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และประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์ 

 
 

 
 

นางภิญญาภัชญ์  เหมือนโพธิ์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. 093 887 5261 



 
 
 
 

คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์  
School & Area Supervision Report (SASR Online)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 
 
 

 
 
 

โดย 

นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธิ์ 

ศึกษานิเทศก ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
 



 
ค าน า 

 
คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์ School 

& Area Supervision Report (SASR Online) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1จัดท าขึ้น  
เพ่ือติดตามการรายงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และรายงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับ
การนิเทศภายใน เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา ระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบผลการรายงาน
ส่วนบุคคล รายโรงเรียน และภาพรวมทีแ่สดงความถี่ของการนิเทศจะเป็นกลุ่ม/หน่วย/สถานศึกษา ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าไปตรวจเยี่ยม   สามารถตรวจสอบ และดูรายงานผลได้ทันที  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
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คู่มือ 
การใช้งานระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์ 

School & Area Supervision Report (SASR Online) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 ระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์  School & Area 
Supervision Report (SASR Online)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดท าขึ้น  
เพ่ือติดตามการรายงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และรายงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้รับการนิเทศภายใน เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา ระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
สามารถตรวจสอบผลการรายงานส่วนบุคคล รายโรงเรียน และภาพรวมที่แสดงความถี่ของการนิเทศจะเป็น
กลุ่ม/หน่วย/สถานศึกษา ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าไปตรวจเยี่ยม   
สามารถตรวจสอบ และดูรายงานผลได้ทันที ระบบรายงานผลการนิเทศ เป็นระบบออนไลน์ สามารถใช้ได้กับ 
Browser ที่รองรับ การท างานของ javascript jquery ผู้จัดท าขอแนะน าให้ใช้ Firefox (ใช้จัดท าโปรแกรมหลัก) 
, Chrome ส าหรับ IE (บางขั้นตอนอาจไม่ ท างาน) ทั้งนี้ข้อมูลที่รายงานนิเทศนั้นจะดูรายงานได้ หรือบันทึกการ
นิเทศจะต้อง เป็นสมาชิกก่อน 

การเข้าระบบ ให้เข้าที่ เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1                     
URL : http:// www.phetchabun1.go.th แล้วเลือกเมนู รายงานการนิเทศ(SASR)  หรือพิมพ์ URL : 
http://101.109.41.19/SASR/   

 

 

 

 

 

 

 

คลิก 

http://101.109.41.19/SASR/
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ระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์  

School & Area Supervision Report (SASR Online) 

 
เลือกเข้าระบบ โดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านเฉพาะบุคคล ตามท่ี admin ได้ก าหนดให้ 

รหัสผู้ใช้ รหัส Smis 8 หลัก   รหัสผ่าน 123456 

เมื่อท่านเข้าระบบแล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่านที่โรงเรียนของท่านสามารถจดจ าได้ 
 

 

 

คลิก 
พิมพ์เพื่อเปลี่ยนรหัส 

คลิกเพื่อปรับปรุงข้อมูล 
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การกรอกข้อมูลการนิเทศภายใน ที่ เมนู นิเทศภายในโรงเรียน และบันทึกนิเทศภายในโรงเรียน 
 

 
 

 
 

 
 

สามารถแก้ไขหรือลบการบันทึกได้โดยคลิกท่ี 

คลิกเลือกแก้ไข หรือลบ 
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บทบาทของผู้นิเทศ และ ผู้รับการนิเทศ 

ผู้นิเทศ :  หลังจากได้ออกนิเทศฯแล้วให้กรอกข้อมูลตามช่องที่ก าหนด และสามารถอัพไฟล์ภาพการนิเทศ   

