
 

 

 

 

(ร่าง)  
คู่มือการใชง้าน 

ระบบน าส่งขอ้มูลการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา 
ส าหรับสถานศึกษา 
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4.1 กำรเข้ำใช้งำนระบบ 

ขั้นตอนกำรเข้ำสู่ระบบ มีดังนี้  

1. เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

2. เปิดเว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chome, Firefox, Internet Explorer 

3. ไปที่แถบที่อยู่ (Address bar) ของเว็บบราวเซอร์ กรอก http://203.113.25.93 เพ่ือเข้าสู่ระบบน าส่งข้อมูล
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา จากนั้น ปรากฏหน้าจอเข้าใช้งานระบบ ดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 1 หน้ำจอแสดงกำรกรอกที่อยู่เพื่อเข้ำสู่โปรแกรม 

 

รูปที่ 2 หน้ำจอกำรเข้ำสู่ระบบ 

 

 

แถบที่อยู ่(Address Bar) 
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4. กรอกข้อมูลตามรายการที่ก าหนดดังนี้ 
- กรอก ชื่อผู้ใช้งาน 
- กรอก รหัสผ่าน 
-   กรอก ผลบวกของตัวเลข ที่ปรากฏ เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ไม่เก่ียวข้อง 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือเข้าใช้งานระบบ จะปรากฏหน้าต่างใหม่เป็นหน้าแรกของระบบ ดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 หน้ำแรกระบบ 
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4.2 กำรกรอกข้อมูล(ลงในแบบบันทึก) 

ขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลในแบบบันทึก ดังนี้ 

1. คลิกดาวน์โหลดแบบบันทึกใน “หน้ำแรกของระบบ” เช่น ระดับการศึกษาปฐมวัย, ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ตามระดับทีส่ถานศึกษาจัดการเรียนการสอน จะปรากฏไฟล์เอกเซล (Excel) ออกมาจากระบบ 

 

 

รูปที่ 4 แสดงกำรดำวน์โหลดแบบบันทึกเพื่อน ำส่งข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

2. เปิดแบบบันทึกเพ่ือกรอกข้อมูลในแบบบันทึก โดยแบบบันทึกระดับการศึกษาปฐมวัยประกอบด้วย 6  
แถบเอกสาร มีจ านวนรวม 64 รายการ และแบบบันทึกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประกอบด้วย 6 แถบ
เอกสาร มีจ านวนรวม 89 รายการ 
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รูปที่ 5 แบบบันทึกเพื่อน ำส่งข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

3. กรอกชื่อสถานศึกษา 
4.  กรอกข้อมูลตามรายการที่ก าหนดไว้ในคอลัมน์ ปี 2557 – 2559 และกรอกร่องรอยหลักฐานที่ส าคัญพอสังเขป 

ที่ใช้ประกอบกำรรำยงำนเฉพำะปี 2559 เท่ำนั้น ทั้งนี้ ต้องกรอกให้ครบทุกรำยกำรของทุกแถบเอกสำร 
(sheet) คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน, ด้านการจัดการศึกษา, การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้, ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา, ด้านมาตรการส่งเสริม บริเวณพ้ืนที่ที่กรอกข้อมูลจะเป็นสีขาว เมื่อกรอกข้อมูลลงในคอลัมน์แล้ว 
พ้ืนจะเปลี่ยนสีจาก “สีขาว” เป็น “สีเขียวอ่อน”  
- กรณีรำยกำรข้อมูลมีหน่วยนับ เป็น “คน” ให้กรอกตัวเลขตั้งแต่ 0 ขึ้นไป ถ้ำไม่มีข้อมูล ให้ใส่

เครื่องหมำยลบ “-” 

 

รูปที่ 6 แสดงกำรกรอกข้อมูลกรณีหน่วยนับเป็น คน 
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- กรณีรำยกำรข้อมูลมีหน่วยนับเป็น “โครงกำร/กิจกรรม” ให้กรอกตัวเลขตั้งแต่ 0 ขึ้นไป ถ้ำไม่มีข้อมูล                       

ให้ใส่เครื่องหมำยลบ “-”  

 

รูปที่ 7 แสดงกำรกรอกข้อมูลกรณีหน่วยนับเป็น โครงกำร/กิจกรรม 

- กรณีรำยกำรข้อมูลมีหน่วยนับเป็น “ระดับ” ให้กรอกข้อมูลค่ำตัวเลขระหว่ำง 1 ถึง 5 เท่ำนั้น ถ้ำไม่มี

