
แบบ ดล.1.3. 

แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ชั้น.......................................................... ประจ าปีการศึกษา................... 

โรงเรียน…………………………………………………………………………. อ าเภอ.............................  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวนนักเรียน ............... คน  ชาย ........... คน  หญิง .................. คน 

รายการ ข้อมูล /รายละเอียดท่ีพบ รวม(คน) ร้อยละ 
1. บ้านที่อาศัย 1.1 บ้านตนเอง   

1.2 อยู่อาศัยกับผู้อื่น   
2. ลักษณะบ้าน 2.1. บ้านชั้นเดียว   

2.2 บ้านสองชัน้   
2.3 ลักษณะแบบอ่ืนๆ   

3. สภาพแวดล้อมของบ้าน 3.1 ดี   
3.2 พอใช้   
3.3 ไม่ดี   
3.4 ควรปรับปรุง   

4. สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว 4.1 อยู่ร่วมกับบิดามารดา   
4.2 อยู่กับบิดา   
4.3 อยู่กับมารดา   
4.4 อยู่ตามล าพัง   
4.5 อยู่กับผู้อื่น   

5. อาชีพของผู้ปกครอง 5.1 เกษตร   
5.2 ค้าขาย   
5.3 รับราชการ   
5.4 รับจ้าง   
5.5 อ่ืนๆ   

6. สถานท างานของบิดามารดา 6.1 ในอ าเภอเดียวกัน   
6.2 ในจังหวัดเดียวกัน   
6.3 ต่างจังหวัด   

7. สถานภาพของบิดามารดา 7.1 บิดา มารดา อยู่ด้วยกนั   
7.2 บิดามารดา หย่ารา้งกัน   
7.3 บิดาถึงแก่กรรม   
7.4 มารดาถึงแก่กรรม   
7.5 บิดาและมารดาถึงแก่กรรม   

8. โรคประจ าตัว 8.1 มี   
8.2 ไม่มี   
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รายการ ข้อมูล /รายละเอียดท่ีพบ รวม(คน) ร้อยละ 
9. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 9.1 อบอุ่น   

9.2 เฉยๆ   
9.3 ห่างเหิน   
9.4 อ่ืนๆ   

10. ความรู้สึกผู้ปกครองต่อนักเรียน 10.1 พอใจ   
10.2 เฉยๆ   
10.3 ไม่พอใจ   
10.4 อื่นๆ   

11. วิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดู  นักเรียน 11.1 เข้มงวดกวดขัน   
11.2 ตามใจ   
11.3 ใช้เหตุผล   
11.4 ปล่อยปละละเลย   
11.5 อื่นๆ   

12. การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน 12.1 อ่านหนังสือท าการบา้น   
12.2 ช่วยงานผูป้กครอง   
12.3 ท างานบา้น   
12.4 ไม่ช่วยงานเลย   
12.5. อ่ืนๆ   

13. หน้าที่รับผิดชอบของนักเรียนภายในบ้าน 13.1 มีหน้าที่ประจ า   
13.2 ท าเป็นคร้ังคราว   
13.3 ไม่มี   

14. รายได้ของครอบครัว ผู้ปกครอง 
รายได้ต่อปี ประมาณ 

14.1 น้อยกว่า 20000 บาท   
14.2 20000 – 26999 บาท   
14.3 27000 ขึ้นไป   

15. รายได้ในการใช้จ่ายครอบครัว 15.1 เพียงพอ   
15.2 ไม่เพียงพอในบางครั้ง   
15.3 ขัดสน   

16. การหารายได้พิเศษของนักเรียน 16.1 ไม่มีรายได้พิเศษ   
16.2 มีรายได้พิเศษ   

17. ลักษณะเพื่อนเล่นที่บา้นของนักเรียน 
โดยปกต ิ

17.1 เพื่อนรุ่นเดียวกัน   
17.2 เพื่อรุ่นน้อง   
17.3 เพื่อนรุ่นพี่   

17.4 เพื่อนทุกรุ่น   
18. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 18.1 เดิน   

18.2 รถจักรยาน   
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                                            ลงช่ือ ................................................. ครูที่ปรกึษา 

                                                    ( .............................................) 

รายการ ข้อมูล /รายละเอียดท่ีพบ รวม (คน) ร้อยละ 
 18.3 จักรยานยนต์   

18.4 รถรับ ส่ง / โดยสาร   
18.5 อื่นๆ   

19. ความต้องการของผู้ปกครอง เมื่อนักเรียน 
จบ ม.3 และ ม.6 

19.1 ศึกษาต่อ   
19.2 ประกอบอาชีพ   
19.3 อื่นๆ   

20. ทัศนคติ ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อ 
โรงเรียน 

20.1 พอใจ   
20.2 เฉยๆ   
20.3 ไม่พอใจ   

21. ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมาก 
ที่สุด 

21.1 พ่อ   
21.2 แม่   
21.3 พี่   
21.4 น้อง   
21.5 บุคคลอื่น   

22. เมื่อมีปัญหานักเรียนปรึกษาใคร 22.1 พ่อ   
22.2 แม่   
22.3 พี่   
22.4 น้อง   
22.5 บุคคลอื่น   

23. ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อโรงเรียน 23.1 ด้านพฤติกรรมนักเรียน   
23.2 ด้านจัดการเรียนการสอน   
23.3 ด้านบรรยากาศและสถานที่   
23.4 ด้านการบริหารงานโรงเรียน   
ด้านอ่ืนๆ   


