
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
( Self - Assessment  Report : SAR )                             

ประจ าปีการศึกษา 2562

สุทิศา  เลาธนไพบูลย์
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 



วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดท า                  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

( Self - Assessment  Report : SAR ) 

ประจ าปีการศึกษา 2562
ก
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เนื้อหาในวันนี ้: 

 1) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561

 2) แนวทางการจัดท า Self - Assessment Report 
: SAR ประจ าปีการศึกษา 2562





กฎกระทรวง 
พ.ศ.2546

กฎกระทรวง 
พ.ศ.2553

กฎกระทรวง 
พ.ศ.2561

มาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมวัย 

18 มาตรฐาน

มาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมวัย 

11 มาตรฐาน
(51 ตบช.)

มาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมวัย 

3 มาตรฐาน











กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
(20 กุมภาพันธ์ 2561)

 ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและ              
การติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศกึษาโดยมีกลไก                
ในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา                     
ท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่น     
ให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน  



กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

บทบาทของสถานศึกษา

ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา” 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(ประกาศเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2561)

2) จัดท าแผนพัฒนาการจดัการศกึษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจ าปี

3) ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4) มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน 

ปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน



กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา” (ต่อ)

5) ติดตามผลการด าเนินการ

6) จัดส่งรายงาน SAR (Self - Assessment Report) ให้หน่วยงานต้นสังกัดมี
๗) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด, 
สมศ.   

8) ให้ความร่วมมือกับสมศ.ในการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือปรบัปรุง
และพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของสมศ.และหน่วยงานตน้สังกัด



กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 : 

 บทบาทของเขตพ้ืนที่การศึกษา

1) ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า (Coach)

2) รวบรวม สังเคราะห์ SAR

3) ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา

4) ให้ความร่วมมือกับสมศ.ในการประเมินคุณภาพภายนอก









ที่ โรงเรยีน ที่ โรงเรยีน

1 อนุบาลนครสวรรค์ 9 บ้านท่าจันทน์ (ส าลีฯ)

2 วัดท่าทอง 10 วัดคลองยาง

3 วัดหนองปลิง 11 วัดคลองเกษมเหนือ

4 บ้านช่อกระถนิพัฒนา 12 วัดบางมะฝ่อ

5 วัดบางม่วง 13 วัดนากลาง

6 วัดสมานประชาชน 14 อนุบาลพยุหะคีรี

7 ศึกษาศาสตร์ 15 วัดบ้านบน

8 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 16 เขาทอง

17 พยุหะศึกษาคาร

รายช่ือโรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี เรียบร้อยแล้ว



อ้างถึง หนังสือสพฐ.ที่ศธ 04004/ว197 
ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2563

 ให้ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา***ส่งรายชื่อ
สถานศึกษาที่ครบก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม ครบ 5 ปี เพ่ือเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี่ และ ***ส่ง SAR ของทุกโรงเรียน
ในสังกัดถึงสพฐ. เพ่ือส่งต่อให้ สมศ. Pre-Analysis 
ก่อนที่จะลงภาคสนาม ประเมินจริงในภาคเรียนที่ 
1/2563 นี้



ระยะเวลาการตรวจเยี่ยมของสมศ.

ตรวจเยี่ยมเต็มรูปแบบ (Full Visit) 3 วัน
ตรวจเยี่ยมบางส่วน (Partial Visit) 1-2 วัน
ไม่มีการตรวจเยี่ยม (Non Visit) 0 วัน







มาตรฐานการศึกษา
ระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน

ระดบัการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน 

(ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ)

มาตรฐานท่ี 1 

คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานท่ี 1 

คุณภาพของผูเ้รียน

มาตรฐานท่ี 1 

คุณภาพของผูเ้รียน

มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการบริหารจดัการ

มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการบริหารจดัการ

มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการบริหารจดัการ

มาตรฐานท่ี 3 

การจดัประสบการณ ์                 

ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั

มาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจดั               

การเรียนการสอน

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั

มาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจดั               

การเรียนการสอน

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั





ระดับคุณภาพ สพฐ. สมศ.
5 ยอดเยี่ยม ดีเยี่ยม
4 ดีเลิศ ดีมาก
3 ดี ดี
2 ปานกลาง พอใช้
1 ก าลังพัฒนา ปรับปรุง





สังเกต : บรรยากาศสภาพแวดล้อม  การด าเนินงานการจัด
กิจกรรมต่างๆ การจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ
สัมภาษณ์ : สอบถาม ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ : ร่องรอยหลักฐานตามสภาพจริง เอกสาร
ของสถานศึกษา

วิธีการเก็บข้อมูล



x ( แบบเก่า ซึ่งยกเลิกไปแล้ว) x



มฐ.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม                     

ที่พึงประสงค์

จน.นร.
ระดับดี   
ขี้นไป

จน.นร.
ทั้งหมด

ร้อยละ
ที่ได้

ค่าน้ าหนัก คะแนน
ที่ได้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
ตามหลักสูตร