ข้อมูลใหใ้ส่เครื่องหมำยลบ “-” 

 

รูปที่ 8 แสดงกำรกรอกข้อมูลกรณีหน่วยนับเป็น ระดับ 

- กรณีรำยกำรข้อมูลมีหน่วยนับเป็น “1/0” สำมำรถกรอกข้อมูลเฉพำะตัวเลข 1 หรือ 0 (ตัวเลข 1 คือ 

มีกำรด ำเนินกำร หรือตัวเลข 0 คือ ไม่มีกำรด ำเนินกำร) ถ้ำไม่มีข้อมูลใหใ้ส่เครื่องหมำยลบ “-” 

 

รูปที่ 9 แสดงกำรกรอกข้อมูลกรณีหน่วยนับเป็น 1/0 
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5. เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกแถบเอกสาร (Sheet) สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกข้อมูล 
โดยสามารถดูจากแถบเอกสาร “ตรวจสอบกำรกรอกข้อมูล” ถ้าการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  
จะขึ้นข้อความ “ข้อมูลถูกต้องตำมรูปแบบสำมำรถน ำส่งข้อมูลได้” ดังรูปที่ 10 ถ้าการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ไม่ครบถ้วน จะขึ้นข้อความ “ข้อมูลยังไม่ถูกต้องกรุณำตรวจสอบใหม่อีกครั้ง” ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบ 
การกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ในแต่ละรายการได้ โดยถ้ากรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จะแสดง
ข้อความเป็นสีแดง ดังรูปที่ 11 

 

รูปที ่10 แสดงกำรกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

รูปที่ 11 แสดงกำรกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

6. เมื่อท าการกรอกข้อมูลลงในแบบบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกไฟล์แบบบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้ให้บันทึกไฟล์
แบบบันทึกแยกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน 
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กรณีไม่มีข้อมูลในปีกำรศึกษำใด เช่น เกิดอุทกภัยในปีการศึกษานั้น ท าให้ข้อมูลและร่องรอยหลักฐานสูญหาย 

เป็นต้น ให้กรอกเครื่องหมายลบ “-”   ในทุกแถบเอกสารและทุกรายการของแบบบันทึก ดังรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12 แสดงกำรกรอกข้อมูลกรณีไม่มีข้อมูลปีกำรศึกษำ 

4.3 กำรน ำส่งข้อมูล 
 เมื่อบันทึกไฟล์แบบบันทึกรายการข้อมูลสารสนเทศฯ ทุกระดับการศึกษาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอนแล้ว  
ให้น าส่งไฟล์ข้อมูลครั้งละระดับ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา / หน่วยงาน ด าเนินการตรวจสอบและรับรองต่อไป 
  
ขั้นตอนกำรน ำส่งข้อมูล มีดังนี ้

1. คลิกเมนู “น ำส่งข้อมูล” จะปรากฎหน้าจอน าส่งข้อมูลการประเมิน  ดังรูปที่ 13  

รูปที่ 13 หน้ำจอน ำส่งไฟล์แบบบันทึก 
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2.   ด าเนินการน าส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
- เลือก ระดับการศึกษา โดยคลิกที่  หน้าระดับการศึกษาที่ต้องการ  

- ช่อง สังกัด เขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงาน จังหวัด อ าเภอ ต าบล และสถานศึกษา ระบบจะระบุ

ข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 

- กรอกชื่อ – นามสกุล ผู้รายงานข้อมูล 

- คลิกปุ่ม  เพ่ือแนบไฟล์แบบบันทึก ที่ตรงกับระดับการศึกษาท่ีเลือกน าส่ง ดังรูปที่ 14 

 

รูปที่ 14 หน้ำจอเลือกไฟลแ์บบบันทึกที่ต้องกำร  

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือให้ระบบอ่านข้อมูลในไฟล์ และตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูล เมื่อระบบ
ตรวจสอบ ถ้าข้อมูลตรงตามแบบบันทึก ระบบจะประมวลผลและแสดงรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ดังรูปที่ 15 

 

 

 

 

*** ไฟล์แบบบันทึกต้องตรง

กับระดับกำรศึกษำท่ีเลือก 
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รูปที่ 15 หน้ำจอแสดงรำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

3. ผู้ใช้งานระบบท าการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของทุกรายการว่าถูกต้องหรือไม่  

- กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม  เมื่อคลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าต่าง 

