
  



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ที ่1332 /2563                                         วันที่  25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
เรื่อง  รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

  

เรียน    ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

 ดวยขาพเจา นางสาวดาราทอง  เลิกการ และนายเกรียงไกร  โนชัย ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ 
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5 และไดมีการเยี่ยมบานนักเรียน ระหวางวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
ถึง 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดี ระหวางผูปกครองกับครู
และโรงเรียน รวมถึงรับทราบถึงปญหาของผูเรียน เพ่ือจะไดด าเนินการดูแลชวยเหลือตอไป บัดนี้การเยี่ยมบาน 
ดังกลาวไดเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงสรุปรายงานการเยี่ยมบานนักเรียนผานทาง E-Report มาเพ่ือทราบ 

ข้าพเจ้าจึงรายงานมา เพ่ือทราบ 
           
                                                 

ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ.................................................... 
                   (นางสาวดาราทอง  เลิกการ)     (นายเกรียงไกร   โนชัย) 

       ต าแหน่ง ครู                                                ต าแหน่ง ครู 
 
ความคิดเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
.................................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................................... ............................... 
 

       ลงชื่อ 
                         (นายกัมพล  ไชยนันท์) 
                                               ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 
                                                                            (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
          .................../................./...............       
 



รายงานเยี่ยมบานนักเรียน 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการพัฒนานักเรียนใหมีความสมบูรณพรอมทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม 
และการด ารงตนใหมีความสุขไดในสังคมปจจุบัน ตองมีการรวมมือระหวางโรงเรียน ครูและผูปกครองนักเรียน
โดยทางโรงเรียนตองมีการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานตาง ๆ ขึ้นเพ่ือชวยเหลือสงเสริมให 
นักเรียนเปนบุคคลที่มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตใหมีความสุขในสังคมไดกิจกรรม 
การเยี่ยมบานนักเรียน เปนอีกกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีความส าคัญเปนอยางมาก  
โดยเปนการสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางบานกับโรงเรียน ผูปกครองกับครูที่ปรึกษา ซึ่งจะชวยเหลือให 
ผูปกครองนักเรียนและครู ไดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนในดานการเรียน อุปนิสัย การคบเพ่ือน  
การเลน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดเห็นชีวิต ความเปนอยทูี่แทจริงของนักเรียน ขณะอยูที่บานและเพ่ือเปนแนวทาง
สรางความรวมมือที่ดีในการชวยเหลือปองกันแกไข และพัฒนานักเรียนที่อยู ในความปกครองใหเปนคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรมของสังคมตอไป 
 
2. วัตถุประสงคในการเยี่ยมบานนักเรียน 

2.1 เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน ผูปกครองกับครูที่ปรึกษา 
2.2 เพ่ือใหผูปกครองไดทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะที่อยูในโรงเรียน 
2.3 เพ่ือใหครูที่ปรึกษา ไดทราบถึงพฤติกรรมอันพึงและไมพึงประสงคของนักเรียนในขณะที่อยูบาน 
2.4 เพ่ือใหครูไดเห็นสภาพชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของนักเรียนและผูปกครอง 
2.5 เพ่ือน าขอมูลที่ไดจากการเยี่ยมบานนักเรียนมาคัดกรอง ชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางดานตาง ๆ 
2.6 เพ่ือน าขอมูลที่ไดจากการเยี่ยมบานนักเรียน หรือขอมูลการสัมภาษณผูปกครองนักเรียนมา 

สงเสริมความสามารถของนักเรียนที่มีความสามารถตามศักยภาพ 
 
3. เปาหมาย 

3.1 ผูปกครองจ านวน 33 คน และครูที่ปรึกษามีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความเขาใจและใหความรวมมือ
กัน ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่อยูในความปกครอง 

3.2 นักเรียนจ านวน 33 คน ไดรับการเยี่ยมบานและไดรับการชวยเหลือ และสงเสริมตามลักษณะ
ความสามารถของแตละบุคคล 
 
4. แนวคิดหลัก 

รายงานการเยี่ยมบานนักเรียน เปนการสรุปผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการรวบรวมขอมูล 
ขอปญหาตาง ๆ และอุปสรรคที่พบตั้งแตเริ่มตนออกเยี่ยมบานจนบรรลุผลส าเร็จ รวมทั้งใชเปนแนวทางใน 
การปฏิบัติงาน ปรับปรุง แกไขและพัฒนางานในปตอ ๆ ไป 
 



