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ส่วนที่ 1 บทนำ 

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและประเด็นพิจารณาให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง กำหนดเกณฑ์และ
รายการประเมินในลักษณะองค์รวม (Holistic) เน้นการประเมินตามสภาพจริงที่ไม่ยุ่งยาก เพ่ือลดภาระการ
จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐาน
บริบทของสถานศึกษา มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในการ
ปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื ้อต่อการ
ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียง
สำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้ดำเนินการ
สนับสนุนและส่งเสริม ให้ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีความเข้มแข็ง 
และให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะที่เป็นหน่ วยงาน
ต้นสังกัดของสถานศึกษาที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา และประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้แก่สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป ประกอบกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) มีแนวคิดที่พัฒนาระบบประเมินโดยใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปเชื่อมโยง
กับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated 
QA) ของ สมศ. ดังนั้น หากจะมีระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็สามารถที่เชื่อมโยงข้อมูลกันได้  

สถานศึกษาต้องจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในช่วงสิ้นปีการศึกษา เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตฐานการศึกษาของสถานศึกษา และส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ ทำการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเอง จากนั้นจึงส่งข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามายัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เนื่องจากที่ผ่านมาการส่งรายงานผลการประมินตนเอง
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คูม่ือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 2 
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ของสถานศึกษายังไม่ครบ ขาดความเชื่อมโยงในการจัดส่งระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาและ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ทำให้ระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร เกิดภาระในการประสานงานติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น 

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบ ลดการใช้กระดาษ สอดคล้องกับการประหยัดพลังงานในภาคราชการ 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ที่จะพัฒนา
ระบบการทำงานของราชการให้เกิดการบูรณาการการทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงการทำงานที่
สอดคล้องกันระหว่างสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้วยระบบเทคโนโลยี โดยข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ดังกล่าว สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สามารถ
นำไปใช้เป็นข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และทำให้เกิดความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงเห็นควรจัดจ้างที่ปรึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนา
ระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) และมีระบบการ
แสดงผลแดชบอร์ด (Dashboard) บนเว็บไซต์ที่สามารถนำเสนอข้อมูลการรายงานผลการประเมินตนเอง
แบบสรุป และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
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ส่วนที่ 2 การใช้งานระบบ 

 ในส่วนที่ 2 การใช้งานระบบนั้น จะประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
1. ภาพรวมการใช้งานระบบ 
2. การลงทะเบียนเข้าใช้งานของสถานศึกษา 
3. การเริ่มต้นการใช้งานระบบ 
4. ข้อมูลสถานศึกษา 
5. การส่ง SAR 
6. การลงทะเบียนและข้อมูลการประเมินภายนอก 
7. รายงานและแดชบอร์ด  
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สถานศึกษา   

1. ภาพรวมการใช้งานระบบ 
ในส่วนการใช้งานของสำนักทดสอบทางการศึกษา มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานในแต่ละปี 
2. ล็อกอินและยืนยันสิทธิ์เข้าใช้งาน 
3. จัดการข้อมูลผู้ใช้รายบุคคล 
4. จัดการข้อมูลแต่ละสถานศึกษา 
5. จัดการข้อมูล SAR และส่งผลการประเมินแต่ละสถานศึกษา 
6. ตรวจสอบประวัติการส่งข้อมูล SAR แต่ละสถานศึกษา 
7. ลงทะเบียนการประเมินภายนอก 
8. ดูผลการลงทะเบียนการประเมินภายนอก 

  



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 5 
สถานศึกษา   

2. การลงทะเบียนเข้าใช้งาน 
เมื่อต้องการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ให้เข้าท่ีหน้า https://pr-esar.obec.go.th  คลิก

เมนู ระบบ e-SAR และคลิก เข้าสู่ระบบ ดังภาพ 

 

ภาพที่ 1  การเข้าสู่ระบบ e-SAR 

 จะเข้าสู่หน้า Login ดังภาพ   

 

ภาพที่ 2  หน้า Login 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 6 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

Login  
1 ชื่อผู้ใช้งาน ระบุชื่อผู้ใช้งาน 

2 รหัสผ่าน ระบุรหัสผ่าน 

3 ข้อมูล Captcha ระบุข้อมูล Captcha ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูล Captcha ให้กด

ปุ่มเปลี่0ยน  
4  กด เข้าสู่ระบบ เพ่ือเข้าสู่ระบบต่อไป 

 
เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก จะปรากฏหน้าจอให้ทำการ Update ข้อมูลผู้ใช้ให้เป็น

ปัจจุบัน โดยกด ตกลง เพื่อใช้ข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงข้อมูลเพิ่ม หรือยกเลิก เพื่อยกเลิกการใช้ข้อมูล
เดิมในการลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูล ดังภาพ 

 

ภาพที่ 3 การยืนยันการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบครั้งแรก 

 จะปรากฏหน้าจอลงทะเบียนเข้าใช้งานของสถานศึกษา ดังภาพ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 7 
สถานศึกษา   

 

ภาพที่ 4  ลงทะเบียนเข้าใช้งานของสถานศึกษา 

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

ลงทะเบียนเข้าใช้งานของสถานศึกษา 
 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1  คำนำหน้าชื่อ ระบุ คำนำหน้าชื่อ 
2  ชื่อ ระบุ ชื่อผู้ใช้  

3  นามสกุล ระบุ นามสกุลผู้ใช้  

4  ตำแหน่ง ระบุ ตำแหน่ง  
5  วันเดือนปีเกิด ระบุ วันเดือนปีเกิด  

6  Email ระบุ Email  

7  เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุ เบอร์โทรศัพท์มือถือ  
8  รหัสผ่านใหม่ ระบุ รหัสผ่านใหม่ 

หมายเหตุ  
   รหัสผ่านใหม่ต้องมีความยาว 8 ตัวอักษรขึ้นไป และประกอบด้วย 
   - ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ (A-Z) 
   - ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก (a-z) 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 8 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

   - ตัวเลข (0-9) 
9  ยืนยันรหัสผ่านใหม่ ระบุ รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง  

 ข้อมูลสถานศึกษา  

10  ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ระบุ ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา 
11  จำนวนผู้บริหาร ระบุ จำนวนผู้บริหาร 

