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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 
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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

บริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ดังรูปท่ี 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 การตรวจสอบขอมูล 

 การตรวจสอบขอมูล เปนข้ันตอนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด ตรวจสอบขอมูลท่ี

สถานศึกษาไดนําสงมา ดําเนินการดังนี้ 

1. คลิกเมนู “ตรวจสอบและรับรอง” ดังรูปท่ี 3  

 

รูปท่ี 3 หนาจอแสดงการเขาเมนูตรวจสอบและรับรอง 

2. ดําเนินการคนหาขอมูลการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดังรูปท่ี 4  ดังนี้  

 

รูปท่ี 4 หนาจอแสดงการคนหาการนําสงขอมูล เพ่ือการตรวจสอบและรับรอง 
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- เลือก ระดับการศึกษา โดยคลิกท่ี  หนาระดับการศึกษาท่ีตองการ  

- ชอง สังกัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงาน ระบบจะระบุขอมูลตามสิทธิ์ของผูใชงาน 

- เลือก จังหวัด ท่ีตองการ 

- เลือก อําเภอ ท่ีตองการ 

- เลือก ตําบล ท่ีตองการ 

- เลือก สถานศึกษา ท่ีตองการ 

- เลือก ปการศึกษา ท่ีตองการ  

- เลือก สถานะ ท่ีตองการ 

-  คลิกปุม  เพ่ือดูรายการท่ีนําสงรายป จากนั้นจะปรากฏขอมูลสถานศึกษาตามสถานะท่ี

เลือกไว ดังรูปท่ี 5 

 

รูปท่ี 5 หนาจอแสดงผลการคนหา 
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3. คลิกปุม ระบบจะประมวลผลรายการขอมูลท่ีนําสงแสดงเปนรายงานผลการประเมิน 

 ดังรูปท่ี 6 

 

รูปท่ี 6 หนาจอแสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีนําสงรายป 

 

4.  คลิกปุม ระบบกลับไปหนาจอตรวจสอบและรับรอง    

5.  กรณีตองการสงออกขอมูลการคนหา (export) ท่ีปรากฎในรูปท่ี 5 ในรูปแบบไฟล Excel สามารถทําได  

โดยคลิกปุม                  โปรแกรมจะทําการ  Download file Excel ลงเครื่อง เม่ือเปดไฟล Excel  

จะปรากฏ ดังรูปท่ี 7 

รูปท่ี 7 หนาจอแสดงไฟล Excel แสดงผลการคนหาขอมูล 
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6. กรณีตองการดาวนโหลดแบบบันทึกรายการขอมูลของสถานศึกษา สามารถทําไดโดยคลิกปุม  

ท่ีปรากฎในรูปท่ี 6 โปรแกรมจะทําการ  Download file Excel ลงเครื่อง เม่ือเปดไฟล 

Excel จะปรากฏ ดังรูปท่ี 8 

รูปท่ี 8 หนาจอแสดงแบบบันทึกรายการขอมูลของสถานศึกษา 

3.3 การสงขอมูลเขาสูสวนกลาง 

 การสงขอมูลเขาสูสวนกลาง เปนข้ันตอนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด ดําเนินการสง

ขอมูลสถานศึกษาท่ีไดรับการตรวจสอบแลวไปยังสวนกลาง โดยดําเนินการดังนี้ 

1. คลิกเมนู “ตรวจสอบและรับรอง” ดังรูปท่ี 9 

 

 

รูปท่ี 9 หนาจอแสดงการเขาเมนูตรวจสอบและรับรอง 
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2. ดําเนินการคนหาขอมูลการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดังรูปท่ี 10  ดังนี้ 

รูปท่ี 10 หนาจอแสดงการคนหาการนําสงขอมูลของสถานศึกษา 

- เลือก ระดับการศึกษา โดยคลิกท่ี  หนาระดับการศึกษาท่ีตองการ  

- ชอง สังกัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงาน ระบบจะระบุขอมูลตามสิทธิ์ของผูใชงาน 

- เลือก จังหวัด ท่ีตองการ 

- เลือก อําเภอ ท่ีตองการ 

- เลือก ตําบล ท่ีตองการ 

- เลือก สถานศึกษา ท่ีตองการ 

- เลือก ปการศึกษา ท่ีตองการ  

- เลือก สถานะ ท่ีตองการ 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า12จาก30 

 

 

-  คลิกปุม  เพ่ือดูรายการท่ีนําสงรายป จากนั้นจะปรากฏขอมูลสถานศึกษาตามสถานะท่ี

เลือกไว ดังรูปท่ี 11 

 

รูปท่ี 11 หนาจอแสดงผลการคนหา 

 

3. ทําเครื่องหมาย  ลงบน  หนารายการท่ีตองการนําสงสวนกลาง หรือ เลือก  ท่ีหัวของตาราง  