             การบันทึกข้อมูลการนิเทศติดตามภายในโรงเรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
นั้น ควรบันทึกเหตุการณ์การนิเทศฯที่พบและข้อแนะน าที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบาย/จุดเน้นจากทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เช่น  การอ่านออกเขียน
ได้ของนักเรียนที่มีความสามารถเหมาะสมกับชั้นเรียนนั้น ๆ เช่น พบว่า มีนักเรียนจ านวน 3 คน ที่ไม่สามารถ
อ่านได้ตามค าพ้ืนฐานระดับชั้น เนื่องจากนักเรียนไม่รู้สระ ออกเสียงประสมพยัญชนะกับสระไม่ได้ ได้
มอบหมายให้ครูประจ าชั้นด าเนินการแก้ไขจากสาเหตุนั้น ๆ  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม
บันทึกข้อมูล (การกรอกข้อมูลท่านสามารถพิมพ์ข้อความไว้ในไฟล์ word ให้ครบถ้วนก่อนได้ และ Copy มา
วางในช่องท่ีต้องการบันทึกได้) 

  หลังจากครผูู้รับการนิเทศฯ ได้ด าเนินการตามค าแนะน า และสามารถแก้ปัญหาตามท่ีเสนอแนะได้
แล้ว หรือมีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา ผู้นิเทศฯจะต้องบันทึกความก้าวหน้าในการนิเทศเมื่อสิ้นสุดการ
นิเทศในแต่ละครั้ง 

 

ครูผู้รับการนิเทศ  :  ด าเนินการตามค าแนะน า และสามารถแก้ปัญหาตามท่ีเสนอแนะได้แล้ว หรือมี
ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา ในระยะหนึ่งแล้วจะต้องบันทึกผลการปฏิบัติงานโดยเข้าระบบและเลือกเมนู  
การนิเทศภายใน เข้าระบบการบันทึกการนิเทศภายในเหมือนเดิม  จากนั้นให้คลิกท่ีบันทึกผลการปฏิบัติงาน
และบันทึกความก้าวหน้าดังกล่าว  

  การบันทึกผลความก้าวหน้าท่านสามารถบันทึกได้หลายครั้งตามท่ีท่านปฏิบัติงาน 

 

หมายเหตุ :  การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ จะแสดงผลการบันทึกเป็นสาธารณะจึงควรระมัดระวังข้อมูลส่วนบุคคล
ของนักเรียนที่ท่านอ้างถึงในทางลบ ควรใช้สัญญาลักษณ์ ในการแสดงข้อมูล 
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การเข้าใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  1) เลือกเมนูประกันคุณภาพการศึกษา  

  2) เลือกเมนู ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

 3) ด าเนินการกรอกข้อมูลระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับสถานศึกษา  

     ในหัวข้อ  
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  4) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตามหัวข้อ โดยหลังจากเลือกหัวข้อให้เลือก ปุ่ม เพ่ิมเติมเอกสารอ้างอิง 

 
 

 5) ตัวอย่างการเพ่ิมเติมเอกสารอ้างอิง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ โรงเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกรอกดังนี้ 

 1) โรงเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จาก QR- Code นี้ 

 2) คู่มือการใช้งาน Google Drive       

    3) คู่มือการสร้าง QR Code 

  

คลิกเลือกประเภทเอกสาร 
ให้สอดคล้องตามหัวข้อ 

1 2 กรอกลิงค์เอกสาร 
ที่อัพโหลดจาก Google Drive 

จาก E-Mail ภาคผนวก 3 

เลือกเพิ่มเติมเอกสารอ้างอิง 

อัพโหลดรูป QR-Code ที่ได้เตรียมไว้ 
จากลิงค์เอกสาร ในข้อ 2 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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อีเมล์ ที่ส าหรับการเก็บข้อมูล ในระบบ SASR Online สพป.พช.1 ให้โรงเรียนใช้อีเมล์ที่ก าหนดในการเก็บ
ข้อมูล เอกสาร รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ SASR Online 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน e-mail 

1 เมืองเพชรบูรณ์ 67010044@phetchabun1.go.th 

2 บ้านสะเดียง 67010045@phetchabun1.go.th 

3 บ้านป่าเลา 67010062@phetchabun1.go.th 

4 บ้านป่าแดง 67010060@phetchabun1.go.th 

5 บ้านโนนตะแบก 67010009@phetchabun1.go.th 

6 บ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 67010028@phetchabun1.go.th 

