
รายละเอียดรูปแบบการจัดท ารายงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  

  1. ปกรายงานผลการจัดการศึกษา 
  2. สารบัญ 
  3. ข้อมูลพื้นฐานผู้เรียนและข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวในส่วนท่ีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 

4. การจัดการเรียนการสอนในรอบ 1 ปี และการวัดและประเมินผลการ 
เรียนรู้ (ควรแยกเป็นกลุ่มประสบการณ์หรือรายสาระตามแผนที่ได้รับอนุมัติ)  

5. สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเกณฑ์การจบชั้นเรียน 
 5.1  ผลการประเมินทุกรายวิชา/กลุ่มประสบการณ์ท่ีจัดการเรียนการสอน 

                 (ผลประเมิน เป็นคะแนนร้อยละ และเทียบระดับเกรด) 
         5.2  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  (ผลประเมินมี 4  
                                    ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี  ผ่าน  ไม่ผ่าน) 

                   5.3   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ผลประเมินมี 4 ระดับ คือ  
                           ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  ไม่ผ่าน) 

     5.4  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผลประเมิน มี 2 ระดับ คือ ผ่าน  
                                   ไม่ผ่าน) 

6. จุดเด่น / ความส าเร็จที่ส าคัญของการจัดการศกึษา 
7. ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ควรพัฒนา 
8. แนวทางการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป   
9. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
10. ภาคผนวก  ร่องรอยหลักฐานที่ส าคัญๆ ในการจัดการเรียนรู้ในรอบปี 
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....ตัวอย่าง..... 

รายงาน 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

   

บ้านเรียน.............   
 
 
 
 

(ชื่อผู้เรียน) 

 
ปีการศึกษา................ ชั้น............................  

 
 
 
 
 

 
 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

รูปผู้เรียน 



2 
 
 

สารบัญ 

            หน้า 

1. ข้อมูลพื้นฐานผู้เรียนและข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว        1  
 
2. การจัดการเรียนการสอนในรอบ 1 ปี และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 
3. สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเกณฑ์การจบชั้นเรียน 

3.1  ผลการประเมินทุกรายวิชา/กลุ่มประสบการณ์ท่ีจัดการเรียนการสอน 
3.2  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   
3.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
3.4  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

4. จุดเด่น / ความส าเรจจท่ีส าคัขของการจัดการศึกษา 
 
5. ปัขหาอุปสรรค หรือสิ่งท่ีควรพัฒนา 
 
6. แนวทางการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป   
 
7. ข้อคิดเหจน / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
ภาคผนวก   
ร่องรอยหลักฐานท่ีส าคัขๆ  
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1. ข้อมูลพื้นฐานของผูเ้รียนและครอบครัว  
         (สามารถ copy ข้อมูลจากแผนการศึกษาที่เสนอขอจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาใช้ได้เลย)  
 
 
2. การจัดการเรียนการสอนในรอบปี และการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้  
    (ให้สอดคล้องโครงสร้างเวลาเรียนในแผนทีไ่ด้รับอนมุัติ และสอดคล้องเกณฑ์การจบชั้นเรียน)  
 
ตัวอย่าง การรายงานใหส้อดคล้องตามโครงสร้างเวลาเรียนในแผนของบ้านเรียน 

1) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (เวลาเรียน........ชั่วโมง) 
ตัวอย่างการเขียนรายงาน ระบุว่ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องใดบ้าง ลักษณะ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้จัดอย่างไร ที่ไหนในแต่ละเรื่อง พร้อมแทรกร่องรอยหลักฐานที่ส าคัๆปประกอบ 
(ให้ผู้ตรวจสอบมองเห็นได้ว่าในรอบ 1 ปี เราจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระนี้อย่างไร)  มีรูปแบบวัดประเมินผล
วัดผลอย่างไร  วัดประเมินผลแล้วสรุปเป็นคะแนนได้กี่คะแนน (คิดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน)  คิดเป็น
ระดับคุณภาพหรือเกรดเท่าไร พร้อมร่องรอยหลักฐานในการวัดประเมินผล 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

     กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  (เวลาเรียน........ชั่วโมง) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

     กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์  (เวลาเรียน........ชั่วโมง) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 

