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1. โครงสรางระบบนําสงขอมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

โครงสรางระบบ นําสงขอมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โดยแตละสวนมีการทํางานดังนี้ 

1. การกําหนดผูใชงานระบบ : เปนสวนท่ีกําหนดขอมูลตัวตนใหกับผูใชงานท่ีจะใหสามารถเขาระบบได 

2. การกําหนดสิทธิ์การใชงาน : เปนสวนท่ีใชในการกําหนดสิทธิ์การใชงานใหกับผูใชงานวาสามารถเขาถึง

ฟงกชันงานสวนไหมไดบาง 

3. การเขาใชงานระบบ : เปนสวนท่ีตรวจสอบการมีตัวตนของผูท่ีจะเขาใชงานระบบและตรวจสอบสิทธิ์ 

การใชงาน 

4. การดาวนโหลดแบบบันทึก : เปนสวนท่ีใชในการดาวนโหลดแบบบันทึก เพ่ือกรอกขอมูลการบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษา 

5. การนําสงและรับรองขอมูล : เปนสวนท่ีนําสงขอมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา เขาสูระบบนําสง

ขอมูล เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและคํานวนระดับคุณภาพการศึกษา เม่ือนําสงขอมูลและ

ตรวจสอบแลว จะตองมีการรับรองขอมูลท่ี ผูบริหารสถานศึกษา และ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6. การรายงานขอมูล : เปนสวนท่ีใชในการติดตามการสงขอมูลของสถานศึกษาและการตรวจสอบผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาในมิติตางๆ 

โดยแบงการทํางานออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับสวนกลาง 

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
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ระดับสถานศึกษา 

2. เงื่อนไขและขอจํากัดของการใชงานระบบ 

• ตองการเครื่องคอมพิวเตอร หรือ โนตบุค ในการปฏิบัติงาน 

• ตองการโปรแกรม Excel เวอรชั่น 2003 หรือ เวอรชั่นท่ีสูงกวาในการปฏิบัติงาน 

• ตองการระบบเครือขาย (Internet) ในการปฏิบัติงาน 

• ตองการบราวเซอร (Browser) ในการปฏิบัติงานโดยแนะนําใหใช Chrome หรือจะเปน IE10 หรือ 

safari ก็สามารถใชงานได 

• กําหนดใหใช แบบบันทึกรายการขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา จากระบบเทานั้น ท้ัง ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน และไม

อนุญาตใหเพ่ิม ลบ รายการ หรือทําซํ้าแบบบันทึกเปนเอกสารใหมเพราะจะทําใหการอานคาผิดพลาด 

• การเขาใชงานระบบนําสงขอมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ในชองท่ีใชกรอกชื่อผูใชงานและ

รหัสผาน ระวังในสวนของฟอนต (Font) ท่ีเลือกใชวาเปนภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย 

• ระบบจะตัดการทํางานของผูใชงาน เม่ือผูใชงานเขาสูระบบไปแลวแตไมมีการเคลื่อนไหวของหนาจอ

เปนเวลา 15 นาที โดยจะตองทําการเขาใขงานใหมอีกครั้งถึงจะสามารถปฏิบัติงานตอได โดยขอมูล

ใดๆ ท่ียังไมไดทําการบันทึกจากหนาจอท่ียังทําไมเสร็จ จะตองทําการกรอกใหมหรือนําสงใหม 

• ความเร็วของระบบเครือขายมีผลกับการตอบสนองการทํางานของระบบนําสงขอมูล ถาระบบ

เครือขายมีความเร็วในการรับสงขอมูลนอยก็จะทําใหการนําสงหรือการคนหาขอมูลและรายงานมี

ความตอบสนองท่ีชาลงไปดวย 
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3.  การใชงานระบบ 

3.1 การเขาใชงานระบบ 
 

ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบได โดยดําเนินการดังนี้ 

1. เปดเว็บบราวเซอร เชน Google Chome, Firefox,Internet Explorer 

2. ไปท่ี URL ของเว็บบราวเซอร กรอก URL : http://203.113.25.93 เพ่ือเขาสูระบบบการนําสงขอมูลการ

บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาดังรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 หนาจอแสดงการเขาใชงานระบบ 

3. กรอกขอมูลตามรายการท่ีกําหนดดังนี้ 

- กรอก ชื่อผูใชงาน 

- กรอก รหัสผาน 

-   กรอก ผลบวกของตัวเลข ท่ีปรากฏ เพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลจากผูไมเก่ียวของ 

4. คลิกปุม  เพ่ือเขาใชงานระบบ จะปรากฏหนาตางใหมเปนหนาแรกของระบบ ดังรูปท่ี 2 

รูปท่ี 2 หนาจอแสดงหนาแรกระบบ 
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3.2 การกรอกขอมลูลงในแบบบันทึก 