87 120 72.50 2.00 1.45 3 ดี

2.2 เอื้ออาทรและกตัญญู 110 120 91.67 1.00 0.92 5 ดีเยี่ยม

2.3.ยอมรับความคิดเห็น 78 120 65.00 1.00 0.65 3 ดี

2.4.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 95 120 79.17 1.00 0.79 4 ดีมาก

สรุปมาตรฐานที่ 2 5.00 3.81 4 ดีมาก

ตัวอย่างการให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน (แบบเก่า)









เขียนรายงานโดยยึด 3 มาตรฐานและประเด็น
การพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน ไม่มีรูปแบบตายตัว  
สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบการเขียนรายงานฯ  
ที่สะท้อนการด าเนินงานที่แท้จริงของสถานศึกษา 
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สถานศึกษา
สามารถน าไปปฏิบัติได้

หลักการเขียน SAR แบบใหม่



..แนวปฎิบัติการจัดท า SAR ของโรงเรียน..
ประจ าปีการศึกษา 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

ข้อที่ 1) ให้โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน            
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ของตนเอง)
ทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ประกาศ 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561



..แนวปฎิบัติการจัดท า SAR ของโรงเรียน..
ประจ าปีการศึกษา 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

ข้อที่ 2) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ( SAR )
ทั้ง 2 ระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้อยู่ในเล่มเดียวกัน



องค์ประกอบเอกสาร SAR ที่ควรจะมี :
ปกรายงาน SAR
บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร ( 1 - 2 หน้า)
สารบัญ
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ผลการประเมินตนเองของโรงเรยีน ระดับการศกึษาปฐมวัย 

จ านวน 3 มาตรฐาน และ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน 
ซึ่งในแต่ละมาตรฐานให้เขียนอธิบายถึงกิจกรรม/โครงการ/ข้อมูล/หลักฐาน      
เชิงประจักษ์ที่แต่ละโรงเรียนด าเนินการ ใน 3 ประเดน็ 

ภาคผนวก (ถ้ามี ..พอสังเขป)



ชื่อโรงเรียน ท่ีตั้ง

ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ข้อมูลนักเรียน
ฯลฯ (ตามที่สถานศึกษาเห็นสมควร)



ที่ มาตรฐานสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
1 คุณภาพของเด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ  

ภาพรวม

ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวัย



ให้เขียนอธิบายว่า..................   
ระดับการศึกษาปฐมวัย :

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก
1. ผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับใด (ก าลังพฒันา / 

ปานกลาง / ดี / ดีเลิศ / ยอดเยี่ยม)
2. มีกิจกรรม/โครงการ/ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ ์

อะไรบ้าง............ทีส่นบัสนุนผลการประเมินในข้อ 1
3. มีแผนงาน/วิธีการ/แนวทางการพัฒนาคณุภาพให้ดีขึ้น

กว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) หรือ คงสภาพอย่างไร



ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสถานศึกษา

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ :   

ตัวอย่าง :
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ : ...........................

แนวทางการพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….....……..................................................................................................



ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
สถานศึกษา

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

๑. เด็กร้อยละ 90 มีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
2. เด็กร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์         
การประเมินสมรรถนะ กล้ามเนื้อใหญ่                
และกล้ามเนื้อเล็ก          
3. เด็กร้อยละ 90 มีสุขนิสัยที่ดี 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสีย่งการเกิดโรค          
สิ่งเสพติดทั้งภัยจากบคุคลสิง่แวดลอ้ม
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

โรงเรียนได้จัด โครงการกิจกรรมทีส่่งเสริมพัฒนา
เด็กด้านร่างกาย ดังนี้
1.กิจกรรมหลักประจ าวัน 6 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรม
เล่นตามมุม กิจกรรมเล่นกลางแจง้และกิจกรรม
เกมการศึกษา 
2.กิจวัตรประจ าวัน เพ่ือสร้างสุขนิสัยที่ดีให้แก่เดก็ 
เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือ
หลังเข้าห้องส้วมทุกครั้ง แปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน  
3.กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
ส่งเสริมให้เด็กได้ รับประทานอาหารที่สะอาดมี
คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ดื่มนมโรงเรียน
ครบถ้วนทุกคนทุกวัน  ฯลฯ

เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกายบรรลุ
ตามเป้าหมายมีความพร้อมใน
การศึกษาระดับประถมศึกษา
๑. เด็กร้อยละ 91.29 มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข 
2. เด็กร้อยละ 96.21 ผ่านเกณฑ์   
การประเมินสมรรถนะ กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก          
3. เด็กร้อยละ 100 มีสุขนิสัยที่ดี 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสีย่ง                   
การเกิดโรค สิ่งเสพติดทั้งภยั
จากบุคคลสิง่แวดลอ้มและดแูล            
ความปลอดภัยของตนเองได้

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ :   สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก -บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงของเด็ก -บันทึกผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย -บันทึกผลการจัดประสบการณ์ - แบบประเมินพัฒนาการเดก็ - บันทึกการแปรงฟัน 

– ภาพกิจกรรม –รายงานการจัดกิจกรรม  -สถานที่จริงจกัรยานและลานปั่นจกัรยาน ฯลฯ

ตัวอย่าง



ที่ มาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพ

1 คุณภาพของผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  

ภาพรวม

ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ให้เขียนอธิบายว่า..................          
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน :

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รียน
1. ผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับใด (ก าลังพฒันา / 

ปานกลาง / ดี / ดีเลิศ / ยอดเยี่ยม)
2. มีกิจกรรม/โครงการ/ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ ์

อะไรบ้าง.....ทีส่นบัสนุนผลการประเมินในข้อ 1
3. มีแผนงาน/วิธีการ/แนวทางการพัฒนาคณุภาพให้ดีขึ้น

กว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) หรือคงสภาพอย่างไร



ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

สถานศึกษา

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ :   

ตัวอย่าง :
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนฯ ระดับคุณภาพ : .........

แนวทางการพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….....……..................................................................................................



ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
สถานศึกษา

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ 

1.ครรู้อยละ 80  จัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนได้บริหารสมองได้ศกึษาเรียนรู้
โดยการปฏิบัติจริง  ท างานรวมกันเป็น
กลุ่มเน้นทักษะการคดิระดับสงู  
2. ครรู้อยละ 80 จัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning
3. ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและ
สอดแทรกค าศัพท์ในการเรียนการสอน

1.โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ Active Learning 
2.ส่งเสริมทักษะการเทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ ด้วยการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ที่มีประสิทธิภาพในให้ผู้เรียนได้สืบค้น 
3.จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ศูนย์สื่อ 
แหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการตา่ง ๆ ทุกสายชั้น
4.ด าเนินกิจกรรมสง่เสริมรักการอ่าน 5,ครูทุกคน
ท าวิจัยในช้ันเรียนควบคู่กับการเรียนการสอน 
6.จัดเวทีส่งเสริมคนด ีคนเกง่ ให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถตามความถนดัของตนเอง
อย่างต่อเนื่องภาคเรียนละ 1 เร่ือง  
7.ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนา/อบรมการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

1.ครรู้อยละ 85  จัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนได้บริหารสมองได้ศกึษา
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  ท างาน
รวมกันเป็นกลุ่มเน้นทกัษะการคดิ
ระดับสูง  
2. ครรู้อยละ 85 จัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning
3. ครูผู้สอนร้อยละ 85 
มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวันและสอดแทรก
ค าศัพท์ในการเรียนการสอน 

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ :   :  -แผนการจัดการเรียนรู้ –วิจัยในชั้นเรียน – ผลงานนักเรียน 

-บันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยี -แบบประเมินการจัดการเรียนครู -รายงานSAR ครูฯลฯ 

ตัวอย่าง



ภาคผนวก (ถ้ามี)
(พอสังเขป)



..แนวปฎิบัติการจัดท า SAR ของโรงเรียน..
ประจ าปีการศึกษา 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

ข้อที่ 3 ) ให้ทุกโรงเรียน น าเสนอรายงาน SAR 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ



..แนวปฎิบัติการจัดท า SAR ของโรงเรียน..
ประจ าปีการศึกษา 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

ข้อที่ 4 ) ให้ทุกโรงเรียน จัดส่ง ให้สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
4.1) ไฟล์ SAR (ให้บันทึกเป็น File PDF เท่านั้น)

จ านวน 1 ไฟล์ (รวมตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย) ส่งทาง           
ระบบ Amssplus กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563

4.2) เอกสาร SAR จ านวน 1 เล่ม (ระดับการศึกษาปฐมวัย 
และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหอ้ยู่ในเล่มเดียวกัน ) ภายในวันที่ 
30 เมษายน 2563



SAR62 อ าเภอ เครือข่าย โรงเรียน

SAR62 พยุหะคีรี 1 วัดใหม่

SAR62 พยุหะคีรี1 วัดใหม่

การตั้งชื่อไฟล์ SAR 62 (ให้บันทึกเป็น File PDF )

การตั้งชื่อไฟล์ ใช้เลขอารบิค ..นะคะ













งานที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน
ให้ทุกโรงเรียน จัดส่งไฟล์ SAR 2562 เป็น File PDF
จ านวน 1 ไฟล์ (รวมตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย)
ส่งทางระบบ Amssplus (กลุ่มนิเทศฯ)ภายในวันที่  
9 เมษายน 2563 โดยตั้งชื่อไฟล์ ตัวอย่าง ดังนี้                     

SAR62 เมือง1 บ้านคุ้งวารี
SAR62 เก้าเลี้ยว1 อนุบาลเก้าเลี้ยว

SAR62 โกรกพระ2 วัดหนองพรมหน่อ
SAR62 พยุหะคีรี2 บ้านสระบัว
SAR62 ชุมแสง4 วัดหนองโก



ส่วนเอกสาร SAR จ านวน 1 เล่ม
(ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้อยู่ในเล่มเดียวกัน ) ส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 
2563 ที่ห้องกลุ่มนิเทศ 2
ทั้งนี้รายละเอียดได้แจ้งในหนังสือสพป.นครสวรรค์ เขต 1 

ที่ศธ 04073/835 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2563





รว่มมอืกนัสรา้ง . . .

ว ัฒนธรรม
การประกนัคุณภาพ

การศึกษา