2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (เวลาเรียน........ชั่วโมง) 
ตัวอย่างการเขียนรายงาน  ให้ระบุว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน บ้านเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนใน

กิจกรรมใดบา้ง ซึ่งบ้านเรียนต้องมีระบุในแผนแลว้ว่าเปน็กิจกรรมอะไร เชน่ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมตาม
รอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง  ฯ ระบุว่ารูปแบบการจดักิจกรรม พร้อมแทรกรอ่งรอยหลกัฐาน วธิีการวดั
ประเมินผล สรุปผลการประเมิน (ให้ดเูกณฑ์การประเมนิกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนประกอบ) 
....................................................................................................................................................... 
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3) การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  
ตัวอย่างการเขียนรายงาน  ให้ระบุว่าในเรื่องการอ่าน คดิ วิเคราะห์ และเขียน บา้นเรยีนมีรูปแบบ

การพัฒนาในเรื่องเหล่านี้อยา่งไร เชน่ บรูณาการไปกบัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระอื่นป สอดแทรกในการ
ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที ่สอดแทรกในการใช้ชวีิตประจ าวัน.....ฯลฯ   มวีิธกีารวัดประเมินผล สรุปผลการ
ประเมินอยา่งไร  (ให้ดเูกณฑ์การประเมนิการอ่าน คดิ วิเคราะห์ และเขียน ประกอบ) 
....................................................................................................................................................... 
 

4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ตัวอย่างการเขียนรายงาน  ให้ระบุว่าในเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ใหผู้้เรียน บ้าน

เรียนมรีูปแบบการพัฒนาในเรื่องเหล่านี้อย่างไร เช่น บรูณาการไปกบัการเรียนการสอนในกลุม่สาระอื่นป 
สอดแทรกในการไปศกึษาเรยีนรู้นอกสถานที่ สอดแทรกในการใช้ชวีิตประจ าวนั.....ฯลฯ   มวีิธกีารวัด
ประเมินผล สรุปผลการประเมินอย่างไร  (ให้ดูเกณฑ์การประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบ) 
....................................................................................................................................................... 
 
 

4. จุดเด่น / ความส าเร็จที่ส าคัญของการจัดการศึกษา 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

5. ปัญหา อุปสรรคหรือสิ่งที่ควรพัฒนา 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

6. แนวทางการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป   
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
7. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน 4 ด้าน 
ตารางสรุปผลการเรียนของบ้านเรียน.............ชื่อผู้เรียน................................ชั้น.........ปีการศึกษา.................... 
 

1. ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ กลุ่มประสบการณ์ 
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

น้ าหนัก 

หน่วยกิต 

ระดับ 

ผลการ
เรียน 

เต็ม ได้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย 

 

100 
    

     คณิตศาสตร์ 100     

     วิทยาศาสตร์ 100     

     สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 100     

     สุขศึกษาและพลศึกษา 100     

     ศิลปะ 100     

     การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 100     

     ภาษาต่างประเทศ 100     
 

 

2. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรม น้ าหนักหน่วยกิต ผลการ
ประเมิน 

1......................................................................    

2......................................................................    

3......................................................................   

   
 

 

3. ผลการประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 

กิจกรรม 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

การอ่าน   

การคิดวิเคราะห์   

การเขียน   
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4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

กิจกรรม 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   

ซื่อสัตย์ สุจริต   

มีวินัย   

ใฝ่เรียนรู้   

อยู่อย่างพอเพียง   

มุ่งม่ันในการท างาน   

รักความเป็นไทย   

มีจิตสาธารณะ   

 

 
        ลงช่ือ.................................................ผู้จัดการศึกษา 

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

วัน.......เดือน.............พ.ศ.................. 
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ภาคผนวก 

ร่องรอย หลักฐานประกอบการพิจารณาที่ส าคัญๆ 

เช่น ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ ส่ือการเรียนเรียนการสอน  ชิ้นงาน หลักฐาน
การวัดประเมินผลต่างป  ฯลฯ 

 

 

 

ขอใหแ้ทรกร่องรอยหลักฐานต่างป ไปพร้อมการรายงานการจัดกิจกรรมและการวัดประเมินผล 

ในแต่ละกลุ่มสาระจะมองเห็นภาพไปพร้อมการรายงาน 