7 บ้านคลองสาร (รวม) 67010026@phetchabun1.go.th 

8 บ้านท่าพล 67010020@phetchabun1.go.th 

9 บ้านวังซอง 67010021@phetchabun1.go.th 

10 บ้านดง 67010022@phetchabun1.go.th 

11 บ้านโพธิ์ทอง 67010023@phetchabun1.go.th 

12 บ้านอมกง 67010016@phetchabun1.go.th 

13 บ้านโพธิ์งาม 67010017@phetchabun1.go.th 

14 บ้านป่าม่วง (รวม) 67010018@phetchabun1.go.th 

15 บ้านท่ากกตาล 67010010@phetchabun1.go.th 

16 บ้านโคก 67010051@phetchabun1.go.th 

17 บ้านกงกะยาง 67010053@phetchabun1.go.th 

18 บ้านดงมูลเหล็ก 67010005@phetchabun1.go.th 

19 บ้านโนนสะอาด 67010006@phetchabun1.go.th 

20 บ้านคลองบง 67010008@phetchabun1.go.th 

21 บ้านห้วยใหญ่ 67010085@phetchabun1.go.th 

22 บ้านสะแกงาม 67010086@phetchabun1.go.th 

23 บ้านน้ าเดื่อ 67010087@phetchabun1.go.th 

24 บ้านโป่งหว้า 67010088@phetchabun1.go.th 

25 บ้านห้วยแหน 67010089@phetchabun1.go.th 

26 บ้านน้ าเดื่อใต้ 67010090@phetchabun1.go.th 

27 บ้านน้ าเลา 67010049@phetchabun1.go.th 
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28 บ้านห้วยผักไล 67010050@phetchabun1.go.th 

29 บ้านเฉลียงลับ 67010030@phetchabun1.go.th 

30 บ้านปากน้ า 67010031@phetchabun1.go.th 

31 บ้านบง 67010032@phetchabun1.go.th 

32 บ้านกกไทร 67010034@phetchabun1.go.th 

33 บ้านนาป่า 67010035@phetchabun1.go.th 

34 บ้านสักแห้ง 67010004@phetchabun1.go.th 

35 ตาดหมอกวิทยา 67010036@phetchabun1.go.th 

36 ชุมชนบ้านน้ าร้อน 67010042@phetchabun1.go.th 

37 บ้านทุ่งหินปูน 67010043@phetchabun1.go.th 

38 บ้านบุฉนวน 67010041@phetchabun1.go.th 

39 บ้านวังโค้ง 67010011@phetchabun1.go.th 

40 บ้านป่าบง 67010012@phetchabun1.go.th 

41 บ้านตะเบาะ 67010013@phetchabun1.go.th 

42 บ้านห้วยไคร้ 67010014@phetchabun1.go.th 

43 บ้านเขาขาด 67010015@phetchabun1.go.th 

44 อนุบาลเพชรบูรณ์ 67010048@phetchabun1.go.th 

45 บ้านโตก 67010056@phetchabun1.go.th 

46 บ้านโตกใต้ 67010057@phetchabun1.go.th 

47 บ้านพี้ 67010058@phetchabun1.go.th 

48 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 67010059@phetchabun1.go.th 