การกรอกขอมูลลงในแบบบันทึก เปนข้ันตอนท่ีเจาหนาท่ีสถานศึกษาดําเนินการกรอกขอมูลการบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ลงในแบบบันทึกรายการขอมูล ท่ีเปนไฟล Excel เพ่ือนําไปสูการนําสงขอมูลของ

สถานศึกษาตอไป โดยมีข้ันตอนการกรอกขอมูลในแบบบันทึก ดังนี้ 
 

1. คลิกดาวนโหลดแบบบันทึกใน “หนาแรกของระบบ” เชน ระดับการศึกษาปฐมวัย, ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ตามระดับท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน จะปรากฏไฟลของแบบบันทึกรายการขอมูล ท่ีเปนไฟล Excel 

 บนหนาจอ ดังรูปท่ี 3 

 
 

รูปท่ี 3 หนาจอแสดงการดาวนโหลดแบบบันทึกรายการขอมูลของสถานศึกษา 

 

2. เปดแบบบันทึกเพ่ือกรอกขอมูล โดยแบบบันทึกระดับการศึกษาปฐมวัยประกอบดวย 7 แถบเอกสาร มีจํานวน

รวม 64 รายการ และแบบบันทึกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะประกอบดวย 7 แถบเอกสาร มีจํานวนรวม 89 

รายการ ดังรูปท่ี 4 และ 5 
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รูปท่ี 4 หนาจอแสดงแบบบันทึกเพ่ือนําสงขอมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

รูปท่ี 5 หนาจอแสดงแบบบันทึกเพ่ือนําสงขอมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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3. กรอกชื่อสถานศึกษา 

4.  กรอกขอมูลตามรายการท่ีกําหนดไวในคอลัมน ป 2557 – 2559 ท้ังนี้ ตองกรอกใหครบทุกรายการของทุก

แถบเอกสาร (sheet) คือ ดานคุณภาพผูเรียน, ดานการจัดการศึกษา, การสรางสังคมแหงการเรียนรู, ดานอัต

ลักษณของสถานศึกษา, ดานมาตรการสงเสริม บริเวณพ้ืนท่ีท่ีกรอกขอมูลจะเปนสีขาว เม่ือกรอกขอมูลลงใน

คอลัมนแลว พ้ืนจะเปลี่ยนสีจาก “สีขาว” เปน “สีเขียวออน”  

- กรณีรายการขอมูลมีหนวยนับเปน “คน” ใหกรอกตัวเลขตั้งแต 0 ข้ึนไป ถาไมมีขอมูล ใหใส

เครื่องหมายลบ - 

 

รูปท่ี 6 หนาจอแสดงการกรอกขอมูลกรณีหนวยนับเปน คน 

- กรณีรายการขอมูลมีหนวยนับเปน “โครงการ/กิจกรรม” ใหกรอกตัวเลขตั้งแต 0 ข้ึนไป ถาไมมีขอมูล                       

ใหใสเครื่องหมายลบ -  

 

รูปท่ี 7 หนาจอแสดงการกรอกขอมูลกรณีหนวยนับเปน โครงการ/กิจกรรม 

- กรณีรายการขอมูลมีหนวยนับเปน “ระดับ” ใหกรอกขอมูลคาตัวเลขระหวาง 1 ถึง 5 เทานั้น ถาไมมี

ขอมูลใหใสเครื่องหมายลบ - 
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รูปท่ี 8 หนาจอแสดงการกรอกขอมูลกรณีหนวยนับเปน ระดับ 

- กรณีรายการขอมูลมีหนวยนับเปน “1/0” สามารถกรอกขอมูลเฉพาะตัวเลข 1 หรือ 0 (ตัวเลข 1 คือ 

มีการดําเนินการ หรือตัวเลข 0 คือ ไมมีการดําเนินการ) ถาไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมายลบ - 

 

รูปท่ี 9 หนาจอแสดงการกรอกขอมูลกรณีหนวยนับเปน 1/0 

5. เม่ือกรอกขอมูลครบทุกแถบเอกสาร (Sheet) สามารถตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการกรอกขอมูล 

โดยสามารถดูจากแถบเอกสาร “ตรวจสอบการกรอกขอมูล” ถาการกรอกขอมูลถูกตองครบถวน  

จะข้ึนขอความ “ขอมูลถูกตองตามรูปแบบสามารถนําสงขอมูลได” ดังรูปท่ี 10 ถาการกรอกขอมูลไมถูกตอง 