 ระดับปฐมวัย  

12  จำนวนครูผู้สอน ระบุ จำนวนครูผู้สอน 
13  จำนวนนักเรียน ระบุ จำนวนนักเรียน 

14  จำนวนบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ๆ 

ระบุ จำนวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 

 ระดับขั้นพื้นฐาน  

15  จำนวนครูผู้สอน ระบุ จำนวนครูผู้สอน 
16  จำนวนนร. ระบุ จำนวนนักเรียน 

17  จำนวนบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ๆ 

ระบุ จำนวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 

  เมื่อทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าใช้งานของสถานศึกษาเรียบร้อย
แล้ว จะปรากฏข้อมูล ดังรูปภาพ โดยในกรณีที่ข้อมูลที่กรอกถูกต้อง 
จะมีเครื่องหมาย ถูก   

 
 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 9 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

หรือ เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลไม่ครบที่ช่องไหน จะมีการแจ้งเตือนใน
ช่องที่กรอกไม่ถูกต้อง ดังภาพ  

 
 

18   เมื่อทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าใช้งานของสถานศึกษาเรียบร้อย
แล้ว กด บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล  

 
 ระบบจะแสดงการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้งานของสถานศึกษาสำเร็จ ดังภาพ 

 

ภาพที่ 5  การบันทึกการลงทะเบียนเข้าใช้งานของสถานศึกษา 

 เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานสำเร็จแล้ว จะปรากฎหน้าหลักของระบบ e-SAR สำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน 
สถานศึกษา ดังภาพ โดยระบบจะแสดงรายงานภาพรวมข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงเมนูตามสิทธิ์การใช้งาน ดัง
ภาพ  



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 10 
สถานศึกษา   

 

ภาพที่ 6  หน้าแรกของสถานศึกษา 

  



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 11 
สถานศึกษา   

3. การเริ่มต้นใช้งานระบบ 

3.1 การเข้าใช้งานระบบ 
เมื่อต้องการเข้าใช้งานระบบ ให้เข้าที่หน้า https://pr-esar.obec.go.th  คลิกเมนู ระบบ e-SAR 

และคลิก เข้าสู่ระบบ ดังภาพ  

 

ภาพที่ 7  การเข้าสู่ระบบ e-SAR 

 จะเข้าสู่เว็บไซต์ e-SAR URL: https://esar.obec.go.th  โดยจะปรากฎหน้า Login ดังภาพ   

 

ภาพที่ 8  หน้า Login 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 12 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

Login  
1 ชื่อผู้ใช้งาน ระบุชื่อผู้ใช้งาน 

2 รหัสผ่าน ระบุรหัสผ่าน 

3 ข้อมูล Captcha ระบุข้อมูล Captcha ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูล Captcha ให้กด

ปุ่มเปลี่ยน  
4  กด เข้าสู่ระบบ เพ่ือเข้าสู่ระบบต่อไป 

 

3.2 การ Reset รหัสผ่าน 

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ ให้กด ลืมรหัสผ่าน  จะเข้าสู่หน้าการ 
Reset รหัสผ่านใหม่ ให้กรอก EMAIL จากนั้น กดยืนยัน เพ่ือให้ทางระบบ E-SAR ส่งลิงก์ให้ 
ผ่าน EMAIL เพ่ือยืนยันตัวตน หรือกด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกการ Reset รหัสผ่าน ดังภาพ 

 

ภาพที่ 9  หน้า Reset รหัสผา่น  

3.3 หน้าหลักระบบ e-SAR 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฎหน้าหลักของระบบ e-SAR สำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน สถานศึกษา โดย

ระบบจะแสดงรายงานภาพรวมข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงเมนูตามสิทธิ์การใช้งาน ดังภาพ  



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 13 
สถานศึกษา   

 

ภาพที่ 10  หน้าแรกของกลุ่มผู้ใช้งาน สถานศึกษา 

ในส่วนของรายงานที่หน้าหลักนั้น เป็นรายงานรูปแบบแดชบอร์ด ซึ่งมีรายละเอียดรายงาน ดังนี้ 
1. สถานะการส่ง SAR  
2. สถานะการลงทะเบียนประเมินภายนอก 
3. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. จำนวนนักเรียนในสถานศึกษา 
5. จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา 

  



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 14 
สถานศึกษา   

3.4 การจัดการจัดการข้อมูลผู้ใช้รายบุคคล 
 เมื่อต้องการจัดการข้อมูลผู้ใช้รายบุคคล ให้คลิกที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้งาน ดังภาพ 

 

ภาพที่ 11  การเข้าเมนูข้อมูลผู้ใช้รายบุคคล 

จะเข้าสู่หน้าจอ จัดการข้อมูลผู้ใช้งานดังภาพ 

 

ภาพที่ 12  จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 
จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

 ข้อมูลผู้ใช้ระบบ  

1  Username แสดง Username  
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน 

 จะเข้าสู่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 15 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

 
ฟิลด์ รายละเอียด 

รหัสผ่านเดิม ระบุ รหัสผ่านเดิม 

รหัสผ่านใหม่ ระบุ รหัสผ่านใหม่ตามเงื่อนไข 

ยืนยันรหัสผ่านใหม่ ยืนยันระหัสผ่านใหม่ 
 จากนั้น กด บันทึก เพ่ือทำการบันทึก หรือ

กด ปิด เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
    

2  กลุ่มผู้ใช้งาน แสดงกลุ่มผู้ใช้งาน 

3  สถานศึกษา แสดง ชื่อสถานศึกษา 
 ข้อมูลส่วนบุคคล  

4  คำนำหน้าชื่อ ระบุ คำนำหน้าชื่อ ที่ต้องการแก้ไข 

5  ชื่อ ระบุ ชื่อ ที่ต้องการแก้ไข 
6  นามสกุล ระบุ นามสกุล ที่ต้องการแก้ไข 

7  ตำแหน่ง ระบุ ตำแหน่ง ที่ต้องการแก้ไข 
8  วันเดือนปีเกิด ระบุ วันเดือนปีเกิด ที่ต้องการแก้ไข 

9  Email ระบุ Email ที่ต้องการแก้ไข 

10  เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ต้องการแก้ไข 
11   กด บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือกด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกการบันทึก

ข้อมูล 
 
 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 16 
สถานศึกษา   

3.5 การดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
เมื่อต้องการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ให้กดท่ีข้อมูลผู้ใช้งานระบบ จากนั้นเลือก คู่มือการใช้งาน 

เพ่ือทำการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานของกลุ่มการใช้งานที่เกี่ยวข้อง ดังภาพ 

