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..แนวปฎิบัติการจัดท า SAR ของโรงเรียน.. 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------------------------------------------- 
         แนวปฏิบัติข้อที่ 1) ให้โรงเรียนด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ประกาศ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
        มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มีจ านวน 3 มาตรฐาน  
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ประกอบด้วย 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
            1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 
            1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
            1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 
            1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 6 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
            2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
            2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
            2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
            2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 
            2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 
            2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
        มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ  
           3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
           3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
           3.3 จัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
           3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
        มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ านวน 3 มาตรฐาน  
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นกำรพิจำรณำใหญ่ (10 ประเด็นพิจารณาย่อย)   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
                         1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
                         2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
                         3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
                         4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
                         5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
                         6) มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                         1) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำ 
                         2) มีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
                         3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
                         4) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 

        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 6 ประเด็นกำรพิจำรณำ   
                    2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
                    2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
                    2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร 
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
                    2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
                    2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ 

กำรจัดกำรเรียนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5 ประเด็น          
กำรพิจำรณำ   

                    3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
                    3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
                    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
                    3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง 

กำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
                แนวปฏิบัติข้อท่ี 2) จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ( SAR ) ทัง้  2 ระดับ ได้แก่ ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้อยู่ในเล่มเดียวกัน  
                องค์ประกอบท่ีควรจะมี : 

1) ปกรำยงำน SAR 
2) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (1 - 2 หน้า) 
3) สำรบัญ 

                 4)  ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
                 5)  ผลกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ระดับกำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 3 มำตรฐำน และ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 3 มำตรฐำน ซึ่งในแต่ละมำตรฐำนให้เขียนอธิบำยถึงกิจกรรม/โครงกำร/ข้อมูล/
หลักฐำนเชิงประจักษ์ที่แต่ละโรงเรียนด ำเนินกำร ใน 3 ประเด็น  
                6) ภำคผนวก (ถ้ำมี ..พอสังเขป) 
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ตัวอย่าง            
ระดับการศึกษาปฐมวัย : 
           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
               1. ผลกำรประเมินมำตรฐำนอยู่ในระดับใด (ก ำลังพัฒนำ / ปำนกลำง / ดี / ดีเลิศ / ยอดเยี่ยม) 
               2. มีกิจกรรม/โครงกำร/ข้อมูล/หลักฐำนเชิงประจักษ์ อะไรบ้ำงที่สนับสนุนผลกำรประเมินในข้อ 1 
               3. มีแผนงำน/วิธีกำร/แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) หรือคงสภำพ
อย่ำงไร 
           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัวอย่าง            
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
               1. ผลกำรประเมินมำตรฐำนอยู่ในระดับใด (ก ำลังพัฒนำ / ปำนกลำง / ดี / ดีเลิศ / ยอดเยี่ยม) 
               2. มีกิจกรรม/โครงกำร/ข้อมูล/หลักฐำนเชิงประจักษ์ อะไรบ้ำงที่สนับสนุนผลกำรประเมินในข้อ 1 
               3. มีแผนงำน/วิธีกำร/แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) หรือคงสภำพ
อย่ำงไร 
           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(***แนวทางการน าเสนอ SAR ของแต่ละโรงเรียน ไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับวิธีการน าเสนอรายงาน 
ของแต่ละโรงเรียน อาจจะน าเสนอเป็นความเรียง หรือความเรียงประกอบด้วยตาราง หรือแผนภูมิ ฯลฯ ก็ได้***) 

 
 



4 
 

             แนวปฏิบัติข้อที่ 3 ) ให้ทุกโรงเรียน น ำเสนอรำยงำน SAR ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
ให้ความเห็นชอบ 

       แนวปฏิบัติข้อท่ี 4 ) ให้ทุกโรงเรียน จัดส่ง SAR มำให้สพป.นครสวรรค์ เขต 1  
            สิ่งท่ีต้องส่ง :  
                4.1 ไฟลS์AR 2562 (บันทึกเป็นไฟล์ PDFเท่านั้น) จ านวน 1 ไฟล์ (ตั้งแต่หน้าแรกจนถึง 
หน้าสุดท้าย) ส่งทางระบบ Amssplus (กลุ่มนิเทศฯ) ภายในวันที่ 9 เมษายน  2563    
                           

