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๑. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) อาจมีซื่อเรียกแตกต่างกัน

ไป เซ่น รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานการประเมินภายในของ
สถานศึกษา รายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่ทั้งนี้จะมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบ 
ของรายงาน และจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน คือ เพ่ือสะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของ
สถานศึกษา 

 
2. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีประโยชน์ดังนี้ 

2.๑ ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แนวทางการพัฒนาใน
อนาคต ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป 

2.๒ สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้อง
ให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 

2.๓ ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาทั้งในส่วนที่ดี และส่วนที่ควรพัฒนา โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้ก าร
ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม 

2.๔ หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระดับประเทศและระดับ 
เขตพ้ืนที ่

2.๕ สถานศึกษาใช้รายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัด และรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) 

 
3. สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมและ

บริบทของสถานศึกษา โดยน าเสนอข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การน าเสนอไม่มีรูปแบบตายตัว แต่
ควรมีความกระชับ จับประเด็นส าคัญ ๆ มาน าเสนอ และมีที่มาของหลักฐานข้อมูลที่สะท้อคุณภาพอย่าง
ชัดเจน การจัดท าต้องไม่ยุ่งยากและเป็นภาระให้กับสถานศึกษา โดยเนื้อหาที่น าเสนอในรายงานการ
ประเมินตนเอง มุ่งตอบค าถาม ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ 
3.๑ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีระดับคุณภาพใด 
3.๒ ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้าง 
3.๓ แผนงาน โครงการ แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย ๑ ระดับ) หรือคงสภาพ อย่างไร 

 



4. โครงสร้างของรายงานการประเมินตนเองประกอบไปด้วย ๒ ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
และส่วนเนื้อหาสาระของการประเมินตนเอง โดยส่วนเนื้อหาสาระฯ ประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ ๒ ส่วน ได้แก่ 
๑) ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ ๒) เนื้อหาสาระของการประเมินตนเอง ที่มุ่งตอบค าถาม ๓ ข้อ
ข้างต้น (ข้อ 3) 

 
5. เนื้อหาที่น าเสนอในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทั้งในส่วนที่เป็นบทสรุปผู้บริหาร และส่วนที่

เป็นเนื้อหาสาระของการประเมินตนเอง มีแนวทางการน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
5.๑ ส่วนที่เป็นบทสรุปส าหรับผู้บริหาร เป็นการสรุปสาระส าคัญที่ได้มาจากสาระที่น าเสนอในส่วนที่เป็น
เนื้อหาการประเมินตนเอง มีการสะท้อนข้อมูลค าถามเนื้อหา ๓ ข้อข้างต้น (ข้อ 3) ควรน าเสนอไม่เกิน ๒ 
หน้า โดยบทสรุปการประเมินตนเองจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อ ๑) กระชับ รวบรัด จับประเด็นส าคัญ และมี
ที่มาของหลักฐานที่ชัดเจน  ๒) เป็นการประเมินไม่ใช่แค่บรรยาย ระบุคุณภาพผลการประเมินที่ได้ ๓) สื่อให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงผลกระทบของสิ่งโรงเรียนที่ได้ลงมือท าเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ (เช่น ด้านผู้ เรียน 
ด้านผู้สอน ด้านบริหาร ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน เป็นต้น)  
5.๒ ส่วนที่เป็นเนื้อหาการประเมินตนเอง มีเนื้อหาดังนี้  

5.๒.๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา โดยน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้เหมาะสมตาม
บริบทของสถานศึกษา ประมาณ 3-5 หน้า ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย การน าเสนออาจเป็น
ความเรียง ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ หรือกราฟ เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลนักเรียน  
ข้อมูลครูและบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม เป็นต้น  

5.๒.๒ การตอบค าถามข้อ ๑ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีระดับคุณภาพใด ให้ระบุระดับ
คุณภาพของสถานศึกษา น าเสนอทั้งรายด้าน จ านวน ๓ มาตรฐาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา ซึ่งระดับคุณภาพจะประกอบไปด้วย ๕ ระดับ คือ ระดับก าลังพัฒนา ระดับปาน
กลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม 

5.๒.๓ การตอบค าถามข้อ ๒ ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้าง ให้เน้น
น าเสนอข้อมูล หลักฐานการประเมินเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของ
สถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อน
คุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน ข้อมูลต้องมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้นๆ โดย
ข้อมูลที่น าเสนอในการตอบค าถามข้อ ๒ นี้ อาจจ าแนกเป็นรายด้าน เช่น  
(๑) ด้านคุณภาพของผู้เรียน ข้อมูลที่น าเสนอทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน 

สะท้อนถึงคุณภาพและการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เช่น ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET, NT) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ จ านวนหรือร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป จ านวนและร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี เป็นต้น 

(๒) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อมูลที่น าเสนอทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพควบคู่กัน เช่น ผลการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อมูลการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลจ านวนผู้ปกครอง
นักเรียนที่รับทราบข่าวสารจากสถานศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ข้อมูลการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนและสังคม เป็นต้น 



(๓) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ข้อมูลที่น าเสนอทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน เช่น จ านวนและร้อยละของผู้สอนมีการประเมินสมรรถนะในระดับดีขึ้นไป 
ข้อมูลจ านวนผู้สอนที่สอนตรงตามวุฒิการศึกษาและมีภาระงานที่เหมาะสม ข้อมูลผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป ข้อมูลผู้สอนที่มีความสามารถและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป ข้อมูลความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active Learning) ข้อมูลผู้สอนที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย คุณภาพของ
สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ท าให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด รู้จักอาชีพ และแนวทางการศึกษา
ต่อ เป็นต้น 

5.๒.๔ การตอบค าถามข้อ ๓ แผนงาน โครงการ แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย ๑ 
ระดับ) หรือคงสภาพ อย่างไร โดยสถานศึกษาน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น สถานศึกษาอาจน าเสนอแผนงาน/โครงการที่จะพัฒนา
ออกเป็นด้านต่าง ๆ ตามความสามารถที่จะด าเนินการได้ เช่น แผนงาน/โครงการพัฒนาด้าน
คุณภาพผู้เรียน ด้านการพัฒนาคุณภาพครูในเรื่องต่าง ๆ  ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา เป็นต้น 

เนื้อหาการประเมินตนเองในส่วนที่สองนี้ ควรมีความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 30 หน้า โดยให้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถน าเสนอข้อมูลอ่ืน ๆ 
มาเสนอในภาคผนวกได้เช่นกัน แต่ข้อมูลที่น าเสนอในภาคผนวกจะต้องเป็นข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นเท่านั้น  
เพ่ือไม่ให้การจัดท าเอกสารมีจ านวนมากและเป็นภาระในการด าเนินการ (ไม่ควรน าเสนอข้อมูลเหล่านี้มาไว้ใน
ภาคผนวก เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม การแสดง ภาพนิทรรศการ ภาพโล่รางวัล เกียรติบัตร เพราะมีการเก็บข้อมูล
เหล่านี้ไว้ในรูปแบบของสารสนเทศอ่ืนๆ อยู่แล้ว)  
 
6. สถานศึกษาควรจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้แก่หน่วยงานต้น

สังกัด ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือหน่วยงานต้นสังกัดจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และใช้เป็นข้อมูลส าหรับรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐานและหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 