 

ภาพที่ 13  การดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ 

3.6 การออกจากระบบ 
เมื่อต้องการออกจากระบบ ให้กดที่ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ จากนั้นเลือก Logout เพ่ือทำการออก

จากระบบ ดังภาพ 

 

ภาพที่ 14  การออกจากระบบ 

3.7 การแจ้งปัญหาการใช้งาน 

เมื่อต้องการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ ให้คลิกท่ีเมนู แจ้งปัญหา   จะ
เข้าสู่การแจ้งปัญหา ดังภาพ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 17 
สถานศึกษา   

 

ภาพที่ 15  การแจ้งปัญหาการใช้งาน 

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

แจ้งปัญหา 
1  ชื่อ-นามสกุล ระบุ ชื่อ-นามสกุลผู้แจ้งปัญหา 

2  ชื่อผู้ใช้งาน 
(Username) 

ระบุ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของระบบ e-SAR  

3  หมายเลขโทรศัพท์ ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 

4  อีเมล ระบุ อีเมล  
5  กลุ่มผู้ใช้งาน ระบุ กลุ่มผู้ใช้งาน 

 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 18 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

6  ประเภทปัญหา ระบุ ประเภทปัญหา 

 
7  รายละเอียด ระบุ รายละเอียด 

8   Captcha  ระบุ Captcha 

9   กด บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลการแจ้งปัญหา หรือกด ยกเลิก เพ่ือยกเลิก
การแจ้งปัญหา 

 
  



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 19 
สถานศึกษา   

4. ข้อมูลสถานศึกษา 

จัดการข้อมูลสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดการจัดการข้อมูลสถานศึกษา 

กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง : กระบวนการทำงาน จัดการข้อมูลแต่ละสถานศึกษา 

การเข้าเมนู : ข้อมูลสถานศึกษา 

 
 เมื่อกดเมนู จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ 

 

ภาพที่ 16  ข้อมูลผู้ใช้งาน 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 20 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

จัดการข้อมูลสถานศึกษา 
 ข้อมูลพื้นฐาน  

1  รหัสสถานศึกษา 10 
หลัก 

ระบุ รหัสสถานศึกษา 10 หลัก 

2  รหัสสถานศึกษา 8 หลัก 
(SMIS) 

ระบุ รหัสสถานศึกษา 8 หลัก (SMIS) 

3  รหัสสถานศึกษา 6 หลัก 
(OBEC) 

ระบุ รหัสสถานศึกษา 6 หลัก (OBEC) 

4  ชื่อสถานศึกษา ระบุ ชื่อสถานศึกษา 

5  ชื่อสถานศึกษา (EN) ระบุ ชื่อสถานศึกษา (EN) 

6  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ระบุ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7  ประเภทสถานศึกษา ระบุ ประเภทสถานศึกษา 
8  ขนาดสถานศึกษา ระบุ ขนาดสถานศึกษา 

9  ระดับชั้นที่เปิดสอน ระบุ ระดับชั้นที่เปิดสอน 

10  ระดับสถานภาพ
สถานศึกษา 

ระบุ ระดับสถานภาพสถานศึกษา 

11  บริบทสถานศึกษา ระบุ บริบทสถานศึกษา 
12  สถานภาพสถานศึกษา ระบุ สถานภาพสถานศึกษา 

13  สถานะโรงเรียนขยาย
โอกาส 

ระบุ สถานะโรงเรียนขยายโอกาส 

14  วันที่ก่อตั้งสถานศึกษา ระบุ วันที่ก่อตั้งสถานศึกษา 

15  วัน เดือน ปี ระบุ วัน เดือน ปี 
16  ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ระบุ ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา 

17  จำนวนผู้บริหาร ระบุ จำนวนผู้บริหาร 

18  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด ระบุ จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 
 ระดับปฐมวัย ในกรณีที่มีการสอนระดับปฐมวัย 

19  จำนวนครูผู้สอน ระบุ จำนวนครูผู้สอน 

20  จำนวนบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ๆ 

ระบุ จำนวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 21 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

21  จำนวนนักเรียนระดับ
ปฐมวัย 

ระบุ จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย 

22  จำนวนนร.ชั้นอนุบาล ระบุ จำนวนนร.ชั้นอนุบาล ในระดับชั้น อ.1 อ.2 อ.3 

 
 ระดับขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่การสอนระดับขั้นพ้ืนฐาน 

23  จำนวนครูผู้สอน ระบุ จำนวนครูผู้สอน 
24  จำนวนบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ๆ 
ระบุ จำนวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 

25  จำนวนนักเรียนระดับขั้น
พ้ืนฐาน 

ระบุ จำนวนนักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน 

26  จำนวนนร.ชั้นประถม ระบุ จำนวนนร.ชั้นประถม ในระดับชั้น ป.1-ป.6 

 
27  จำนวนนร.ชั้นมัธยม ระบุ จำนวนนร.ชั้นมัธยม ในระดับชั้น ม.1-ม.6 

 
 ข้อมูลที่ตั้งสถานศึกษา  

28  บ้านเลขท่ี ระบุ บ้านเลขท่ี 

29  หมู่ที่ ระบุ หมู่ที่ 
30  บ้าน ระบุ บ้าน 

31  ซอย ระบุ ซอย 

32  ถนน ระบุ ถนน 
33  ภูมิภาค ภูมิภาค 

34  จังหวัด ระบุ จังหวัด 
35  อำเภอ/เขต ระบุ อำเภอ/เขต 

36  ตำบล/แขวง ระบุ ตำบล/แขวง 

37  รหัสไปรษณีย์ ระบุ รหัสไปรษณีย์ 
38  เบอร์โทรศัพท์ ระบุ เบอร์โทรศัพท์ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 22 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

39  เบอร์โทรสาร ระบุ เบอร์โทรสาร 
40  เบอร์มือถือ ระบุ เบอร์มือถือ 

41  อีเมล ระบุ อีเมล 

42  เว็บไซต์ ระบุ เว็บไซต์ 
43  Facebook ระบุ Facebook 

44  ละติจูด ระบุ ละติจูด 

45  ลองจิจูด ระบุ ลองจิจูด 
  หมายเหตุ 

ในกรณีที่ต้องการระบุ ละติจูด ลองจิจูดใหม่ ให้คลิกท่ี  เพ่ือเปิด 
google map ในกรณีท่ีต้องการทราบวิธีการกรอกข้อมูล ให้คลิกที่ 