5. ผลการด าเนินงานการเยี่ยมบานนักเรียน 
จากการด าเนินการเยี่ยมบานนักเรียนจ านวน 33 คน เกิดผลดีตอครู ผูปกครองและนักเรียนดังตอไปนี้ 

5.1 ผลดีตอครู 
5.1.1 ไดรจูักนักเรียนเปนรายบุคคล 
5.1.2 ไดเห็นสภาพชีวิต ความเปนอยทูี่แทจริง ของนักเรียนในความปกครอง 

5.2 ผลดีตอผูปกครอง 
  5.2.1 ไดทราบพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่อยูโรงเรียน 
  5.2.2 สามารถติดตอสอบถามหรือปรึกษาปญหาของบุตรหลานกับครู 

5.3 ผลดีตอนักเรียน 
5.3.1 นักเรียนที่มีความสามารถดานตาง ๆ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 
5.3.2 นักเรียนที่มีปญหาหรืออยูในกลมุเสี่ยง ไดรับการแกไข ไดทันเวลา 

 
6. ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

6.1 ปญหา/อุปสรรค 
      จากการออกเยี่ยมบานพบปญหาดังตอไปนี้ 

  6.1.1 จากการออกเยี่ยมบานครูที่ปรึกษาไดจัดกลุมตามที่อยูของนักเรียนเพ่ือใหงายตอการเยี่ยมบาน 
และไดท าการนัดวันลวงหนาทุกครั้ง แตนักเรียนบางคนไมไดแจงใหทราบกอนวาผูปกครองไมอยูตามวันที่นัด 
ท าใหตองออกเยี่ยมบานใหมในวันอื่น 
6.2 ขอเสนอแนะ 
 - 
7. สรุปผล 

การออกเยี่ยมบานนักเรียน มีเปาหมายหลักคือ ตองการทราบพฤติกรรมเก่ียวกับตัวนักเรียนไดเห็น 
ชีวิตความเปนอย ูทราบปญหาของนักเรียน เพื่อที่จะไดน ามารวมมือกันแกไขปญหา 

7.1 จ านวนนักเรียน 33 คน 
7.2 จ านวนนักเรียนที่ออกเยี่ยมบาน 33 คน คิดเปนรอยละ 100 
7.3 จ านวนนักเรียนที่ไมไดออกเยี่ยมบาน - คน คิดเปนรอยละ – 
7.4 พบวานักเรียนที่บิดาและมารดาเสียชีวิต จ านวน - คน คิดเปนรอยละ - 
7.5 พบวานักเรียนที่มีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต จ านวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9 
7.6 พบวานักเรียนที่บิดาและมารดาเลิกรางกัน จ านวน 14 คน คิดเปนรอยละ 42 
7.7 พบวานักเรียนไมไดอาศัยอยูกับบิดาหรือมารดาของตนเอง จ านวน 9 คน คิดเปนรอยละ 27 
7.8 พบวานักเรียนที่สมควรไดรับการชวยเหลือดานการเรียนและความสามารถ จ านวน 4 คน คิดเปน 

รอยละ 12 
7.9 พบวานักเรียนที่สมควรใหการชวยเหลือดานสุขภาพ จ านวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9 



7.10 พบวานักเรียนที่สมควรชวยเหลือดานเศรษฐกิจและการเงิน จ านวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6 
7.11 พบวานักเรียนที่สมควรไดรับการชวยเหลือดานสภาพแวดลอม สังคม ชุมชนที่อยูอาศัย 

 จ านวน - คน คิดเปนรอยละ - 
 
              ลงชื่อ............................................................      ลงชื่อ............................................................ 

(นางสาวดาราทอง  เลิกการ)        (นายเกรียงไกร   โนชัย) 
ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ภาคผนวก 



 
ตารางการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5  ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ปกครอง 

1 นายรัชพล กาทุ่ง บ้านเลขท่ี 432 หมู่ที่ 3 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

0894939660 

2 นายจักรพรรดิ์ ธรรมรักษ์ บ้านเลขท่ี 311 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียง
แสน จังหวัด เชียงราย 57150 

 

3 นายฐิติพงษ์ คนธปาน บ้านเลขท่ี 15 หมู่ที่ 2 ต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

 

4 นายณัฐภูมิ ก๋าวิต๊ะ บ้านเลขท่ี 321 หมู่ที่ 6 ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

0846131701 

5 นายวรจักร์ อ่อนน้อมดี บ้านเลขท่ี 321 หมู่ที่ 6 ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

 

6 นายณัฐพล ด้วงเก้า บ้านเลขท่ี 125 หมู่ที่ 2 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

