
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา)  งานครูที่ปรึกษา                     ., 
ที่               ฝพ.งคษ.          /๒๕๖5                  วันที่        สิงหาคม  ๒๕๖5                                  ,  

เร่ือง  รายงานผลการออกเยี่ยมบ้าน บ้านเช่า หอพัก และที่อยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒565  
 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

      ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..................................................... ............... ครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา 
ระดับ (   ) ปวช. , (   ) ปวส.   ชั้นปีที่...............กลุ่ม ........... มีนักเรียน นักศึกษา  ในที่ปรึกษา  จ านวน .............. คน 
ได้ออกเยี่ยมบ้านฯ  จ านวน .....................คน  เหลือนักเรียนนักศึกษาท่ียังไม่ได้ออกเยี่ยมบ้านฯ  จ านวน ...............คน 
ข้าพเจ้า  จึงขอรายงานผลการออกเยี่ยมบ้าน บ้านเช่า หอพัก และที่อยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา   ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖5  ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 ลงชื่อ ............................................    ลงชื่อ ............................................ 
       (...............................................)                 (นางสาวรุจิรา  พูลเพิ่ม) 
      ครูที่ปรึกษา              หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
     
 
 

(นางสุดใจ  ภูเทศ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคเดชอุดม 
แบบรายงานผลการออกเยี่ยมบ้าน นักเรียนนักศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5 

ที ่ ชื่อสกุล 
ผลการออก
เยี่ยมบ้าน 

หมาย
เหตุ 

ที ่ ชื่อสกุล 
ผลการออก
เยี่ยมบ้าน 

หมาย
เหตุ 

ได้ไป ไม่ได้ไป ได้ไป ไม่ได้ไป 

๑     ๒๑     
๒     ๒๒     
๓     ๒๓     
๔     ๒๔     
๕     ๒๕     
๖     ๒๖     
๗     ๒๗     
๘     ๒๘     
๙     ๒๙     

๑๐     ๓๐     
๑๑     ๓๑     
๑๒     ๓๒     
๑๓     ๓๓     
๑๔     ๓๔     
๑๕     ๓๕     
๑๖     ๓๖     
๑๗     ๓๗     
๑๘     ๓๘     
๑๙     ๓๙     
๒๐     ๔๐     
 

สรุป   นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด  จ านวน ..................คน 
 นักเรียนชาย   จ านวน ..................คน  

นักเรียนหญิง     จ านวน ..................คน 
 ได้รับการเยี่ยมบ้าน  จ านวน ..................คน  

ไม่ได้รับการออกเยี่ยมบ้าน   จ านวน ................คน 
 

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

                                                    ......../................/............... 



วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
แบบรายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา  

ตามโครงการเยี่ยมบ้าน บ้านเช่า หอพัก และท่ีอยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา  
   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5 

(ครูที่ปรึกษา) 

วันที่ .............เดือน ........................................ พ.ศ. ๒๕๖5 

 ข้าพเจ้า ................................................................ครูที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษา ระดับ (   ) ปวช. , (   ) ปวส.   
ชั้นปีที่.............กลุ่ม ............มีนักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษา จ านวน ...............คน ออกเยี่ยมบ้าน จ านวน .......... ....คน 
เหลือนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่ได้ออกเยี่ยมบ้าน จ านวน ..............คน ได้ออกเยี่ยมบ้านตั้งแต่วันที่.................................. 
.................................................................................  นั้น ณ ที่หมู่บ้าน ดังนี้  .................................................................. 
...................................................................... .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
 ทั้งนี้ผลการออกเยี่ยมบ้านฯ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5  สรุปได้ดังนี้ 
ตอนที่  ๑  สถานภาพของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ...............ชั้นปีที่.............กลุ่ม .............ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5 
 ๑.๑ เพศ  ชาย ......................คน   หญิง..................คน  รวม..................คน 
 ๑.๒ จ านวนพี-่น้อง    เป็นลูกคนเดียว ...............คน     มีพ่ีน้อง  ๒  คน ................คน   
    มีพ่ีน้อง  ๓  คน............... คน  มีพ่ีน้อง  ๔  คนข้ึนไป ..............คน 
 ๑.๓ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ บิดา-มารดา ....................คน อยู่บ้านคนเดียว ..................คน 
    ญาติฝ่ายบิดา .................. คน ญาติฝ่ายมารดา ...................คน 
    ผู้ปกครอง ........................คน 
 ๑.๔ สถานภาพครอบครัว บิดา-มารดาอยู่ด้วยกัน ..................คน บิดาหรือมารดาเสียชีวิต ..............คน 
    บิดา-มารดา แยกกันอยู่ ................คน  
 ๑.๕ อาชีพของบิดา เกษตรกรรม ................คน รับจ้าง ................. คน  ค้าขาย.............คน 
    รับราชการ .................คน  อ่ืนๆ ...................คน 
 ๑.๖ อาชีพของมารดา เกษตรกรรม ................คน รับจ้าง ................. คน  ค้าขาย.............คน 
    รับราชการ .................คน  อ่ืนๆ ...................คน 
 ๑.๗ รายไดข้องบิดา-มารดา/เดือน   ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ..............คน   ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท..............คน 
    ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท .................คน ๑๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป ....................คน 
 ๑.๘ สุขภาพผู้เรียน มีโรคประจ าตัว ................คน ไม่มีโรคประจ าตัว ................คน 

๑.๙ ผู้เรียนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์หรือสารเสพติด  ดื่มบ่อยๆ............คน  ด่ืมแต่ไม่บ่อย ..............คน
       เคยดื่ม ............คน ไม่เคยดื่ม ............. คน 

๑.๑๐ ผู้เรียนออกเท่ียวกลางคืน  บ่อยๆ ..............คน   ออกแต่ไม่บ่อย .............คน    
        นานๆครั้ง ...............คน ไม่มี ................คน 

/๑.๑๑ นักเรียนมีเพ่ือนต่างเพศ... 