 จะปรากฎวิธีการตรวจสอบพิกัดของสถานศึกษา 

 
46  ที่ตั้งภูมิศาสตร์ ระบุ ที่ตั้งภูมิศาสตร์ 
47  ที่ดิน ระบุ ที่ดิน 

48  ไร่รวม ระบุ จำนวนไร่รวม 
49  รูปภาพ เลือกรูปภาพโรงเรียนที่ต้องการเพิ่มเข้าสู่ระบบ 

50   กด บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือกด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกการบันทึก
ข้อมูล 

 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 23 
สถานศึกษา   

5. การส่ง SAR 

การส่งรายงานการประเมินตนเอง 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดการจัดการข้อมูลการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง : กระบวนการทำงาน จัดการข้อมูล SAR และส่งผลการประเมินแต่ละ
สถานศึกษา 
กระบวนการทำงาน ตรวจสอบประวัติการส่งข้อมูล SAR แต่ละ
สถานศึกษา 

การเข้าเมนู :  การส่ง SAR 

 
 เมื่อกดเมนู จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ 

 

ภาพที่ 17  หน้าหลักการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

 จากภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 
จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

การส่งรายงานการประเมินตนเอง 

 ค้นหา ส่วนแสดงการค้นหาข้อมูลการส่งรายงานการประเมินตนเอง 
 ข้อมูลการส่งรายงานการ

ประเมินตนเอง 
การแสดงข้อมูลการส่งรายงานการประเมินตนเอง 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 24 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

1  ลำดับ แสดง ลำดับ 
2  ปีการศึกษา แสดง ปีการศึกษา 

3  สถานศึกษา แสดง สถานะการส่งข้อมูล SAR โดยแบ่งเป็น ปฐมวัย และ ขั้นพื้นฐาน 

 
โดยผู้ใช้งาน สามารถกดที่ ส่งแล้ว   เพ่ือตรวจสอบ
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง หรือกด ผลการประเมิน

 เพ่ือตรวจสอบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

4  สพท. แสดง การพิจารณาเห็นชอบจาก สพท. โดยแบ่งเป็น ปฐมวัย และ ขั้น
พ้ืนฐาน 

 
5  สพฐ. แสดง การพิจารณาเห็นชอบจาก สพฐ โดยแบ่งเป็น ปฐมวัย และ ขั้น

พ้ืนฐาน 

 
6  การจัดการ แสดง ความคิดเห็น เมื่อกด ไอคอนความคิดเห็น   จะแสดง

ความคิดเหน็ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 25 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

 
 

5.1 การค้นหาข้อมูล 
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลการส่งรายงานการประเมินตนเอง ให้ระบุรายละเอียดที่ ค้นหา และทำ

การค้นหาข้อมูล ตามภาพ 

 

ภาพที่ 18  การค้นหาข้อมูลการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

การค้นหา การส่งรายงานการประเมินตนเอง 
1  ปีการศึกษาเริ่มต้น ระบุ ปีการศึกษาเริ่มต้น 

2  ปีการศึกษาสิ้นสุด ระบุ ปีการศึกษาสิ้นสุด 

3   กด ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล หรือกดล้างข้อมูล เพ่ือล้างการเลือก
เงื่อนไขการค้นหา 

 
 จะปรากฏรายละเอียดการส่งรายงานการประเมินตนเอง ดังภาพ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 26 
สถานศึกษา   

 

ภาพที่ 19  รายละเอียดค้นหาการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

ข้อมูลการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

1  ลำดับ แสดง ลำดับ 
2  ปีการศึกษา แสดง ปีการศึกษาที่ทำการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

3  สถานศึกษา แสดง สถานะการส่งข้อมูล SAR โดยแบ่งเป็น ปฐมวัย และ ขั้นพื้นฐาน 

 
โดยผู้ใช้งาน สามารถกดท่ี ส่งแล้ว   เพ่ือตรวจสอบ
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง หรือกด ผลการประเมิน

 เพ่ือตรวจสอบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

4  สพท. แสดง การพิจารณาเห็นชอบจาก สพท. โดยแบ่งเป็น ปฐมวัย และ ขั้น
พ้ืนฐาน 

 
5  สพฐ. แสดง การพิจารณาเห็นชอบจาก สพฐ โดยแบ่งเป็น ปฐมวัย และ ขั้น

พ้ืนฐาน 

 
6  การจัดการ แสดง ความคิดเห็น เมื่อกด ไอคอนความคิดเห็น   จะแสดง

ความคิดเห็น 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 27 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

 
 

5.2 การส่งรายงานประเมินตนเอง 
เมื่อมีการเปิดระบบสำหรับการส่งรายงานประเมินตนเองแล้ว สถานศึกษาจะสามารถส่งรายงาน

การประเมินตนเองได้ตามระยะเวลาที่มีการเปิดปิดในระบบ 

เมื่อต้องการส่งรายงานประเมินตนเอง ให้กดปุ่ม เพิ่มข้อมูล  จะปรากฎหน้าจอ 
จัดการข้อมูลการส่งรายงานประเมินตนเอง ดังภาพ 
 

 

ภาพที่ 20  การส่งรายงานประเมินตนเอง 

 จะเข้าสู่หน้าจอ จัดการข้อมูล SAR และส่งผลการประเมิน ดังภาพ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 28 
สถานศึกษา   

 

ภาพที่ 21  การการส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง 

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 
จัดการข้อมูล SAR และส่งผลการประเมิน 

 การส่งข้อมูลรายงาน
การประเมินตนเอง 
(ระดับปฐมวัย) 

 

1  ลำดับ แสดง ลำดับ 

2  มาตรฐานการศึกษา แสดง มาตรฐานการศึกษา 
   1 มาตรฐานการศึกษาภาพรวมระดับปฐมวัย 
   2 มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
   3 มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
   4 มาตรฐานการศึกษาที่ 3 
   5 มาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ให้กด เพ่ิมมาตรฐาน 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 29 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

ผู้ใช้งานทำเครื่องหมายที่ผลการประเมินในมาตรฐานแต่ละข้อ โดยมี
เกณฑ์การประเมิน 5 เกณฑ์ คือ 
   1  กำลังพัฒนา 
   2  ปานกลาง 
   3  ดี 
   4  ดีเลิศ 
   5  ยอดเยี่ยม 

 
3  เพ่ิมมาตรฐาน ในกรณีที่มีมาตรฐานการศึกษาอ่ืนๆ  ให้กด เพ่ิมมาตรฐาน 

 จะปรากฎหน้าจอให้เพ่ิมมาตรฐานการศึกษา
อ่ืน ๆ  ดังภาพ ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์มาตรฐานที่ต้องการเพ่ิมเติมได้ 

หรือกด   เพ่ือยกเลิกมาตรฐานที่เพ่ิมขึ้นมา 
 

 
 

 แนบไฟล์  
4  แนบไฟล์ SAR ระดับ

ปฐมวัย 
แนบไฟล์ SAR  
หมายเหตุ ไฟล์ PDF ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 Mb. 