ไมครบถวน จะข้ึนขอความ “ขอมูลยังไมถูกตองกรุณาตรวจสอบใหมอีกครั้ง” ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบ 

การกรอกขอมูลท่ีไมถูกตอง ไมครบถวน ในแตละรายการได โดยถากรอกขอมูลไมถูกตอง ไมครบถวน จะแสดง

ขอความเปนสีแดง ดังรูปท่ี 11 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า11จาก42 

 

 

 

รูปท่ี 10 หนาจอแสดงการกรอกขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน 

 

รูปท่ี 11 หนาจอแสดงการกรอกขอมูลท่ีไมถูกตอง ไมครบถวน 

6. เม่ือทําการกรอกขอมูลลงในแบบบันทึกครบทุกแถบเอกสารเรียบรอยแลว ใหบันทึกไฟลแบบบันทึกดังกลาว 

ท้ังนี้ใหบันทึกไฟลแบบบันทึกแยกตามระดับการศึกษาท่ีเปดสอน 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า12จาก42 

 

 

กรณีไมมีขอมูลในปการศึกษาใด เชน เกิดอุทกภัยในปการศึกษานั้น ทําใหขอมูลและรองรอยหลักฐานสูญหาย 

เปนตน ใหกรอกเครื่องหมายลบ -   ในทุกแถบเอกสารและทุกรายการของแบบบันทึก ดังรูปท่ี 12 

 

รูปท่ี 12 หนาจอแสดงการกรอกขอมูลกรณีไมมีขอมูลปการศึกษา 

3.3 การนําสงขอมูล 

 เม่ือบันทึกไฟลแบบบันทึกรายการขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ทุกระดับการศึกษาท่ีสถานศึกษาเปดทําการสอนแลว ใหนําสงไฟลขอมูลครั้งละระดับ เพ่ือให

ผูบริหารสถานศึกษา / หนวยงานตนสังกัด ดําเนินการตรวจสอบและรับรองตอไป โดยมีข้ันตอนการนําสงขอมูล ดังนี้ 

1. กลับไปท่ีหนาแรกของระบบ คลิกเมนู “นําสงขอมูล” จะปรากฎหนาจอนําสงขอมูลการประเมิน  ดังรูปท่ี 13  

รูปท่ี 13 หนาจอแสดงนําสงไฟลแบบบันทึก 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า13จาก42 

 

 

2.   ดําเนินการนําสงขอมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังรูปท่ี 14 ดังนี้ 

 

รูปท่ี 14 หนาจอการนําสงขอมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

- เลือก ระดับการศึกษา โดยคลิกท่ี  หนาระดับการศึกษาท่ีตองการ  

- ชอง สังกัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงาน จังหวัด อําเภอ ตําบล และสถานศึกษา ระบบจะระบุ

ขอมูลใหตามสิทธิ์ของผูใชงาน 

- กรอกชื่อ – นามสกุล ผูรายงานขอมูล 

-  คลิกปุม   (choosefile) เพ่ือแนบไฟลแบบบันทึก ท่ีตรงกับระดับการศึกษาท่ีเลือก

นําสง  

 

3. คลิกปุม   เพ่ือใหระบบอานขอมูลในไฟล และตรวจสอบความถูกตองของการกรอกขอมูล เม่ือระบบ

ตรวจสอบ ถาขอมูลตรงตามแบบบันทึก ระบบจะประมวลผลและแสดงรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ดังรูปท่ี 15 

 

 

 

 

*** ไฟลแบบบันทึกตองตรง

กับระดับการศึกษาท่ีเลือก 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า14จาก42 

 

 

 

รูปท่ี 15 หนาจอแสดงรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ผูใชงานระบบทําการตรวจสอบขอมูลตางๆ ของทุกรายการวาถูกตองหรือไม  

- กรณีขอมูลถูกตอง ใหคลิกปุม  เม่ือคลิกปุม  ระบบจะแสดง

หนาตาง “ยืนยันการนําสงขอมูล” ดังรูปท่ี 16 คลิกปุม  เพ่ือเปนการยืนยันการนําสงขอมูล  

ระบบจะแสดงหนาจอ “การนําสงขอมูลเสร็จสมบูรณ” ดังรูปท่ี 17 

 

รูปท่ี 16 หนาจอแสดงการยืนยันการนําสงขอมูล 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า15จาก42 

 

 

 

รูปท่ี 17 หนาจอแสดงการนําสงขอมูลเสร็จสมบูรณ 

- กรณีขอมูลไมถูกตอง ใหคลิกปุม และทําการแกไขขอมูลในแบบบันทึก และนําสงไฟลแบบ

บันทึกใหม 

- กรณีท่ีไมสามารถนําขอมูลเขาระบบได เนื่องจาก แนบไฟลแบบบันทึกผิด / แนบไฟลไมตรงกับระดับ