“ยืนยันกำรน ำส่งข้อมูล” ดังรูปที่ 16 คลิกปุ่ม  เพ่ือเป็นการยืนยันการน าส่งข้อมูล  ระบบจะ
แสดงหน้าจอ “กำรน ำส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์” ดังรูปที่ 17 

 

รูปที่ 16 หน้ำจอแสดงกำรยืนยันกำรน ำส่งข้อมูล 
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รูปที่ 17 หน้ำจอแสดงกำรน ำส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ 

- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม และท าการแก้ไขข้อมูลในแบบบันทึก และน าส่งไฟล์แบบ
บันทึกใหม ่

- กรณีที่ไม่สำมำรถน ำข้อมูลเข้ำระบบได้ เนื่องจาก แนบไฟล์แบบบันทึกผิด / แนบไฟล์ไม่ตรงกับระดับ
การศึกษาที่เลือก, กรอกข้อมูลในแบบบันทึกไม่ถูกต้อง หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการกรอกข้อมูล 
ที่ผิดพลาด ดังรูปที่ 18   
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รูปที่ 18 หน้ำจอแสดงกรณีไม่สำมำรถน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบได้ 

- ถ้าต้องการส่งออกรายการข้อมูลที่ผิดพลาดเพ่ือน าไปแก้ไข สามารถคลิกปุ่ม  

 

รูปที่ 19 หน้ำจอไฟล์ Excel แสดงข้อผิดพลำดในกำรน ำส่งข้อมูล 
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4. จากรูปที่ 19 การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด สามารถท าได้ ดังนี้ 

- ตรวจสอบข้อมูลที่แสดงในระบบ โดยดูจาก ด้าน, รายการที่, ปี, รายละเอียดข้อผิดพลาด 

- เปิดไฟล์แบบบันทึก เลือกแถบเอกสารตาม ด้าน, รายการที่, ปี เช่น ด้านคุณภาพผู้เรียน รายการที่ 1  

ปีการศึกษา 2559 เป็นต้น 

- กรอกข้อมูลใหม่เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่แจ้งไว้ เช่น มีช่องว่าง อาจจะเนื่องจากไม่ได้กรอกข้อมูล  

ดังรูปที่ 20 

 

 

รูปที่ 20 หน้ำจอแสดงต ำแหน่งกำรกรอกข้อมูลที่ผิดพลำดตำมที่ระบบแจ้ง 
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4.4 กำรค้นหำข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้งานน าส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียดและสถานะของสถานศึกษา โดยการค้นหาข้อมูล 

ขั้นตอนกำรค้นหำข้อมูล มีดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “ตรวจสอบและรับรอง” ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบและรับรองข้อมูล ดังรูปที่ 21 

 

รูปที่ 21 หน้ำจอแสดงกำรค้นหำข้อมูล 
 

2. คลิกเลือก ระดับการศึกษา  โดยคลิกที่ หน้าข้อมูล เช่น การศึกษาปฐมวัย หรือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. คลิกเลือก ปีการศึกษา 

4. คลิกเลือก สถานะ เช่น รอผู้บริหารสถานศึกษารับรอง, รอเขต/หน่วยงานตรวจสอบ เป็นต้น 

5. คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงรายการข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีเลือกไว้ ปรากฏที่หน้าจอ ดังรูปที่ 22 
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รูปที่ 22 หน้ำจอแสดงผลกำรค้นหำข้อมูล 

6. ถ้าต้องการบันทึกข้อมูลรายการที่ค้นหา คลิกปุ่ม  จะได้ไฟล์ Excel ของรายการตรวจสอบและ

รับรอง ดังรูปที่ 23 

 

รูปที่ 23 หน้ำจอแสดงรำยละเอียดรำยกำรตรวจสอบและรับรองในรูปไฟล์ Excel 

7. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คลิกปุ่ม   

ของรายการที่ต้องการเรียกดู 
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รูปที่ 24 หน้ำจอแสดงรำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

4.5 กำรยกเลิกกำรน ำส่งข้อมูล 

ขั้นตอนกำรยกเลิกข้อมูล มีดังนี้ 

รูปที่ 25 หน้ำจอแสดงกำรค้นหำข้อมูลเพื่อยกเลิกข้อมูล 

1. คลิกท่ีเมนู “ตรวจสอบและรับรอง” ระบบจะแสดงหน้า “ตรวจสอบและรับรองข้อมูล” 