 การส่งข้อมูลรายงาน
การประเมินตนเอง 
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 

 

5  ลำดับ แสดง ลำดับ 

6  มาตรฐานการศึกษา แสดง มาตรฐานการศึกษา 
   1 มาตรฐานการศึกษาภาพรวมระดับข้ันพ้ืนฐาน 
   2 มาตรฐานการศึกษาที่ 1 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 30 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

   3 มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 
   4 มาตรฐานการศึกษาที่ 3 
   5 มาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ให้กด เพ่ิมมาตรฐาน 
ผู้ใช้งานทำเครื่องหมายที่ผลการประเมินในมาตรฐานแต่ละข้อ โดยมี
เกณฑ์การประเมิน 5 เกณฑ์ คือ 
   1  กำลังพัฒนา 
   2  ปานกลาง 
   3  ดี 
   4  ดีเลิศ 
   5  ยอดเยี่ยม 

 
7  เพ่ิมมาตรฐาน ในกรณีที่มีมาตรฐานการศึกษาอ่ืนๆ  ให้กด เพ่ิมมาตรฐาน 

 จะปรากฎหน้าจอให้เพ่ิมมาตรฐานการศึกษา
อ่ืน ๆ  ดังภาพ ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์มาตรฐานที่ต้องการเพ่ิมเติมได้ 

หรือกด   เพ่ือยกเลิกมาตรฐานที่เพ่ิมขึ้นมา 
 

 
 

 แนบไฟล์  

8  แนบไฟล์ SAR ระดับขั้น
พ้ืนฐาน 

แนบไฟล์ SAR  
หมายเหตุ ไฟล์ PDF ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 Mb. 

9   
กด ส่งข้อมูล  เพ่ือทำการบันทึกข้อมูลการส่ง SAR หรือ

กด ยกเลิก  เพ่ือยกเลิกการส่ง SAR 
 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 31 
สถานศึกษา   

5.3 การแก้ไขการส่งรายงานประเมินตนเอง 
เมื่อต้องการแก้ไขผลการส่งรายงานประเมินตนเองแล้ว ในกรณีที่สพท. และ สพฐ. ยังไม่พิจารณา

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือมใีห้สถานศึกษาแก้ไขรายงานผลการประเมินตนเอง สถานศึกษา
จะสามารถแก้ไขรายงานการประเมินตนเองได้ตามระยะเวลาที่มีการเปิดปิดในระบบ 

เมื่อต้องการแก้ไขผลการส่งรายงานประเมินตนเอง ให้กดปุ่ม แก้ไข SAR   จะปรากฎหน้าจอ 
จัดการข้อมูลการส่งรายงานประเมินตนเอง ดังภาพ 
 

 

ภาพที่ 22  การแก้ไขข้อมูลการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

จะเข้าสู่หน้าจอ จัดการข้อมูล SAR และส่งผลการประเมิน ดังภาพ 

 

ภาพที่ 23  การแก้ไขการส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 32 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

จัดการข้อมูล SAR และส่งผลการประเมิน 
 การส่งข้อมูลรายงาน
การประเมินตนเอง 
(ระดับปฐมวัย) 

 

1  ลำดับ แสดง ลำดับ 

2  มาตรฐานการศึกษา แสดง มาตรฐานการศึกษา 
   1 มาตรฐานการศึกษาภาพรวมระดับปฐมวัย 
   2 มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
   3 มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
   4 มาตรฐานการศึกษาที่ 3 
   5 มาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
ผู้ใช้งานทำเครื่องหมายที่ผลการประเมินในมาตรฐานแต่ละข้อ โดยมี
เกณฑ์การประเมิน 5 เกณฑ์ คือ 
   1  กำลังพัฒนา 
   2  ปานกลาง 
   3  ดี 
   4  ดีเลิศ 
   5  ยอดเยี่ยม 

 แนบไฟล์  
3  แนบไฟล์ SAR ระดับ

ปฐมวัย 
แนบไฟล์ SAR  
หมายเหตุ ไฟล์ PDF ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 Mb. 

 การส่งข้อมูลรายงาน
การประเมินตนเอง 
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 

 

4  ลำดับ แสดง ลำดับ 

5  มาตรฐานการศึกษา แสดง มาตรฐานการศึกษา 
   1 มาตรฐานการศึกษาภาพรวมระดับข้ันพ้ืนฐาน 
   2 มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
   3 มาตรฐานการศึกษาที่ 2 
   4 มาตรฐานการศึกษาที่ 3 
   5 มาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 33 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

ผู้ใช้งานทำเครื่องหมายที่ผลการประเมินในมาตรฐานแต่ละข้อ โดยมี
เกณฑ์การประเมิน 5 เกณฑ์ คือ 
   1  กำลังพัฒนา 
   2  ปานกลาง 
   3  ดี 
   4  ดีเลิศ 
   5  ยอดเยี่ยม 

 แนบไฟล์  

6  แนบไฟล์ SAR ระดับขั้น
พ้ืนฐาน 

แนบไฟล์ SAR  
หมายเหตุ ไฟล์ PDF ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 Mb. 

