แดง

อาเภอ

ตาบล
ถ้ำวัวแดง

หมู่บ้าน
จานวน (คน)
หมู่ที่ 1 บ้ำนบุสีเสียด
หมู่ที่ 2 บ้ำนโนนถำวร
หมู่ที่ 3 บ้ำนโนนเตำไห
หมู่ที่ 4 บ้ำนโนนลำน
หมู่ที่ 5 บ้ำนบำเหน็จสุวรรณ
หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองหอยปัง
หมู่ที่ 7 บ้ำนหัวนำคำ
หมู่ที่ 8 บ้ำนบ่อทอง
หมู่ที่ 9 บ้ำนห้วยคลองนำ
หมู่ที่ 10 บ้ำนภูผำทอง
หมู่ที่ 11 บ้ำนวังทอง
หมู่ที่ 12 บ้ำนหนองหอยปังพัฒนำ

2.1.2 นักเรียนที่พักอำศัยนอกชุมชนเขตพื้นที่บริกำร
ตาบล
หมู่บ้าน
จานวน (คน)

2. สภาพภายในบ้านและบริเวณโดยทั่วไป
1. สถานะที่อยู่อาศัย
จานวน ร้อยละ
บ้ำนของนักเรียนเอง
บ้ำนญำติ
บ้ำนพัก/บ้ำนเช่ำ
อื่น ๆ .........................................

2.

บันทึกเพิ่มเติม
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ร้อยละ

หมายเหตุ

ร้อยละ

หมายเหตุ

สภาพที่อยู่อาศัย
สะอำดเป็นระเบียบ
ไม่ค่อยสะอำดเป็นระเบียบ
สกปรกไม่มรี ะเบียบ
อื่น ๆ

จานวน ร้อยละ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
1. การอบรมเลี้ยงดู
ตำมใจ
ใช้เหตุผล
ปล่อยปละละเลย
เข้มงวดกวดขัน
อื่น ๆ ระบุ..................................

จานวน (คน)

ร้อยละ

บันทึกเพิ่มเติม

4. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมขณะอยู่บ้าน
4.1

การเข้านอน
ก่อน 22.00 น.
22.00 - 24.00 น.
หลัง 24.00 น.

จานวน ร้อยละ

4.2 การตื่นนอน
ก่อน 05.00 น.
05.00 - 06.00 น.
หลัง 06.00 น.

จานวน ร้อยละ

4.3 การปฏิบัติตนด้านอื่น ๆ
รายการ

ไม่เคย
จานวน ร้อยละ
(คน)

ความถี่ของการปฏิบัตขิ องนักเรียน
ครั้งคราว
บ่อยครั้ง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)

ประจา
จานวน ร้อยละ
(คน)

กำรนอนค้ำงคืนบ้ำนเพื่อน/
บุคคลอื่นอื่น
กำรเที่ยวกลำงคืน
กำรดูโทรทัศน์
กำรเล่นเกม
ทำกำรบ้ำน/อ่ำนหนังสือ
4.4 กำรเรียนและปัญหำของนักเรียน
1) การเรียนของนักเรียนในปัจจุบัน จานวน ร้อยละ
ไม่มีปญ
ั หำ
เรียนไม่เข้ำใจ
เบื่อเรียนบำงวิชำ
เรียนไม่ทันเพื่อน
ต้องกำรให้เพื่อนช่วย

2) เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนมักจะ จานวน ร้อยละ
เก็บไว้คนเดียว
ปรึกษำเพื่อน
ปรึกษำบิดำมำรดำ/ผู้ปกครอง
ปรึกษำครู
แก้ปัญหำด้วยตนเอง
อื่นๆ

ต้องกำรครูที่เข้ำใจและเป็นที่ปรึกษำได้

อยำกเลิกเรียน
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5. ผลกำรประเมินคุณลักษณะ/พฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่บำ้ นของนักเรียนทั้งห้อง
จานวนนักเรียน (คน)
คุณลักษณะ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
เฉลี่ย
(3)
(2)
(1)
ควำมรับผิดชอบ
ควำมขยันหมั่นเพียร
ควำมอดทน
ควำมมีระเบียบวินัย
ควำมซื่อสัตย์
ควำมมีน้ำใจ/เอื้ออำทร
กำรตรงต่อเวลำ
ควำมมั่นใจในตนเอง
กำรใฝ่หำควำมรู้
กำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
รวม

แปล
ความหมาย

หมายเหตุ : กำรคิดค่ำเฉลี่ย ดังตัวอย่ำงนี้
ค่ำเฉลี่ยแต่ละช่อง = [(3x5)+(2x8)+(1x2)]/(5+8+2) = 2.20
ค่ำเฉลี่ยช่องรวม = ค่ำเฉลี่ยแต่ละช่อง/10
เมื่อได้ค่ำเฉลี่ยแล้วนำไปเทียบเกณฑ์คุณลักษณะ/พฤติกรรมของนักเรียน
ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 2.34 – 3.00 หมำยถึง ดี
คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 1.68 – 2.33 หมำยถึง ปำนกลำง
คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 1.00 – 1.67 หมำยถึง ควรปรับปรุง

บันทึกเพิ่มเติม

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียน
บันทึกเพิ่มเติม

ลงชื่อ......................................................ครูที่ปรึกษำ (1)
(……………………………………………..)

ลงชื่อ......................................................ครูที่ปรึกษำ (2)
(………………………………………………)
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