49 บ้านวังจาน 67010055@phetchabun1.go.th 

50 บ้านชอนไพร 67010001@phetchabun1.go.th 

51 บ้านคลองส าโรง 67010002@phetchabun1.go.th 

52 บ้านนายม 67010037@phetchabun1.go.th 

53 บ้านขมวด 67010038@phetchabun1.go.th 

54 บ้านหัวนา 67010039@phetchabun1.go.th 

55 บ้านถ้ าน้ าบัง 67010040@phetchabun1.go.th 

56 บ้านชัยมงคล 67010079@phetchabun1.go.th 

57 บ้านยางหัวลม 67010068@phetchabun1.go.th 

mailto:67010043@phetchabun1.go.th
mailto:67010041@phetchabun1.go.th
mailto:67010011@phetchabun1.go.th
mailto:67010012@phetchabun1.go.th
mailto:67010013@phetchabun1.go.th
mailto:67010014@phetchabun1.go.th
mailto:67010015@phetchabun1.go.th
mailto:67010048@phetchabun1.go.th
mailto:67010056@phetchabun1.go.th
mailto:67010057@phetchabun1.go.th
mailto:67010058@phetchabun1.go.th
mailto:67010059@phetchabun1.go.th
mailto:67010055@phetchabun1.go.th
mailto:67010001@phetchabun1.go.th
mailto:67010002@phetchabun1.go.th
mailto:67010037@phetchabun1.go.th
mailto:67010038@phetchabun1.go.th
mailto:67010039@phetchabun1.go.th
mailto:67010040@phetchabun1.go.th
mailto:67010079@phetchabun1.go.th
mailto:67010068@phetchabun1.go.th
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58 บ้าน กม.2 67010069@phetchabun1.go.th 

59 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 67010070@phetchabun1.go.th 

60 บ้านสามแยกวังชมภู 67010071@phetchabun1.go.th 

61 บ้านคลองห้วยนา 67010072@phetchabun1.go.th 

62 บ้านวังทอง 67010073@phetchabun1.go.th 

63 บ้านซับข่อย 67010074@phetchabun1.go.th 

64 บ้านห้วยสะแก 67010080@phetchabun1.go.th 

65 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 67010064@phetchabun1.go.th 

66 บ้านห้วยนาค 67010081@phetchabun1.go.th 

67 บ้านยางกุด 67010065@phetchabun1.go.th 

68 บ้านระวิง 67010067@phetchabun1.go.th 

69 บ้านเนินสง่า 67010083@phetchabun1.go.th 

70 บ้านยางลาด 67010063@phetchabun1.go.th 

71 อนุบาลชนแดน 67010094@phetchabun1.go.th 

72 บ้านซับเจริญ 67010098@phetchabun1.go.th 

73 บ้านทรัพย์พุทรา 67010099@phetchabun1.go.th 

74 คลองห้วยนาพัฒนาการ 67010095@phetchabun1.go.th 

75 บ้านหนองตาด 67010134@phetchabun1.go.th 

76 บ้านโคกเจริญ 67010096@phetchabun1.go.th 

77 บ้านน้ าลัด 67010135@phetchabun1.go.th 

78 บ้านกกจั่น 67010136@phetchabun1.go.th 

79 บ้านผาทอง 67010138@phetchabun1.go.th 

80 บ้านลาดแค 67010140@phetchabun1.go.th 

81 บ้านโคกยาว 67010141@phetchabun1.go.th 

82 บ้านซับขลุง 67010151@phetchabun1.go.th 

83 บ้านคลองปลาหมอ 67010150@phetchabun1.go.th 

84 บ้านศาลาลาย 67010091@phetchabun1.go.th 

85 ธาราคีรี 67010143@phetchabun1.go.th 

86 บ้านท่าข้าม 67010116@phetchabun1.go.th 

87 บ้านกุฏิพระ 67010117@phetchabun1.go.th 

mailto:67010069@phetchabun1.go.th
mailto:67010070@phetchabun1.go.th
mailto:67010071@phetchabun1.go.th
mailto:67010072@phetchabun1.go.th
mailto:67010073@phetchabun1.go.th
mailto:67010074@phetchabun1.go.th
mailto:67010080@phetchabun1.go.th
mailto:67010064@phetchabun1.go.th
mailto:67010081@phetchabun1.go.th
mailto:67010065@phetchabun1.go.th
mailto:67010067@phetchabun1.go.th
mailto:67010083@phetchabun1.go.th
mailto:67010063@phetchabun1.go.th
mailto:67010094@phetchabun1.go.th
mailto:67010098@phetchabun1.go.th
mailto:67010099@phetchabun1.go.th
mailto:67010095@phetchabun1.go.th
mailto:67010134@phetchabun1.go.th
mailto:67010096@phetchabun1.go.th
mailto:67010135@phetchabun1.go.th
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88 บ้านตะกุดจั่น 67010121@phetchabun1.go.th 