7   
กด ส่งข้อมูล  เพ่ือทำการบันทึกข้อมูลการส่ง SAR หรือ

กด ยกเลิก  เพ่ือยกเลิกการส่ง SAR 
 

5.4 การตรวจสอบข้อมูลการส่งรายงานการประเมินตนเอง 
เมื่อต้องการตรวจสอบข้อมูลการส่งรายงานการประเมินตนเอง สามารถตรวจสอบได้ที่ ข้อมูลการส่ง

รายงานการประเมนิตนเอง ดังภาพ 

 

ภาพที่ 24  การตรวจสอบข้อมูลการส่งราย งานการประเมินตนเอง 

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 
จัดการข้อมูล SAR และส่งผลการประเมิน 

1  สถานศึกษา 1. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูล SAR แล้ว จะมีสถานะการส่ง SAR 
แสดงพร้อมวันที่ทำการส่ง SAR  



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 34 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

 
2. ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบผลการประเมิน SAR ให้กด ผล

การประเมิน   เพ่ือเข้าสู่หน้าตรวจสอบข้อมูล 
SAR และผลการประเมินของสถานศึกษา 

2  การจัดการ แสดง ความคิดเห็น เมื่อกด ไอคอนความคิดเห็น   จะแสดง
ความคิดเห็น  

 
 
 เมื่อทำการตรวจสอบผลการประเมิน จะเข้าเข้าสู่หน้าตรวจสอบข้อมูล SAR และผลการประเมิน
ของสถานศึกษา ดังภาพ 

 

ภาพที่ 25  การตรวจสอบข้อมูลผลการประเมินของสถานศึกษา 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 35 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

จัดการข้อมูล SAR และส่งผลการประเมิน 
 การส่งข้อมูลรายงาน
การประเมินตนเอง 
(ระดับปฐมวัย) 

 

1  ลำดับ แสดง ลำดับ 

2  มาตรฐานการศึกษา แสดง ผลการประเมินในมาตรฐานแต่ละข้อมาตรฐานการศึกษา 
 แนบไฟล์  

3  แนบไฟล์ SAR ระดับ
ปฐมวัย 

แสดงไฟล์ SAR ที่ทำการส่ง 

 การส่งข้อมูลรายงาน
การประเมินตนเอง 
(ระดับขั้นพื้นฐาน) 

 

1  ลำดับ แสดง ลำดับ 
2  มาตรฐานการศึกษา แสดง ผลการประเมินในมาตรฐานแต่ละข้อมาตรฐานการศึกษา 

 แนบไฟล์  
3  แนบไฟล์ SAR ระดับขั้น

พ้ืนฐาน 
แสดงไฟล์ SAR ที่ทำการส่ง 

4   กด ปิดหน้าต่าง   เพ่ือกลับสู่หน้าการส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง 

 
  



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 36 
สถานศึกษา   

6. การลงทะเบียนและข้อมูลการประเมินภายนอก 

การลงทะเบียนและข้อมูลการประเมินภายนอก 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดการจัดการการลงทะเบียนและข้อมูลการประเมินภายนอก 

กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง : กระบวนการทำงาน ลงทะเบียนการประเมินภายนอก 
กระบวนการทำงาน ดูผลการลงทะเบียนการประเมินภายนอก 

การเข้าเมนู : การลงทะเบียนและข้อมูลการประเมินภายนอก 

 
 เมื่อกดเมนู จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ 

 

ภาพที่ 26  หน้าหลักการลงทะเบียนและข้อมูลการประเมินภายนอก 

 จากภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 37 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

การลงทะเบียนและข้อมูลการประเมินภายนอก 
 ข้อมูลสถานศึกษา แสดงข้อมูลสถานศึกษาของตนเอง 

1  สถานศึกษา แสดง ข้อมูลสถานศึกษา 

2  ประเภทสถานศึกษา แสดง ประเภทสถานศึกษา 
3  ขนาดสถานศึกษา แสดง ขนาดสถานศึกษา 

4  ระดับชั้นที่เปิดสอน แสดง ระดับชั้นที่เปิดสอน 

5  สถานภาพสถานศึกษา แสดง สถานภาพสถานศึกษา 
6  ระดับสถานภาพ

สถานศึกษา 
แสดง ระดับสถานภาพสถานศึกษา 

7  บริบทสถานศึกษา แสดง บริบทสถานศึกษา 

8  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

แสดง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9  ภูมิภาค แสดง ภูมิภาค 

 ข้อมูลการลงทะเบียน
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกของ
สถานศึกษา 

แสดง ข้อมูลการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ
สถานศึกษา และการพิจาณาอนุมัติจาก สพฐ. 

10  ลำดับ แสดง ลำดับ 
11  ปีการศึกษา แสดง ปีการศึกษาการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ของสถานศึกษา 
12  ลงทะเบียนการประเมิน

ภายนอก 
แสดง ผลการลงทะเบียนการประเมินภายนอก โดยจะระบุวันที่
ลงทะเบียนภายนอก และปีการศึกษาประเมินภายนอกล่าสุด  

 
13  ผลการลงทะเบียน

ภายนอก 
แสดง ผลการพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนภายนอก โดยจะระบุการ
อนุมัติและวันที่ 

 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 38 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

 ข้อมูลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอกของ
สถานศึกษา 

แสดง เอกสารไฟล์รายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกของสถานศึกษา 

14  ลำดับ แสดง ลำดับ 
15  รอบการประเมิน แสดง รอบการประเมิน 

16  ไฟล์รายงาน แสดงไฟล์รายงาน เมื่อต้องการดาวน์โหลดเอกสารให้คลิกที่ไอคอน 

 โดยไฟล์ที่ดาวโหลดเป็น นามสกุล .PDF 
 

6.1 การลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา 
เมื่อมีการเปิดระบบสำหรับการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษาแล้ว  

สถานศึกษาจะสามารถส่งรายงานการประเมินตนเองได้ตามระยะเวลาที่มีการเปิดปิดในระบบ 
เมื่อต้องการข้อมูลการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา ให้กดปุ่ม 

เพ่ิมข้อมูล  ดังภาพ 

 

ภาพที่ 27  หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา 

จะปรากฎหน้าจอ ลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา ดังภาพ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 39 
สถานศึกษา   

 

ภาพที่ 28  การระบุปีที่ประเมินภายนอกครั้งล่าสุด 

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

ลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา 
1  ปีที่ประเมินภายนอกครั้ง

ล่าสุด 
ระบุ ปีที่ประเมินภายนอกครั้งล่าสุด 

2  บันทึกข้อมูล 
กด ส่งข้อมูล บันทึก  เพ่ือทำการบันทึกข้อมูลการ
ลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษาหรือ

กด ปิด   เพ่ือยกเลิก 
 
 ระบบจะแสดงการลงทะเบียนสำเร็จ กดตกลง ดังภาพ 

 

ภาพที่ 29  การลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสำเร็จ 

  
  



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 40 
สถานศึกษา   

จากนั ้น จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ
สถานศึกษา 

 