การศึกษาท่ีเลือก, กรอกขอมูลในแบบบันทึกไมถูกตอง หนาจอจะแสดงรายละเอียดการกรอกขอมูล 

ท่ีผิดพลาด ดังรูปท่ี 18   

รูปท่ี 18 หนาจอแสดงกรณีไมสามารถนําขอมูลเขาสูระบบได 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า16จาก42 

 

 

- ถาตองการสงออกรายการขอมูลท่ีผิดพลาดเพ่ือนําไปแกไข สามารถคลิกปุม  จะไดไฟล 

Excel ของรายการขอมูลท่ีผิดพลาด ซ่ึงสามารถสั่งพิมพเอกสารได ดังรูปท่ี 19 

รูปท่ี 19 หนาจอแสดงไฟล Excel แสดงขอผิดพลาดในการนําสงขอมูล 

 

3. จากรูปท่ี 19 การแกไขขอมูลท่ีผิดพลาด สามารถทําได ดังนี้ 

- ตรวจสอบขอมูลท่ีแสดงในระบบ โดยดูจาก ดาน, รายการท่ี, ป, รายละเอียดขอผิดพลาด 

- เปดไฟลแบบบันทึก เลือกแถบเอกสารตาม ดาน, รายการท่ี, ปของรายการท่ีตองการแกไข เชน  

ดานคุณภาพผูเรียน รายการท่ี 1 ปการศึกษา 2559 เปนตน 

- กรอกขอมูลใหมเพ่ือแกไขขอผิดพลาดท่ีแจงไว เชน มีชองวาง อาจจะเนื่องจากไมไดกรอกขอมูล  

ดังรูปท่ี 20 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า17จาก42 

 

 

 

รูปท่ี 20 หนาจอแสดงตําแหนงการกรอกขอมูลท่ีผิดพลาดตามท่ีระบบแจง 

3.4 การระบุรองรอยหลักฐานประกอบการรายงาน 

 การระบุรองรอยหลักฐานประกอบการรายงาน เปนการเลือกรายการรองรอยหลักฐานท่ีสําคัญ 

ท่ีใชประกอบการรายงานเฉพาะป 2559 ท้ังนี้ สถานศึกษาจะตองทําการระบุรองรอยหลักฐานในทุกประเด็นยอย  

หากไมทําการระบุ ระบบจะไมสามารถใหผูบริหารรับรองรายการขอมูลในป 2559 ได โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “ตรวจสอบและรับรอง” ระบบจะแสดงหนาตรวจสอบและรับรองขอมูล ดังรูปท่ี 21 

รูปท่ี 21 หนาจอแสดงการคนหาขอมูล 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า18จาก42 

 

 

2. คลิกเลือก ระดับการศึกษา  โดยคลิกท่ี หนาขอมูล เชน การศึกษาปฐมวัย หรือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. คลิกเลือก ปการศึกษา 

4. คลิกเลือก สถานะ เชน รอผูบริหารสถานศึกษารับรอง, รอเขต/หนวยงานตรวจสอบ เปนตน 

5. คลิกปุม  ระบบจะแสดงรายการขอมูลตามเง่ือนไขท่ีเลือกไว ปรากฏท่ีหนาจอ ดังรูปท่ี 22 

 
รูปท่ี 22 หนาจอแสดงผลการคนหาขอมูล 

6. คลิกปุม  รายการขอมูลของสถานศึกษาป 2559 จากนั้นระบบหนาจอจะแสดงรายละเอียด

การรประมวลผลขอมูลของระบบ ดงัรูปท่ี 23 

รูปท่ี 23 หนาจอแสดงรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า19จาก42 

 

 

7. คลิกปุม        ระบบจะแสดงหนาตางระบุรองรอบหลักฐาน ดังรูปท่ี 24 

 

รูปท่ี 24 หนาจอแสดงหนาตางระบุรองรอบหลักฐาน 
 

8. เลือกรายการรองรอยหลักฐานท่ีสําคัญท่ีใชประกอบการรายงานเฉพาะป 2559 ตามประเด็นท่ีกําหนด  

โดยเลือกรายการรองรอยหลักฐานไดมากกวา 1 รายการ และสามารถกรอกรายการชองรองรอยหลักฐาน

อ่ืนเพ่ิมเติมได จากนั้นคลิกปุม ระบบจะทําการบันทึกรายการรองรอยหลักฐานในแตละ

ประเด็นยอยตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า20จาก42 

 

 

3.5 การคนหาขอมูล 

เม่ือผูใชงานนําสงขอมูลเรียบรอยแลว สามารถดูรายละเอียดและสถานะของสถานศึกษา โดยมีข้ันตอน 

การคนหาขอมูลดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “ตรวจสอบและรับรอง” ระบบจะแสดงหนาตรวจสอบและรับรองขอมูล ดังรูปท่ี 25 

 

รูปท่ี 25 หนาจอแสดงการคนหาขอมูล 

 

2. คลกิเลือก ระดับการศึกษา  โดยคลิกท่ี หนาขอมูล เชน การศึกษาปฐมวัย หรือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. คลิกเลือก ปการศึกษา 

4. คลิกเลือก สถานะ เชน รอผูบริหารสถานศึกษารับรอง, รอเขต/หนวยงานตรวจสอบ เปนตน 

5. คลิกปุม  ระบบจะแสดงรายการขอมูลตามเง่ือนไขท่ีเลือกไว ปรากฏท่ีหนาจอ ดังรูปท่ี 26 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า21จาก42 

 

 

 

รูปท่ี 26 หนาจอแสดงผลการคนหาขอมูล 

6. ถาตองการบันทึกขอมูลรายการท่ีคนหา คลิกปุม  จะไดไฟล Excel ของรายการตรวจสอบ

และรับรอง ดังรูปท่ี 27 

 

รูปท่ี 27 หนาจอแสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบและรับรองในรูปไฟล Excel 

7. ถาตองการดูรายละเอียดคุณภาพของสถานศึกษา คลิกปุม  ของรายการท่ีตองการเรียกดู 

หนาจอจะแสดงรายละเอียดการรประมวลผลขอมูลของระบบ และสามารถพิมพรายละเอียดการ

ประมวลผลขอมูลของระบบ และสามารถพิมพรายละเอียดการนําสงขอมูล โดยคลิกปุมสงออก Excel 

 ดังรูปท่ี 28 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า22จาก42 

 

 

 

รูปท่ี 28 หนาจอแสดงรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3.6 การยกเลิกการนําสงขอมูล 

เม่ือสถานศึกษาไมมีขอมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปการศึกษาใด สามารถ 

ยกเลิกการนําสงขอมูลในปการศึกษาท่ีไมมีขอมูลได โดยดําเนินการดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “ตรวจสอบและรับรอง” ระบบจะแสดงหนา “ตรวจสอบและรับรองขอมูล” ดังรูปท่ี 29 

รูปท่ี 29 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลเพ่ือยกเลิกขอมูล 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า23จาก42 

 

 

2. คลิกเลือก ระดับการศึกษา  โดยคลิกท่ี  หนาขอมูล เชน การศึกษาปฐมวัย หรือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. คลิกเลือก ปการศึกษา 

4. คลิกเลือก สถานะ เชน รอผูบริหารสถานศึกษารับรอง, รอเขต/หนวยงานตรวจสอบ เปนตน 

5.    คลิกปุม  ระบบจะแสดงรายการขอมูลตามเง่ือนไขท่ีเลือกไว ระบบจะปรากฏหหนาจอแสดงผล 

 การคนหา ดังรูปท่ี 30 

 

รูปท่ี 30 หนาจอแสดงผลการคนหาขอมูล 

 

6. ถาตองการยกเลิกการนําสงรายการขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของปการศึกษาใด คลิกปุม  

ของรายการขอมูลท่ีตองการยกเลิก จากนั้นคลิกปุม  เพ่ือยกเลิกรายการขอมูล

ของปการศึกษาท่ีเลือกไว ดังรูปท่ี 31 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า24จาก42 

 

 

 

รูปท่ี 31 หนาจอแสดงสถานะของขอมูลท่ีตองการ 

7. ระบบจะแสดงหนาตางแจงขอความ “ไมมีขอมูลปการศึกษานี้” ผูใชงานระบบกรอกเหตุผล / สาเหตุของ 

การไมมีขอมูลในปการศึกษานี้ ดังรูปท่ี 32 จากนั้น  คลิกปุม  เพ่ือทําการยืนยันการยกเลิกขอมูล 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูล และกลับมาหนาตรวจสอบและรับรอง  โดยจะเปลี่ยนสถานะเปน “ยกเลิก

ขอมูล” ดังรูปท่ี 33 

รูปท่ี 32 หนาจอยืนยันการยกเลิกขอมูล 

รูปท่ี 33 หนาจอแสดงสถานการณยกเลิกขอมูล 

 

8. เม่ือสถานศึกษานําสงขอมูลเสร็จแลว ใหออกจากระบบโดยคลิกเมนู “ออกจากระบบ” 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า25จาก42 

 

 