89 บ้านตะกุดเป้า 67010122@phetchabun1.go.th 

90 บ้านวังปลาช่อน 67010123@phetchabun1.go.th 

91 บ้านดงขุย 67010102@phetchabun1.go.th 

92 บ้านหนองระมาน 67010103@phetchabun1.go.th 

93 บ้านบุ่งคล้า 67010104@phetchabun1.go.th 

94 บ้านดงขุยใต้ 67010105@phetchabun1.go.th 

95 บ้านวังรวก 67010127@phetchabun1.go.th 

96 บ้านเขาคณฑา 67010128@phetchabun1.go.th 

97 บ้านเขาน้อย 67010113@phetchabun1.go.th 

98 บ้านโป่งนกแก้ว 67010114@phetchabun1.go.th 

99 บ้านหนองกลอย 67010115@phetchabun1.go.th 

100 บ้าน กม.28 67010107@phetchabun1.go.th 

101 บ้านเขาสัก 67010111@phetchabun1.go.th 

102 บ้านห้วยงาช้าง 67010130@phetchabun1.go.th 

103 บ้านห้วยตูม 67010131@phetchabun1.go.th 

104 บ้านลาดน้อย 67010133@phetchabun1.go.th 

105 บ้านโป่งตาเบ้า 67010093@phetchabun1.go.th 

106 บ้านกล้วย 67010124@phetchabun1.go.th 

107 บ้านเขาชะโงก 67010125@phetchabun1.go.th 

108 บ้านโคกหนองจอก 67010144@phetchabun1.go.th 

109 ลูกจันทน์ปิยะอุย 67010145@phetchabun1.go.th 

110 บ้านหนองใหญ่ 67010146@phetchabun1.go.th 

111 บ้านถ้ าแก้ว 67010147@phetchabun1.go.th 

112 บ้านดงลาน 67010148@phetchabun1.go.th 

113 สายสมร 67010149@phetchabun1.go.th 

114 อนุบาลวังโป่ง 67010161@phetchabun1.go.th 

115 บ้านคลองน้ าคัน 67010153@phetchabun1.go.th 

116 บ้านซับเปิบ 67010154@phetchabun1.go.th 

117 บ้านไร่ฝาย 67010162@phetchabun1.go.th 
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* หมายเหตุ หากมีปัญหาในการใช้งาน อีเมล์ สามารถติดต่อ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(DLICT) สพป.พช.1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

118 บ้านดงลึก 67010167@phetchabun1.go.th 

119 บ้านวังศาล 67010166@phetchabun1.go.th 

120 บ้านวังหิน 67010168@phetchabun1.go.th 

121 บ้านโนนตูม 67010163@phetchabun1.go.th 

122 บ้านใหม่วังตะเคียน 67010169@phetchabun1.go.th 

123 บ้านวังใหญ ่(รวม) 67010170@phetchabun1.go.th 

124 บ้านวังพลับ 67010171@phetchabun1.go.th 

125 น้ าอ้อมประชาสรรค์ 67010172@phetchabun1.go.th 

126 บ้านวังหินซอง 67010173@phetchabun1.go.th 

127 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 67010156@phetchabun1.go.th 

128 บ้านวังขอน 67010157@phetchabun1.go.th 

129 บ้านวังชะนาง 67010158@phetchabun1.go.th 

130 บ้านทางข้าม 67010164@phetchabun1.go.th 

131 บ้านวังแช่กลอย 67010165@phetchabun1.go.th 
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การรายงานผลการด าเนินงานตามจุดเน้น 8 จุดเน้น 
                  เข้าระบบโรงเรียน แล้วด าเนินการเลือก เมนู สมุดโรงเรียน และด าเนินการตามหัวข้อ
เช่นเดียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ Drive : Email : 
xxxxxxxxx@phetchabun1.go.th (ของแต่ละโรงเรียน) 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:xxxxxxxxx@phetchabun1.go.th
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ปฏิทินการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 จุดเน้น
ผ่านระบบ SASR Online 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