ภาพที่ 30  สถานะการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา 

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

การลงทะเบียนและข้อมูลการประเมินภายนอก 
1  ลำดับ แสดง ลำดับ 

2  ปีการศึกษา แสดง ปีการศึกษา 

3  ลงทะเบียนการประเมิน
ภายนอก 

แสดง ผลการลงทะเบียนการประเมินภายนอกของสถานศึกษา 
1. ในกรณีที่สถานศึกษาทำการลงทะเบียนประเมินภายนอกแล้ว 
ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน และปีที่
ประเมินภายนอก 

 
 
  



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 41 
สถานศึกษา   

7. รายงานและแดชบอร์ด 
ในส่วนของรายงานและแดชบอร์ด ประกอบไปด้วยรายงาน ดังนี้ 
7.1 รายงานข้อมูลสถานศึกษา  
7.2 ประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง 
7.3 รายงานการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 

7.1 รายงานข้อมูลสถานศึกษา 

รายงานข้อมูลสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงรายงานและแดชบอร์ดข้อมูลสถานศึกษาของตนเอง 

กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง : กระบวนการทำงาน แสดงข้อมูลรายงานที่เก่ียวข้อง 
กระบวนการทำงาน แสดงข้อมูลรายงานในรูปแบบแดชบอร์ดที่
เกี่ยวข้อง 

การเข้าเมนู : รายงานและแดชบอร์ด > รายงานข้อมูลสถานศึกษา 

 
 ในส่วนของหน้าหลักรายงานข้อมูลสถานศึกษา ประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลสรุปของ
สถานศึกษาในรูปแบบแดชบอร์ด และข้อมูลสถานศึกษาของตนเอง ดังภาพ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 42 
สถานศึกษา   

 

ภาพที่ 31  หน้าหลักรายงานข้อมูลสถานศึกษา 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 43 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

รายงานข้อมูลสถานศึกษา 
 ข้อมูลพื้นฐาน  

1  รหัสสถานศึกษา 10 
หลัก 

แสดง รหัสสถานศึกษา 10 หลัก 

2  รหัสสถานศึกษา 8 หลัก 
(SMIS) 

แสดง รหัสสถานศึกษา 8 หลัก (SMIS) 

3  รหัสสถานศึกษา 6 หลัก 
(OBEC) 

แสดง รหัสสถานศึกษา 6 หลัก (OBEC) 

4  ชื่อสถานศึกษา แสดง ชื่อสถานศึกษา 

5  ชื่อสถานศึกษา (EN) แสดง ชื่อสถานศึกษา (EN) 

6  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

แสดง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7  ประเภทสถานศึกษา แสดง ประเภทสถานศึกษา 
8  ขนาดสถานศึกษา แสดง ขนาดสถานศึกษา 

9  ระดับชั้นที่เปิดสอน แสดง ระดับชั้นที่เปิดสอน 

10  ระดับสถานภาพ
สถานศึกษา 

แสดง ระดับสถานภาพสถานศึกษา 

11  บริบทสถานศึกษา แสดง บริบทสถานศึกษา 
12  สถานภาพสถานศึกษา แสดง สถานภาพสถานศึกษา 

13  สถานะโรงเรียนขยาย
โอกาส 

แสดง สถานะโรงเรียนขยายโอกาส 

14  วันที่ก่อตั้งสถานศึกษา แสดง วันที่ก่อตั้งสถานศึกษา 

15  วัน เดือน ปี แสดง วัน เดือน ปี 
16  ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา แสดง ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา 

17  จำนวนผู้บริหาร แสดง จำนวนผู้บริหาร 

18  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด แสดง จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 
 ระดับปฐมวัย ในกรณีที่มีการสอนระดับปฐมวัย 

19  จำนวนครูผู้สอน แสดง จำนวนครูผู้สอน 

20  จำนวนบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ๆ 

แสดง จำนวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 44 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

21  จำนวนนักเรียนระดับ
ปฐมวัย 

แสดง จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย 

22  จำนวนนร.ชั้นอนุบาล แสดง จำนวนนร.ชั้นอนุบาล ในระดับชั้น อ.1 อ.2 อ.3 

 ระดับขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่การสอนระดับขั้นพ้ืนฐาน 
23  จำนวนครูผู้สอน แสดง จำนวนครูผู้สอน 

24  จำนวนบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ๆ 

แสดง จำนวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 

25  จำนวนนักเรียนระดับขั้น
พ้ืนฐาน 

แสดง จำนวนนักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน 

26  จำนวนนร.ชั้นประถม แสดง จำนวนนร.ชั้นประถม ในระดับชั้น ป.1-ป.6 

27  จำนวนนร.ชั้นมัธยม แสดง จำนวนนร.ชั้นมัธยท ในระดับชั้น ม.1-ม.6 
 ข้อมูลที่ตั้งสถานศึกษา  

28  บ้านเลขท่ี แสดง บ้านเลขท่ี 

29  หมู่ที่ แสดง หมู่ที่ 
30  บ้าน แสดง บ้าน 

31  ซอย แสดง ซอย 
32  ถนน แสดง ถนน 

33  ภูมิภาค ภูมิภาค 

34  จังหวัด แสดง จังหวัด 
35  อำเภอ/เขต แสดง อำเภอ/เขต 

36  ตำบล/แขวง แสดง ตำบล/แขวง 

37  รหัสไปรษณีย์ แสดง รหัสไปรษณีย์ 
38  เบอร์โทรศัพท์ แสดง เบอร์โทรศัพท์ 

39  เบอร์โทรสาร แสดง เบอร์โทรสาร 
40  เบอร์มือถือ แสดง เบอร์มือถือ 

41  อีเมล แสดง อีเมล 

42  เว็บไซต์ แสดง เว็บไซต์ 
43  Facebook แสดง Facebook 

44  ละติจูด แสดง ละติจูด 

45  ลองจิจูด แสดง ลองจิจูด 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 45 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

  หมายเหตุ 
ในกรณีที่ต้องการทราบพิกัดละติจูด ลองจิจูดบนแผนที่ google map 

ให้คลิกท่ี  เพ่ือเปิด google map  

46  ที่ตั้งภูมิศาสตร์ แสดง ที่ตั้งภูมิศาสตร์ 
47  ที่ดิน แสดง ที่ดิน 

48  ไร่รวม แสดง ไร่รวม 

49  รูปภาพ เลือกรูปภาพโรงเรียนที่ต้องการเพิ่มเข้าสู่ระบบ 
50   เมื่อต้องการส่งออกข้อมูล สามารถกดที่ไอคอนที่ต้องการนำข้อมูลออก