2. คลิกเลือก ระดับการศึกษา  โดยคลิกที่  หน้าข้อมูล เช่น การศึกษาปฐมวัย หรือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. คลิกเลือก ปีการศึกษา 
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4. คลิกเลือก สถานะ เช่น รอผู้บริหารสถานศึกษารับรอง, รอเขต/หน่วยงานตรวจสอบ เป็นต้น 

5. คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงรายการข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีเลือกไว้ ระบบจะปรากฏหหน้าจอแสดงผล 

การค้นหา ดังรูปที่ 26 

 

รูปที่ 26 หน้ำจอแสดงผลกำรค้นหำข้อมูล 
 

6. ถ้าต้องการยกเลิกการน าส่งรายการข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษาใด คลิกปุ่ม  

ของรายการข้อมูลที่ต้องการยกเลิก จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกรายการข้อมูล

ของปีการศึกษาที่เลือกไว้ ดังรูปที่ 27 
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รูปที่ 27 หน้ำจอแสดงสถำนะของข้อมูลที่ต้องกำร 

7. ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งข้อความ “ไม่มีข้อมูลปีกำรศึกษำนี้” ผู้ใช้งานระบบกรอกเหตุผล / สาเหตุของ 

การไม่มีข้อมูลในปีการศึกษานี้ ดังรูปที่ 28 จากนั้น  คลิกปุ่ม  เพ่ือท าการยืนยันการยกเลิกข้อมูล 
ระบบจะท าการบันทึกข้อมูล และกลับมาหน้าตรวจสอบและรับรอง  โดยจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ยกเลิก
ข้อมูล” ดังรูปที่ 29 

รูปที่ 28 หน้ำจอยืนยันกำรยกเลิกข้อมูล 

 

รูปที่ 29 หน้ำจอแสดงสถำนะกำรยกเลิกข้อมูล 
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4.6 กำรตรวจสอบและรับรอง 

 เมื่อผู้ใช้งานน าส่งไฟล์แบบบันทึกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะแสดงสถานะ “รอให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

รับรอง” ผู้มีสิทธิในการรับรองข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา / 

หัวหน้า / ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น เข้าใช้งานระบบ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบและรับรอง ดังนี้ 

1. เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

2. เปิดเว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chome, Firefox, Internet Explorer 

3. ไปที่แถบที่อยู่ (Address bar) ของเว็บบราวเซอร์ กรอก http://203.113.25.93 เพ่ือเข้าสู่ระบบน าส่งข้อมูล

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา ดังรูปที่ 30 จากนั้น จะเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 31

 

รูปที่ 30 หน้ำจอแสดงกำรกรอกท่ีอยู่เพื่อเข้ำสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 31 หน้ำจอกำรเข้ำสู่ระบบ 

แถบที่อยู ่(Address Bar) 
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4. กรอกข้อมูลตามรายการที่ก าหนดดังนี้ 
- กรอก ชื่อผู้ใช้งาน 
- กรอก รหัสผ่าน 
-   กรอก ผลบวกของตัวเลข ที่ปรากฏ เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ไม่เก่ียวข้อง 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือเข้าใช้งานระบบ จะปรากฏหน้าต่างใหม่เป็นหน้าแรกของระบบ ดังรูปที่ 32 

 

รูปที่ 32 หน้ำแรกระบบ 

6. คลิกเมนู “ตรวจสอบและรับรอง”  

7. คลิกเลือก ระดับการศึกษา  โดยคลิกที่  หน้าข้อมูล เช่น การศึกษาปฐมวัย หรือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. คลิกเลือก ปีการศึกษา  

9. คลิกเลือก สถานะ เช่น รอผู้บริหารสถานศึกษารับรอง, รอเขต/หน่วยงานตรวจสอบ เป็นต้น 

10. คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงรายการข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือกไว้ ดังรูปที่ 33 
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รูปที่ 33 หน้ำจอแสดงผลกำรค้นหำ 
11. คลิกปุ่ม      ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังรูปที่ 34 

 

รูปที่ 34 หน้ำจอแสดงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
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12. กรอก ชื่อผู้บริหาร และต าแหน่ง  

13. เมื่อตรวจสอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และประสงค์จะรับรองข้อมูลดังกล่าว คลิกปุ่ม   

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันข้อมูล ดังรูปที่ 35 

รูปที่ 35 หน้ำจอแสดงกำรยืนยันข้อมูล 

14. คลิ กปุ่ ม  เพ่ือยืนยันการรับรองข้อมูล 

15. จากนั้น ระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบและรับรองข้อมูลอีกครั้ง โดยสถานะของสถานศึกษา  จะเปลี่ยนเป็น  