จุดเน้น การด าเนินงาน ปฏิทิน หมายเหตุ 

1. ประกัน
คุณภาพฯ 

 

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 
4.  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
5. ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
6. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

          ปีการศึกษา 2564 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

3. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 

 
 
10 มิถุนายน 2564 
10 มิถุนายน 2564 
 
10 มิถุนายน 2564 
 
 
 
10 มิถุนายน 2564 
10 มิถุนายน 2564 
 
 
30 สิงหาคม 2564 
 

ด าเนินการใน 
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

2. การอ่านออก
เขียนได้ 
 
 

สถานศึกษา 
1. แผนการด าเนินงาน 
2. การด าเนินงาน 
3. การก ากับติดตาม 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
15 มิถุนายน 2564 
30 สิงหาคม 2564 
30 สิงหาคม 2564 
15 กันยายน 2564 

รายงานผลผ่านระบบ 
SASR เมนู ผลการ
ด าเนินงาน 2564 
การรายงาน
เช่นเดียวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 
 

3. การยกระดับ
ผลการทดสอบ
ระดับเขตพื้นที่/
ระดับชาติ 
 
 
 
 

สถานศึกษา 
1. แผนการด าเนินงาน 
2. การด าเนินงาน/การก ากับติดตาม 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
15 มิถุนายน 2564 
30 สิงหาคม 2564 
15 กันยายน 2564 
 
 

รายงานผลผ่านระบบ 
SASR เมนู ผลการ
ด าเนินงาน 2564 
การรายงาน
เช่นเดียวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
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จุดเน้น การด าเนินงาน ปฏิทิน หมายเหตุ 

4. การนิเทศ
ภายใน 
 
 

สถานศึกษา 
รายงานผลการนิเทศภายใน ผ่านระบบ SASR Online 
หัวข้อนิเทศ ฯ  อย่างน้อย 2 เรื่อง และบริบทของโรงเรียน 
ดังนี้ 

1. อ่านออกเขียนได้ 
2. Active learning 
3. การวัดและประเมินผล 
4. คุณธรรมจริยธรรม 

- กรณีโรงเรียนที่มีครูผู้สอนครบชั้นหรือจ านวนครูผู้สอน
มากกว่าจ านวนชั้นเรียน ให้นิเทศครูผู้สอนทุกคน             
- กรณีโรงเรียน มีจ านวนครูผู้สอนน้อยกว่าจ านวนชั้นเรียน  
ให้นิเทศครูผู้สอนทุกชั้นเรียน 
 
ผลการด าเนินงาน 2564 

1. แผนการนิเทศภายใน   
2. เครื่องมือนิเทศภายใน  

 
3. รายงาน  

 

 
1 มิ.ย.64 - 10 ก.ย.

64 
ครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2564 
ครั้งที่ 2 ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 10 
กันยายน 2564              

 
 
 
 
 

30 มิถุนายน 2564 
30 มิถุนายน - 31       
     กรกฎาคม 2564 
30 สิงหาคม 2564 

 

รายงานผลผ่านเมนู
นิเทศภายในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลผ่านระบบ 
SASR เมนู ผลการ
ด าเนินงาน 2564 
การรายงาน
เช่นเดียวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

5. ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและ
ความปลอดภัย 

สถานศึกษา 
1. จัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
2. ด าเนินการพัฒนาการคัดกรองนักเรียน 
3. รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
4. รายงานนวัตกรรมการด าเนินงาน 

 
15 มิถุนายน  2564 
 
30 มิถุนายน  2564 
13 สิงหาคม 2564 
 
13 สิงหาคม  2564 
 

รายงานผลผ่านระบบ 
SASR เมนู ผลการ
ด าเนินงาน 2564 
การรายงาน
เช่นเดียวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