-๒- 
 

๑.๑๑ นักเรียนมีเพ่ือนต่างเพศมาหาหรือไปด้วยกัน   บ่อยๆ ................คน ไม่บ่อย ..............คน 
        นานๆ ครั้ง ..............คน ไม่มี ................คน 
๑.๑๒ นักเรียนสูบบุหรี่หรือไม่ สูบบ่อยๆ ................คน     สูบไม่บ่อย ..............คน 
        นานๆ ครั้ง ..............คน ไม่สูบ ................คน 
๑.๑๓ นักเรียนเล่นการพนัน เล่นบ่อยๆ ..................คน      เล่นแต่ไม่บ่อย ................คน 
        นานๆครั้ง ...............คน ไม่เล่น ..................คน 
๑.๑๔ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ท างานบ้าน ..................คน หารายได้ช่วยครอบครัว............คน 
        อ่ืนๆ .......................คน (ระบุ) .....................................................................................................  
๑.๑๕ ความสัมพันธ์กับสมาชิกในความครัว  ดีมาก ...............คน ดี..............คน  

                  ปานกลาง............คน น้อย..............คน 

ตอนที่  ๒  ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียน 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
...................................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
..................................................................................................................................................... .................................... 
 
ตอนที่  ๓  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้าน 
 ................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................... ..........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
  

 
                 ลงชื่อ ...................................................ครูที่ปรึกษา 

(.................................................) 
......../................/............... 

 



วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
เอกสารบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้เรียนรายบุคคล 

ตามโครงการเยี่ยมบ้าน บ้านเช่า หอพัก และท่ีอยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา  
 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5 

(นักเรียน) 

วันที่ ............. เดือน ........................................ พ.ศ. ๒๕๖5 
ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อ (นาย, น.ส.).....................................................................................ชื่อเล่น................ ........................... 
 รหัสประจ าตัวประชาชน..............................................ระดับ (   ) ปวช. , (   ) ปวส.  ชั้นปทีี่............ห้อง.... ..... 
 สาขาวิชา.............................................. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..............................E-mail............................. 
 ที่อยู่บ้านปัจจุบันเลขที่...................หมู่ที่................บ้าน...........................................ซอย........ ............................ 
 ถนน..................แขวง/ต าบล...................เขต/อ าเภอ...................จังหวัด.......................รหสัไปรษณีย์............... 
 ๑.๒ จ านวนพี-่น้อง      เป็นลูกคนเดียว มีพ่ีน้อง  ๒  คน  มีพ่ีน้อง  ๓  คน    
      มีพ่ีน้อง  ๔  คนข้ึนไป  
 ๑.๒ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดา-มารดา  อยู่บ้านคนเดียว   ญาติฝ่ายบิดา  
        ญาติฝ่ายมารดา   ผู้ปกครอง  
 ๑.๔ สถานภาพครอบครัว  บิดา-มารดาอยู่ด้วยกัน    บิดาหรือมารดาเสียชีวิต  
     บิดา-มารดา แยกกันอยู่  
 ๑.๕ อาชีพของบิดา  เกษตรกรรม   รับจ้าง   ค้าขาย 
     รับราชการ   อ่ืนๆ ระบุ............................... 
 ๑.๖ อาชีพของมารดา  เกษตรกรรม   รับจ้าง   ค้าขาย 
     รับราชการ   อ่ืนๆ ระบุ................................ 
 ๑.๗ รายได้ของบิดา-มารดา/เดือน    ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท    ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท 
                      ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท  ๑๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป 
 ๑.๘ สุขภาพผู้เรียน  มีโรคประจ าตัว คือ.........................................  ไม่มีโรคประจ าตัว  
 ๑.๙ ผู้เรียนดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล์หรือสารเสพติด   
     ดื่มบ่อยๆ  ดื่มแต่ไม่บ่อย  เคยดื่ม   ไม่เคยดื่ม  
 ๑.๑๐ ผู้เรียนออกเท่ียวกลางคืน  
     บ่อยๆ   ออกแต่ไม่บ่อย   นานๆครั้ง   ไม่มี  
 ๑.๑๑ นักเรียนมีเพ่ือนต่างเพศมาหาหรือไปด้วยกัน    
     บ่อยๆ   ไม่บ่อย    นานๆ ครั้ง   ไม่มี 
 ๑.๑๒  นักเรียนสูบบุหรี่หรือไม่  
     สูบบ่อยๆ  สูบไม่บ่อย    นานๆ ครั้ง   ไม่สูบ  
  

/๑.๑๓ นักเรียนเล่นการพนัน… 



-๒- 
 ๑.๑๓ นักเรียนเล่นการพนัน  
     เล่นบ่อยๆ      เล่นแต่ไม่บ่อย    นานๆครั้ง   ไม่เล่น  

 ๑.๑๔ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  ท างานบ้าน  หารายได้ช่วยครอบครัว 
   อ่ืนๆ (ระบุ) .....................................................................................................  

 ๑.๑๕ ความสัมพันธ์กับสมาชิกในความครัว   ดีมาก ดี  ปานกลาง   น้อย 

ตอนที่  ๒  ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียน 
 ................................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
ตอนที่  ๓  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้าน 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.......................................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
  

 
   ลงชื่อ ...................................................นักเรียน     ลงชื่อ ...................................................ผู้ปกครอง 

(.................................................)    (.................................................) 
    ......../................/...............    ......../................/............... 

  



รูปภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ ..... ค าอธิบายประกอบ……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ ..... ค าอธิบายประกอบ……. 
 

 