จากระบบ โดยมีประเภทการส่งออกข้อมูล ดังนี้ 

 File format: .PDF 

File format: .XLSX 
 

7.2 ประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

ประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงรายงานและแดชบอร์ด ประวัติการส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง 

กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง : กระบวนการทำงาน แสดงข้อมูลรายงานที่เก่ียวข้อง 
กระบวนการทำงาน แสดงข้อมูลรายงานในรูปแบบแดชบอร์ดที่
เกี่ยวข้อง 

การเข้าเมนู : รายงานและแดชบอร์ด > ประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

  
ในส่วนของหน้าหลักประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง ประกอบไปด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ 

สถานะการส่ง SAR ประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง การค้นหา และข้อมูลประวัติการส่งรายงาน
การประเมินตนเอง ดังภาพ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 46 
สถานศึกษา   

 

ภาพที่ 32  หน้าหลักประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

 ในกรณีที่สถานศึกษายังไม่ทำการส่งข้อมูลประเภทใด ระบบจะแสดงสถานะ ดังภาพ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 47 
สถานศึกษา   

 

ภาพที่ 33  หน้าหลักประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเองในกรณียังไม่ส่งข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้งานต้องการค้นหาประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง ให้ระบุข้อมูลการค้นหาที่
ต้องการ ดังภาพ 

 

ภาพที่ 34  การค้นหาประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

  



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 48 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

การค้นหาประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง 
1  ปีการศึกษาเริ่มต้น ระบุ ปีการศึกษาเริ่มต้น 

2  ปีการศึกษาสิ้นสุด ระบุ ปีการศึกษาสิ้นสุด 

3   กด ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล หรือกด ล้างข้อมูล เพ่ือล้างการเลือก
เงื่อนไขการค้นหา 

 
 รายละเอียดข้อมูลประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง ดังภาพ 

 

ภาพที่ 35  ข้อมูลประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

ข้อมูลการค้นหาประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง 

1  ลำดับ แสดง ลำดับ 
2  ปีการศึกษา แสดง ปีการศึกษาการส่งรายงานการประเมินตนเอง  

3  สถานศึกษา แสดง ข้อมูลประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โดยแยกเป็น ปฐมวัย และ ขั้นพ้ืนฐาน 
   ในกรณีที่มีการส่งข้อมูล SAR แล้ว จะมีสถานะการส่ง SAR แสดง
พร้อมวันที่ทำการส่ง SAR  

 
   ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบผลการประเมิน SAR ให้กด ผลการ

ประเมิน   เพ่ือเข้าสู่หน้าตรวจสอบข้อมูล SAR และผล
การประเมินของสถานศึกษา 

4  สพท. แสดง การพิจารณาเห็นชอบจาก สพท. โดยแบ่งเป็น ปฐมวัย และ ขั้น
พ้ืนฐาน 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คูม่ือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 49 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

 
5  สพฐ. แสดง การพิจารณาเห็นชอบจาก สพฐ โดยแบ่งเป็น ปฐมวัย และ ขั้น

พ้ืนฐาน 

 
6   เมื่อต้องการส่งออกข้อมูล สามารถกดที่ไอคอนที่ต้องการนำข้อมูลออก

จากระบบ โดยมีประเภทการส่งออกข้อมูล ดังนี้ 

 File format: .PDF 

File format: .XLSX 
 

7.3 รายงานการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา 

รายงานการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงรายงานและแดชบอร์ด รายงานการลงทะเบียนประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 

กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง : กระบวนการทำงาน แสดงข้อมูลรายงานที่เก่ียวข้อง 
กระบวนการทำงาน แสดงข้อมูลรายงานในรูปแบบแดชบอร์ดที่
เกี่ยวข้อง 

การเข้าเมนู : รายงานและแดชบอร์ด > รายงานการลงทะเบียนประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

 ในส่วนของหน้าหลักรายงานการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ประกอบไปด้วย
ข้อมูล 3 ส่วน คือ สถานะการลงทะเบียนประเมินภายนอก ข้อมูลสถานศึกษาของตนเอง และข้อมูลการ
ลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา ดังภาพ 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 50 
สถานศึกษา   

 

ภาพที่ 36  หน้าหลักรายงานการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา 

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

รายงานการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา 

 การลงทะเบียนประเมิน
ภายนอก 

 

1  สถานศึกษา แสดง สถานศึกษา 
2  ประเภทสถานศึกษา แสดง ประเภทสถานศึกษา 

3  ขนาดสถานศึกษา แสดง ขนาดสถานศึกษา 

4  ระดับชั้นที่เปิดสอน แสดง ระดับชั้นที่เปิดสอน 
5  สถานภาพสถานศึกษา แสดง สถานภาพสถานศึกษา 

6  ระดับสถานภาพ
สถานศึกษา 

แสดง ระดับสถานภาพสถานศึกษา 

7  บริบทสถานศึกษา แสดง บริบทสถานศึกษา 

8  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

แสดง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 

 

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หน้า 51 
สถานศึกษา   

จอภาพ/ฟิลด์ รายละเอียด 

9  ภูมิภาค แสดง ภูมิภาค 
 ข้อมูลการลงทะเบียน
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกของ
สถานศึกษา 

 

10  ลำดับ แสดง ลำดับ 

11  ปีการศึกษา แสดง ปีการศึกษาทีล่งทะเบียนประเมินภายนอก 

12  ลงทะเบียนการประเมิน
ภายนอก 

แสดงสถานะลงทะเบียนประเมินภายนอก  
   ในกรณีที่มีการลงทะเบียนประเมินภายนอก จะมีสถานะการ
ลงทะเบียน วันที่ และ สถานะปีที่ลงทะเบียนล่าสุด 

 
13  พิจารณาการลงทะเบียน 

โดย สพฐ. 
พิจารณาการลงทะเบียน โดย สพฐ.  
   ในกรณีที่มีการอนุมัติ จะแสดงสถานะ อนุมัติ และวันที่อนุมัติ 
   ในกรณีที่ไม่อนุมัติ จะแสดงสถานะ ไม่อนุมัติอนุมัติ และวันที่ 

 
14  รายงาน เมื่อต้องการส่งออกข้อมูล สามารถกดที่ไอคอนที่ต้องการนำข้อมูลออก

จากระบบ โดยมีประเภทการส่งออกข้อมูล ดังนี้ 
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