“รอเขต/หน่วยงำนตรวจสอบ” ดังรูปที่ 36 

 

รูปที่ 36 หน้ำจอแสดงรำยกำรสถำนะรอเขต/หน่วยงำนตรวจสอบ 
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4.7 กำรรำยงำน 

4.7.1 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมด้ำน 

ขั้นตอนกำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำ จ ำแนกตำมด้ำน มีดังนี้ 

รูปที่ 37 หน้ำต่ำงแสดงกำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

1. คลิกเมนู “รำยงำน” คลิกเลือก “ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมด้ำน” ดังรูปที่ 37
จากนั้น หน้าจอแสดงดังรูปที่ 38  

รปูท่ี 38 กำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำ จ ำแนกตำมด้ำน 

2. คลิกเลือก ระดับการศึกษา โดยคลิกที่  หน้าข้อมูล เช่น การศึกษาปฐมวัย หรือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. คลิกเลือก ปีการศึกษา 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จ าแนก
ตามด้าน ดังรูปที่ 39 (1)  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คู่มือกำรใช้งำนระบบน ำส่งข้อมลูกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศกึษำ 
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รูปที่ 39 (1) แสดงผลกำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมด้ำน 

 
5. คลิกท่ี ระดับคุณภาพของด้านที่ต้องการเลือก ดังรูปที่ 39 (2) 

  

รูปที่ 39 (2) แสดงผลกำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมด้ำน 

6. หน้าจอจะแสดงรายชื่อสถานศึกษา และคะแนนที่ได้ ดังรูปที่ 40 จากนั้น คลิกปุ่ม  เพ่ือดูผลการ
ประเมินตามด้านที่เลือก ดังรูปที่ 41 
 

คลิกเมื่อต้องกำรดูคะแนน

และผลประเมิน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คู่มือกำรใช้งำนระบบน ำส่งข้อมลูกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศกึษำ 
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รูปที่ 40 แสดงคะแนนที่ได้ของระดับคุณภำพตำมด้ำนที่เลือก 

รูปที่ 41 แสดงผลกำรประเมินคุณภำพจ ำแนกตำมด้ำนที่เลือก 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คู่มือกำรใช้งำนระบบน ำส่งข้อมลูกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศกึษำ 

 

  หน้า27จาก35 
 

 

4.7.2 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมประเด็นหลัก 

ขั้นตอนกำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำ จ ำแนกตำมประเด็นหลัก มีดังนี้ 

 

รูปที่ 42 หน้ำต่ำงแสดงกำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

1. คลิกเมนู “รำยงำน” คลิกเลือก “ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมประเด็นหลัก”  
ดังรปูที ่42 จากนั้น หน้าจอจะแสดงดังรูปที่ 43  

รูปที่ 43 กำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำ จ ำแนกตำมประเด็นหลัก 

2.  คลิกเลือก ระดับการศึกษา ที่ต้องการ โดยคลิกที่  หน้าข้อมูล เช่น การศึกษาปฐมวัย หรือ การศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน 

3.  คลิกเลือก ปีการศึกษา ที่ต้องการ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คู่มือกำรใช้งำนระบบน ำส่งข้อมลูกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศกึษำ 
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4.  คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา    
จ าแนกตามประเด็นหลัก ดังรูปที่ 44 (1) 

 
รูปที่ 44 (1) แสดงผลกำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมประเด็นหลัก 

5. คลิกท่ี ระดับคุณภาพของประเด็นหลักที่ต้องการ ดังรูปที่ 44 (2) 

 
รูปที่ 44 (2) แสดงผลกำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมประเด็นหลัก 

 
 

คลิกเมื่อต้องกำรดูระดับ

คะแนนและผลประเมนิ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คู่มือกำรใช้งำนระบบน ำส่งข้อมลูกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศกึษำ 
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6. หน้าจอจะแสดงรายชื่อสถานศึกษา และคะแนนที่ได้ ดังรูปที่ 45 จากนั้น คลิกปุ่ม  เพ่ือดูผลการ
ประเมินตามประเด็นหลักท่ีเลือก ดังรูปที่ 46 

รูปที่ 45 แสดงคะแนนที่ได้ของระดับคุณภำพตำมประเด็นหลักท่ีเลือก 

 

รูปที่ 46 แสดงผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมประเด็นหลักที่เลือก 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คู่มือกำรใช้งำนระบบน ำส่งข้อมลูกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศกึษำ 

 