3.7 การตรวจสอบและรับรอง 

 เม่ือผูใชงานนําสงไฟลแบบบันทึกเสร็จสมบูรณแลว ระบบจะแสดงสถานะ “รอใหผูบริหารสถานศึกษา

รับรอง” ผูมีสิทธิในการรับรองขอมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา / 

หัวหนา / ผูบริหารหนวยงานตนสังกัด เปนตน เขาใชงานระบบ โดยมีข้ันตอนการตรวจสอบและรับรอง ดังนี้ 

1. เปดเว็บบราวเซอร เชน Google Chome, Firefox,Internet Explorer 

2. ไปท่ี URL ของเว็บบราวเซอร กรอก URL : http://203.113.25.93 เพ่ือเขาสูระบบบการนําสงขอมูลการ

บริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ดังรูปท่ี 34 

 

รูปท่ี 34 หนาจอแสดงการเขาใชงานระบบ 

3. กรอกขอมูลตามรายการท่ีกําหนดดังนี้ 

- กรอก ชื่อผูใชงาน 

- กรอก รหัสผาน 

-   กรอก ผลบวกของตัวเลข ท่ีปรากฏ เพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลจากผูไมเก่ียวของ 

4. คลิกปุม  เพ่ือเขาใชงานระบบ จะปรากฏหนาตางใหมเปนหนาแรกของระบบ ดังรูปท่ี 35 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า26จาก42 

 

 

 

รูปท่ี 35 หนาจอแสดงหนาแรกระบบ 

5. คลิกเมนู “ตรวจสอบและรับรอง”  

6. คลิกเลือก ระดับการศึกษา  โดยคลิกท่ี  หนาขอมูล เชน การศึกษาปฐมวัย หรือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7. คลิกเลือก ปการศึกษา  

8. คลิกเลือก สถานะ เชน รอผูบริหารสถานศึกษารับรอง, รอเขต/หนวยงานตรวจสอบ เปนตน 

9. คลิกปุม  ระบบจะแสดงรายการขอมูลตามเง่ือนไขท่ีเลือกไว ดังรูปท่ี 36 

รูปท่ี 36 หนาจอแสดงผลการคนหา 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า27จาก42 

 

 

10. คลิกปุม      ระบบจะแสดงหนาจอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังรูปท่ี 37 

รูปท่ี 37 หนาจอแสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

11. กรอก ชื่อผูบริหาร และตําแหนง  

12. เม่ือตรวจสอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และประสงคจะรับรองขอมูลดังกลาว คลิกปุม   

ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันขอมูล ดังรูปท่ี 38 

 

รูปท่ี 38 หนาจอแสดงการยืนยันขอมูล 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า28จาก42 

 

 

13. คลิ กปุ ม  เพ่ือยืนยันการรับรองขอมูล 

14. จากนั้น ระบบแสดงหนาจอตรวจสอบและรับรองขอมูลอีกครั้ง โดยสถานะของสถานศึกษา จะเปลี่ยนเปน  

“รอเขต/หนวยงานตรวจสอบ” ดังรูปท่ี 39 

รูปท่ี 39 หนาจอแสดงรายการสถานะรอเขต/หนวยงานตรวจสอบ 

 

15.  กรณีตองการดาวนโหลดแบบบันทึกรายการขอมูลของสถานศึกษา สามารถทําไดโดยคลิกปุม  

ท่ีปรากฎในรูปท่ี 37 โปรแกรมจะทําการ  Download file Excel ลงเครื่อง เม่ือเปดไฟล Excel จะปรากฏ  

ดังรูปท่ี 40 

 

รูปท่ี 40 หนาจอแสดงแบบบันทึกรายการขอมูลของสถานศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า29จาก42 

 

 

3.8 การนําสงขอมูลโดยผูบริหาร 

การนําสงขอมูลโดยผูบริหาร เปนข้ันตอนการเปลี่ยนสิทธิ์เพ่ือนําสงขอมูลแทนเจาหนาท่ีรายงานขอมูล  

ระดับสถานศึกษา เฉพาะกรณีท่ีเจาหนาท่ีรายงานขอมูล ระดับสถานศึกษาไมสามารถนําสงขอมูลดวยตนเองได  

โดยดําเนินการดังนี ้

1. กรณีผูบริหารสถานศึกษา นําสงขอมูลแทนเจาหนาท่ีนําสงขอมูล ระดับสถานศึกษา คลิกปุม   

ดังรูปท่ี 41 

 

 

รูปท่ี 41 หนาจอแสดงการเปล่ียนสิทธิ์ผูดูแลระบบ 

2. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการเปลี่ยนสิทธิ์การเขาใชงาน ดังรูปท่ี 42 

 