0936249833 

7 นายธารทิพย์ โกแสนตอ บ้านเลขท่ี 617 หมู่ที่ 3 ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

0818858214 

8 นายจตุพล ธรรมรักษ์ บ้านเลขท่ี 427 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแซว อ าเภอ 
เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150 

0899551007 

9 นายวรวุฒิ สุพรรณ์ บ้านเลขท่ี 88 หมู่ที่ 1 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

0987934892 

10 นายชิษณุพงศ์ แก้วศักดิ์ บ้านเลขท่ี 169/1 หมู่ที่ 3 ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน 
จังหวัด เชียงราย 57270 

 

11 นายอดิศักดิ์ สานา บ้านเลขท่ี 47 หมู่ที่ 10 ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน 
จังหวัด เชียงราย 57270 

0811805927 

12 นายจารุวิทย์ แก้วรากมุข บ้านเลขท่ี 28 หมู่ที่ 9 ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน 
จังหวัด เชียงราย 57270 

0962060069 

13 นายสุรเชษฐ์ ร้องหมอดี บ้านเลขท่ี 62 หมู่ที่ 8 ต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอ 
แม่จัน จังหวัด เชียงราย 57270 

0866458984 



14 นายพัด แซ่อ้าย บ้านเลขท่ี 134 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านแซว อ าเภอ 
เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150 

 

15 นายสกุลทรัพย์ สุภาเปี้ย บ้านเลขที่ 192 หมู่ที่ 12 ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

0657628617 

16 นายจีรกุล แซ่ย่าง บ้านเลขท่ี 220 หมู่ที่ 11 ต าบลแม่เงิน อ าเภอ 
เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150 

 

17 นายพุทธิพงศ์ สิงห์ธนะ บ้านเลขท่ี 435 หมู่ที่ 3 ต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

0638928424 

18 นางสาววีระวรรณ บัวตูม บ้านเลขท่ี 177 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอ 
แม่จัน จังหวัด เชียงราย 57270 

 

19 นางสาวทัตพร ปิ่มลือ บ้านเลขท่ี 82 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอ 
ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย 57110 

0812748008 

20 นางสาวสุพิชฌาย์ เงาวิจิตร บ้านเลขท่ี 362 หมู่ที่ 14 ต าบลบ้านแซว อ าเภอ 
เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150 

0966247145 

21 นางสาวน้ าฝน แซ่ฟุ้ง บ้านเลขท่ี 26 หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

 

22 นางสาววรัญญา แซ่จาว บ้านเลขท่ี 73 หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

0932791916 

23 นางสาวกนกกร วงค์แก้ว บ้านเลขท่ี 97 หมู่ที่ 8 ต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอแม่
จัน จังหวัด เชียงราย 57270 

 

24 นางสาวสุดารัตน์ เกตุแก้ว บ้านเลขท่ี 766 หมู่ที่ 3 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

 

25 นางสาวขวัญชีวา ค าบุรี บ้านเลขท่ี 197 หมู่ที่ 4 ต าบลโยนก อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

0850841280 

26 นางสาวชนานันท์ ตันน้อย บ้านเลขท่ี 13 หมู่ที่ 3 ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน 
จังหวัด เชียงราย 57270 

0921864895 

27 นางสาวศิริพรรณ เยมอ บ้านเลขท่ี 72 หมู่ที่ 6 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

0843739874 

28 นางสาวณัฐริกา ปอแซะ บ้านเลขท่ี 15 หมู่ที่ 7 ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอ 
เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150 

0961189984 

29 นางสาวน้อยนา บุญเลา บ้านเลขท่ี 275 หมู่ที่ 7 ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอ 
เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150 

0894896047 



30 นางสาวกิติยา จันทร์มณี บ้านเลขท่ี 38 หมู่ที่ 3 ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

0983630944 

31 นางสาวจันทร์จิรา แสง
หล้า 

บ้านเลขท่ี 294 หมู่ที่ 3 ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

061665270 

32 นางสาวศินันทรา แซ่พ่าน บ้านเลขท่ี 94 หมู่ที่ 0 ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัด เชียงราย 57150 

0959140129 

33 นางสาวตวิษา ผาติเกษม
สุข 

บ้านเลขท่ี 515 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียง
แสน จังหวัด เชียงราย 57150 

0939058022 

 
    ลงชื่อ.............................................ครูประจ าชั้น            ลงชื่อ.............................................ครูประจ าชั้น 
          (นางสาวดาราทอง  เลิกการ)                    (นายเกรียงไกร  โนชัย) 
  



 

 

 
 



 

 

 



 

 



 
 