  หน้า30จาก35 
 

 

4.7.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมประเด็นย่อย 

ขั้นตอนกำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำ จ ำแนกตำมประเด็นย่อย มีดังนี้ 

 

รูปที่ 47 หน้ำต่ำงแสดงกำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

1. คลิกเมนู “รำยงำน” คลิกเลือก “ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมประเด็นย่อย”  

ดังรูปที่ 47 จากนั้น หน้าจอจะแสดงดังรูปที่ 48 

รูปที่ 48 กำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำ จ ำแนกตำมประเด็นย่อย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คู่มือกำรใช้งำนระบบน ำส่งข้อมลูกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศกึษำ 
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 2.  คลิกเลือก ระดับการศึกษา ที่ต้องการ โดยคลิกที่  หน้าข้อมูล เช่น การศึกษาปฐมวัย หรือ การศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน 
 3.  คลิกเลือก ปีการศึกษา ที่ต้องการ 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา   
จ าแนกตามประเด็นย่อย ดังรูปที่ 49 (1) 

 

รูปที่ 49 (1) แสดงผลกำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมประเด็นย่อย 

5.  คลิกที่ ระดับคุณภาพการศึกษาของประเด็นย่อยที่ต้องการ ดังรูปที่ 49 (2) 

รูปที่ 49 (2) แสดงผลกำรค้นหำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมประเด็นย่อย 

คลิกเมื่อต้องกำรดูระดับ

คะแนนและผลประเมนิ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คู่มือกำรใช้งำนระบบน ำส่งข้อมลูกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศกึษำ 
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6. หน้าจอจะแสดงรายชื่อสถานศึกษา และคะแนนที่ได้ ดังรูปที่ 50 จากนั้น คลิกปุ่ม  เพ่ือดูผลการ
ประเมินตามประเด็นย่อย ดังรูปที่ 51 

 
รูปที่ 50 แสดงคะแนนที่ได้ของระดับคุณภำพตำมประเด็นย่อยที่เลือก 

 

รูปที่ 51 แสดงผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมประเด็นย่อยที่เลือก 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คู่มือกำรใช้งำนระบบน ำส่งข้อมลูกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศกึษำ 
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4.8 กำรน ำส่งข้อมูลโดยผู้บริหำร 

การน าส่งข้อมูลโดยผู้บริหาร เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนสิทธิ์เพ่ือน าส่งข้อมูลแทนเจ้าหน้าที่รายงานข้อมูล  
ระดับสถานศึกษา เฉพาะกรณีที่ เจ้าหน้าที่รายงานข้อมูล ระดับสถานศึกษาไม่สามารถน าเข้าข้อมูลด้วยตนเองได้  
โดยด าเนินการดังนี้ 

1. กรณีผู้บริหารสถานศึกษา น าส่งข้อมูลแทนเจ้าหน้าที่น าส่งข้อมูล ระดับสถานศึกษา คลิกปุ่ม   
ดังรูปที่ 52 

รูปที่ 52 หน้ำต่ำงแสดงกำรเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ 

 
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าใช้งาน ดังรูปที่ 53 

รูปที่ 53 หน้ำต่ำงแสดงยืนยันกำรเปลี่ยนสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คู่มือกำรใช้งำนระบบน ำส่งข้อมลูกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศกึษำ 
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3. คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอเหมือนเจ้าหน้าที่น าส่งข้อมูล ระดับสถานศึกษา ดังรูปที่ 54 

ด าเนินการตามขั้นตอนการน าส่งข้อมูล ข้อ 4.3 หน้า 9 – 14  

รูปที่ 54 แสดงกำรเข้ำใช้งำนแทนเจ้ำหน้ำที่น ำส่งข้อมูล 
 

4. ถ้าต้องการคืนสิทธิ์การเข้าใช้งาน ให้คลิกปุ่ม โดยปุ่มจะอยู่ในต าแหน่งเดียวกันกับ  
ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการคืนสิทธิ์การเข้าใช้งาน ดังรูปที่ 55 

 

รูปที่ 55 แสดงหน้ำจอกำรคืนสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คู่มือกำรใช้งำนระบบน ำส่งข้อมลูกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศกึษำ 
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5. คลิกปุ่ม  หน้าจอจะแสดงสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้บริหารสถานศึกษาตามเดิม ดังรูปที่ 56 

 

รูปที่ 56 แสดงหน้ำจอกำรเข้ำใช้งำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำเพื่อตรวจสอบและรับรอง 

 

 
 