รูปท่ี 42 หนาจอแสดงหนาตางยืนยันการเปล่ียนสิทธิ์การเขาใชงาน 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า30จาก42 

 

 

3. คลิกปุม  ระบบจะแสดงหนาจอเหมือนเจาหนาท่ีนําสงขอมูล ระดับสถานศึกษา ดังรูปท่ี 43 

ดําเนินการตามข้ันตอนการนําสงขอมูล ขอ 4.3 หนา 12 – 17  

 

รูปท่ี 43 หนาจอแสดงการเขาใชงานแทนเจาหนาท่ีนําสงขอมูล 

 

4. ถาตองการคืนสิทธิ์การเขาใชงาน ใหคลิกปุม โดยปุมจะอยูในตําแหนงเดียวกันกับ ปุม 

ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการคืนสิทธิ์การเขาใชงาน ดังรูปท่ี 44 

 

 
 

รูปท่ี 44 หนาจอแสดงหนาตางการคืนสิทธิ์การเขาใชงาน 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า31จาก42 

 

 

5. คลิกปุม  หนาจอจะแสดงสิทธิ์การเขาใชงานของผูบริหารสถานศึกษาตามเดิม ดังรูปท่ี 45 

รูปท่ี 45 หนาจอแสดงการเขาใชงานของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบและรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า32จาก42 

 

 

3.9 การรายงาน 

การรายงาน เปนการแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตาม ดาน ประเด็นหลัก และประเด็นยอย 

สามารถคนหา โดยดําเนินการดังนี ้

3.9.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามดาน 

ข้ันตอนการคนหารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามดาน มีดังนี้ 

รูปท่ี 46 หนาจอแสดงการคนหารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

1. คลิกเมนู “รายงาน” หนาจอจะแสดงดังรูปท่ี 46 คลิกเลือก “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนก

ตามดาน” หนาจอแสดงดังรูปท่ี 47 

รูปท่ี 47 หนาจอแสดงการคนหารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามดาน 

2. คลิกเลือก ระดับการศึกษา โดยคลิกท่ี  หนาขอมูล เชน การศึกษาปฐมวัย หรือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. คลิกเลือก ปการศึกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า33จาก42 

 

 

4. คลิกปุม  เพ่ือคนหาขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนก

ตามดาน ดังรูปท่ี 48 (1)  

 

รูปท่ี 48 (1) หนาจอแสดงผลการคนหารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามดาน 

 

5. คลิกท่ี ผลการประเมินตามระดับคุณภาพของดานท่ีตองการเลือก เม่ือตองการดูคะแนนและรายละเอียดของ 

ผลการประเมินดังรูปท่ี 48 (2) 

 

รูปท่ี 48 (2) หนาจอแสดงการเลือกผลการประเมินตามระดับคุณภาพของดานท่ีตองการเลือก 

 

 

คลิกเมื่อตองการดูคะแนน

และผลประเมิน 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า34จาก42 

 

 

6. หนาจอจะแสดงรายชื่อสถานศึกษา และคะแนนท่ีได ดังรูปท่ี 49 จากนั้น คลิกปุม  เพ่ือดู

รายละเอียดผลการประเมินตามดานท่ีเลือก และคลิกปุม เม่ือตองการบันทึกขอมูล ดังรูปท่ี 

50 

 

รูปท่ี 49 หนาจอแสดงคะแนนท่ีไดของระดับคุณภาพตามดานท่ีเลือก 

 

รูปท่ี 50 หนาจอแสดงผลการประเมินคุณภาพจําแนกตามดานท่ีเลือก 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า35จาก42 

 

 

3.9.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประเด็นหลัก 

ข้ันตอนการคนหารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประเด็น

หลัก มีดังนี้ 

รูปท่ี 51 หนาจอแสดงการคนหารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

1. คลิกเมนู “รายงาน” หนาจอจะแสดงดังรูปท่ี 51 คลิกเลือก “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนก

ตามประเด็นหลัก” หนาจอจะแสดงดังรูปท่ี 52 

รูปท่ี 52 หนาจอแสดงการคนหารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประเด็นหลัก 

2.  คลิกเลือก ระดับการศึกษา ท่ีตองการ โดยคลิกท่ี  หนาขอมูล เชน การศึกษาปฐมวัย หรือ การศึกษา 

  ข้ันพ้ืนฐาน 

3.  คลิกเลือก ปการศึกษา ท่ีตองการ 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า36จาก42 

 

 

8. คลิกปุม  เพ่ือคนหาขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนก

ตามประเด็นหลัก ดังรูปท่ี 53 (1) 

รูปท่ี 53 (1) หนาจอแสดงผลการคนหารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประเด็นหลัก 