SAR62 อ ำเภอ เครือข่ำย โรงเรียน 

ตัวอย่างการดั้งชื่อไฟล์ : 
SAR62 เมือง1 บ้ำนคุ้งวำรี 

SAR62 เก้ำเลี้ยว1 อนุบำลเก้ำเลี้ยว 
SAR62 โกรกพระ2 วัดหนองพรมหน่อ 

SAR62 พยุหะคีรี2 บ้ำนสระบัว 
SAR62 ชุมแสง4 วัดหนองโก 

 
            4.2 เอกสารรูปเล่ม SAR 2562 จ านวน 1 เล่ม (ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ให้อยู่ในเล่มเดียวกัน) สำมำรถส่งถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  
ได้ที่ห้องกลุ่มนิเทศ 2  ภายในวันที่ 30 เมษายน  2563  
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 (ตัวอย่าง) 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self-Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
 

โรงเรียน............................ 
เครือข่ายที.่..........อ าเภอ.................... 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทสรุปผู้บริหาร ( 1-2 หน้า) 
รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียน..................................... 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวยั           
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพ.....................                                
            ............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................... .....................................................................................................  
           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ.....................                                
            ....................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ............................................................... 
           มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ.............................. 
            ............................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
           จุดเดน่............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
           จุดที่ควรพัฒนา...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
         ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ.....................                                
            ............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................... .....................................................................................................  
           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ.....................                                
            ....................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ............................................................... 
           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ.................... 
            ............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................... .....................................................................................................  
           จุดเด่น............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... .............................................................................. 
           จุดที่ควรพัฒนา............................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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สารบัญ 
 

รายการ หน้า 
บทสรุปผู้บริหำร ก 
ข้อมูลพ้ืนฐำนของโรงเรียน 1 
ผลกำรประเมินตนเองระดับกำรศึกษำปฐมวัย 3 
    มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก … 
    มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร … 
    มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ   … 
ผลกำรประเมินตนเองระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน … 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน … 
    มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร … 
    มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   … 
ภำคผนวก (ถ้ำมี) … 
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.......................................................................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
 ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวยั    

ที ่ มาตรฐานสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
1 คุณภำพของเด็ก  
2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ    
 ภำพรวม  

      
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ให้เขียนอธิบำยว่ำ................... 
               1. ผลกำรประเมินมำตรฐำนอยู่ในระดับใด ( ก ำลังพัฒนำ / ปำนกลำง / ดี /  ดีเลิศ / ยอดเยี่ยม ) 
               2. มีกิจกรรม/โครงกำร/ข้อมูล/หลักฐำนเชิงประจักษ์ อะไรบ้ำงที่สนับสนุนผลกำรประเมินในข้อ 1 
               3. มีแผนงำน/วิธีกำร/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) หรือคงสภำพ
อย่ำงไร 
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ตัวอย่าง : 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพ : ........................... 

ค่าเป้าหมายของ 
มาตรฐานสถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ  

    

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ :    
 
 

แนวทางการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……     

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

............................................................................................................................. ....................................................... 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ........................... 
             
ค่าเป้าหมายของ 

มาตรฐานสถานศึกษา 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ  

    

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ :    
 
 

แนวทางการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……     

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

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

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

............................................................................................................................. ....................................................... 
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           มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : ........................... 
             
ค่าเป้าหมายของ 

มาตรฐานสถานศึกษา 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ  

    

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ :    
 
 

แนวทางการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……     

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

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

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

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

............................................................................................................................. ....................................................... 
 
         ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

ที ่ มาตรฐานสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
1 คุณภำพของผู้เรียน  
2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
 ภำพรวม  

      
                 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ให้เขียนอธิบำยว่ำ................... 
               1. ผลกำรประเมินมำตรฐำนอยู่ในระดับใด ( ก ำลังพัฒนำ / ปำนกลำง / ดี /  ดีเลิศ / ยอดเยี่ยม ) 
               2. มีกิจกรรม/โครงกำร/ข้อมูล/หลักฐำนเชิงประจักษ์ อะไรบ้ำงที่สนับสนุนผลกำรประเมินในข้อ 1 
               3. มีแผนงำน/วิธีกำร/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) หรือคงสภำพ
อย่ำงไร 
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          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ........................... 
ค่าเป้าหมายของ 

มาตรฐานสถานศึกษา 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ  

    

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ :    
 
 

แนวทางการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……     

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

............................................................................ ........................................................................................................  
 
           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ........................... 
ค่าเป้าหมายของ 

มาตรฐานสถานศึกษา 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ  

    

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ :    
 
 

แนวทางการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……     

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

............................................................................ ........................................................................................................  
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           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : .................. 
ค่าเป้าหมายของ 

มาตรฐานสถานศึกษา 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ  

    

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ :    
 
 

แนวทางการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……     

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

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

ภาคผนวก (ถ้ามี ..พอสังเขป) 