6. การ
ด าเนินงาน
สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษา 
1. จัดท าแผนการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
2. การด าเนินงานการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ลงภาพประกอบ
ทุกเดือน)  
     2.1  ครั้งที่ 1 ( มิถุนายน/กรกฎาคม) 
     2.2  ครั้งที่ 2 (สิงหาคม/กันยายน) 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
15 มิถุนายน  2564 
 
 
31กรกฎาคม  2564 
31 สิงหาคม 2564 
10 กันยายน  2564 
 

รายงานผลผ่านระบบ 
SASR เมนู ผลการ
ด าเนินงาน 2564 
การรายงาน
เช่นเดียวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
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จุดเน้น การด าเนินงาน ปฏิทิน หมายเหตุ 

1. PLC/ID 
Plan 
 

สถานศึกษา 
1. ID Plan  
2. แผนการขับเคลื่อน PLC 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

3.1 ID Report 
3.2 PLC 

 
15 มิถุนายน  2564 
15 มิถุนายน  2564 
 
31 สิงหาคม 2564 
31 สิงหาคม 2564 
 

รายงานผลผ่านระบบ 
SASR เมนู ผลการ
ด าเนินงาน 2564 
การรายงาน
เช่นเดียวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

2. 1 โรงเรียน 1 
คุณภาพ 
 

สถานศึกษา 
1. Action Plan สู่นวัตกรรม 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
11 มิถุนายน  2564 
  5 กันยายน  2564 

 

รายงานผลผ่านระบบ 
SASR เมนู ผลการ
ด าเนินงาน 2564 
การรายงาน
เช่นเดียวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

 

หมายเหตุ :  กรอบการด าเนินงาน/เกณฑ์การให้คะแนน ยึดตามคู่มือผู้บริหาร 
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การใช้งานระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์ 

School & Area Supervision Report (SASR Online) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

(ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา) 

 ระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์  School & Area 
Supervision Report (SASR Online)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดท าขึ้น  
เพ่ือติดตามการรายงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และรายงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้รับการนิเทศภายใน เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา ระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
สามารถตรวจสอบผลการรายงานส่วนบุคคล รายโรงเรียน และภาพรวมที่แสดงความถี่ของการตรวจราชการ 
การนิเทศฯ และตรวจเยี่ยม ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าไปตรวจราชการ 
การนิเทศฯ และตรวจเยี่ยม ซึ่งสามารถตรวจสอบ และดูรายงานผลได้ทันที  

 ระบบรายงานผลการนิเทศ เป็นระบบออนไลน์ สามารถใช้ได้กับ Browser ที่รองรับ การท างานของ 
javascript jquery ผู้จัดท าขอแนะน าให้ใช้ Firefox (ใช้จัดท าโปรแกรมหลัก) , Chrome ส าหรับ IE (บางขั้นตอน
อาจไม ่ท างาน) ทั้งนี้ข้อมูลที่รายงานนิเทศนั้นจะดูรายงานได้ หรือบันทึกการนิเทศจะต้อง เป็นสมาชิกก่อน 

การเข้าระบบ ให้เข้าทีเ่ว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1                     

URL : http:// www.phetchabun1.go.th แล้วเลือกเมนู      
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เข้าสู่ระบบ  ตาม username และ password 

 

เมื่อท่านเข้าระบบได้สังเกตจะขึ้นชื่อผู้ใช้งานดังนี้ 

 

เลือกรายการที่ต้องการบันทึกข้อมูลดังนี้ 
รายงานการตรวจราชการ  :  ส าหรับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ และ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
รายงานการนิเทศ : ส าหรับศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่ท าการนิเทศฯสถานศึกษา 
รายงานการตรวจเยี่ยม : ส าหรับบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ท่ีออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
เลือกบันทึกข้อมูล  
 

 
กรอกข้อมูลให้ครบ สามารถแนบไฟล์ภาพได้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้เลือกบันทึกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูล 