9. คลิกท่ีผลการประเมินตามระดับคุณภาพของประเด็นหลักท่ีตองการ เม่ือตองการดูคะแนนและรายละเอียด

ของผลการประเมิน ดังรูปท่ี 53 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 53 (2) หนาจอแสดงการเลือกผลการประเมินตามระดับคุณภาพของประเด็นหลักท่ีเลือก 

 

คลิกเมื่อตองการดูคะแนน

และผลประเมิน 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า37จาก42 

 

 

10. หนาจอจะแสดงรายชื่อสถานศึกษา และคะแนนท่ีได ดังรูปท่ี 54 จากนั้น คลิกปุม  เพ่ือดู

รายละเอียดผลการประเมินตามประเด็นหลักท่ีเลือก และคลิกปุม เม่ือตองการบันทึก

ขอมูล ดังรูปท่ี 55 

 

 
 

 

รูปท่ี 54 หนาจอแสดงคะแนนท่ีไดของระดับคุณภาพตามประเด็นหลักท่ีเลือก 

 

 

รูปท่ี 55 หนาจอแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประเด็นหลักท่ีเลือก 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า38จาก42 

 

 

3.9.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประเด็นยอย 

ข้ันตอนการคนหารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตาม 

ประเด็นยอย มีดังนี้ 

รูปท่ี 56 หนาจอแสดงการคนหารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

1. คลิกเมนู “รายงาน” หนาจอจะแสดงดังรูปท่ี 56 คลิกเลือก “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนก

ตามประเด็นยอย” หนาจอจะแสดงดังรูปท่ี 57 

รูปท่ี 57 หนาจอแสดงการคนหารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประเด็นยอย 

 2.  คลิกเลือก ระดับการศึกษา ท่ีตองการ โดยคลิกท่ี  หนาขอมูล เชน การศึกษาปฐมวัย หรือ การศึกษา 

     ข้ันพ้ืนฐาน 

 3.  คลิกเลือก ปการศึกษา ท่ีตองการ 

4. คลิกปุม  เพ่ือคนหาขอมูล ระบบจะแสดงหนาจอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา   

จําแนกตามประเด็นยอย ดังรูปท่ี 58 (1) 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า39จาก42 

 

 

 

รูปท่ี 58 (1) หนาจอแสดงผลการคนหารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประเด็นยอย 

5.  คลิกท่ีผลการประเมินตามระดับคุณภาพการศึกษาของประเด็นยอยท่ีตองการ เม่ือตองการดูคะแนนและ

รายละเอียดของผลการประเมิน ดังรูปท่ี 58 (2) 

รูปท่ี 58 (2) หนาจอแสดงการเลือกผลการประเมินตามระดับคุณภาพของประเด็นยอยท่ีเลือก 

 

คลิกเมื่อตองการดูคะแนน

และผลประเมิน 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า40จาก42 

 

 

6. หนาจอจะแสดงรายชื่อสถานศึกษา และคะแนนท่ีได ดังรูปท่ี 59 จากนั้น คลิกปุม  เพ่ือดู

รายละเอียดผลการประเมินตามประเด็นยอย และคลิกปุม   เม่ือตองการบันทึกขอมูล  

ดังรูปท่ี 60 

 

รูปท่ี 59 หนาจอแสดงคะแนนท่ีไดของระดับคุณภาพตามประเด็นยอยท่ีเลือก 

 

รูปท่ี 60 หนาจอแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประเด็นยอยท่ีเลือก 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า41จาก42 

 

 

3.10 รายงานสรุปผลการประเมินระดับสถานศึกษา 

กรณีตองการสั่งพิมพรายงานสรุปผลการประเมินระดับสถานศึกษา สามารถทําได ดังนี้ 

รูปท่ี 61 หนาจอแสดงการคนหารายงานสรุปผลการประเมินระดับสถานศึกษา 

 

1. คลิกเมนู “รายงาน” หนาจอจะแสดงดังรูปท่ี 61 คลิกเลือก “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา” 

หนาจอจะแสดงดังรูปท่ี 62 

รูปท่ี 62 หนาจอแสดงการคนหารายงานสรุปผลการประเมินระดับสถานศึกษาเพ่ือส่ังพิมพ 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา 
 

  หน้า42จาก42 

 

 

 2.  คลิกเลือก ปการศึกษา ท่ีตองการ 

3. คลิกปุม  ระบบจะแสดงหนาจอรายงานสรุปผลการประเมินระดับสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล 

PDF เพ่ือสั่งพิมพ  ดังรูปท่ี 63 

 

 

รูปท่ี 63 หนาจอแสดงรายงานสรุปผลการประเมินระดับสถานศึกษา 
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