เพ่ือเลือกรายการท่ีตองการนําสงท้ังหมด  

4.  เม่ือตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูลของสถานศึกษาท่ีนําสงแลว คลิกปุม      

เพ่ือสงขอมูลของสถานศึกษาท่ีไดรับไปยังสวนกลาง  ดังรูปท่ี 12 

 

 

รูปท่ี 12 หนาจอแสดงการเลือกขอมูลเพ่ือนําสงสวนกลาง 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า13จาก30 

 

 

5. เม่ือคลิกปุม   ระบบจะปรากฏหนาตาง ยืนยันการรับรองขอมูล ดังรูปท่ี 13 

 

รูปท่ี 13 หนาจอแสดงการยืนยันการรับรองขอมูล 

 

6. คลิกปุม เพ่ือยืนยันการสงขอมูลสวนกลาง จากนั้น ระบบจะแสดงหนาจอ ตรวจสอบและรับรอง

อีกครั้ง โดยท่ี  สถานะจะเปลี่ยนเปน “สวนกลางไดรับขอมูลแลว” ดังรูปท่ี 14 

 

รูปท่ี 14 หนาจอแสดงการเปล่ียนสถานะขอมูลเปนสวนกลางไดรับขอมูลแลว 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า14จาก30 

 

 

3.4 การสงขอมูลกลับใหสถานศึกษาแกไข 

 การสงขอมูลกลับใหสถานศึกษาแกไข เปนข้ันตอนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด สงขอมูล

กลับใหสถานศึกษาแกไข ในกรณีท่ีพบขอมูลของสถานศึกษาผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน โดยดําเนินการดังนี้ 

1. คลิกเมนู “ตรวจสอบและรับรอง” ดังรูปท่ี 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 15 หนาจอแสดงการเขาเมนูตรวจสอบและรับรอง 

2. ดําเนินการคนหาขอมูลการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดังรูปท่ี 16  ดังนี้ 

รูปท่ี 16 หนาจอแสดงการคนหาการนําสงขอมูล เพ่ือการสงขอมูลกลับใหสถานศึกษาแกไข 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า15จาก30 

 

 

- เลือก ระดับการศึกษา โดยคลิกท่ี  หนาระดับการศึกษาท่ีตองการ  

- ชอง สังกัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงาน ระบบจะระบุขอมูลตามสิทธิ์ของผูใชงาน 

- เลือก จังหวัด ท่ีตองการ 

- เลือก อําเภอ ท่ีตองการ 

- เลือก ตําบล ท่ีตองการ 

- เลือก สถานศึกษา ท่ีตองการ 

- เลือก ปการศึกษา ท่ีตองการ  

- เลือก สถานะ ท่ีตองการ 

-  คลิกปุม  เพ่ือดูขอมูลของสถานศึกษาท่ีนําสงรายป จากนั้นจะปรากฏขอมูลสถานศึกษา

ตามสถานะท่ีเลือกไว ดังรูปท่ี 17 

 

รูปท่ี 17 หนาจอแสดงผลการคนหา 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า16จาก30 

 

 

3. คลิกปุม เพ่ือใหสถานศึกษาแกไขขอมูล ดังรูปท่ี 18 

 

รูปท่ี 18 หนาจอแสดงการคลิกปุมสงกลับใหสถานศึกษาแกไข 

 

4. ระบบจะแสดงหนาตาง ประเด็นท่ีตองแกไข เพ่ือกรอกสาเหตุท่ีตองสงขอมูลกลับ ดังรูปท่ี 19 

 

รูปท่ี 19 หนาจอแสดงหนาตางประเด็นท่ีตองแกไข 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า17จาก30 

 

 

 5.  คลิกปุม เพ่ือยืนยันการสงกลับใหสถานศึกษาแกไข จากนั้น ระบบจะแสดงหนาจอ ตรวจสอบ

และรับรองอีกครั้ง โดยท่ีสถานะจะเปลี่ยนเปน “เขต/หนวยงานสงกลับใหสถานศึกษาแกไข” ดังรูปท่ี 20 

 

รูปท่ี 20 หนาจอแสดงการเปล่ียนสถานะขอมูลเปนเขต/หนวยงานสงกลับใหสถานศึกษาแกไข 

 

3.5 การรายงาน 

 การรายงาน เปนการแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตาม เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดาน  

ประเด็นหลัก และประเด็นยอย สามารถคนหา โดยดําเนินการดังนี้ 

1. คลิกเมนู “รายงาน” จะปรากฏหนาจอแสดง  “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา” จําแนกตาม   

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดาน ประเด็นหลัก และประเด็นยอย คลิกเลือก “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา” 

ในประเภทท่ีตองการ  ดังรูปท่ี 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 21 หนาจอแสดงการเขาสูเมนรูายงานผลการประเมิน  

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า18จาก30 

 

 

 2.  ดําเนินการคนหาขอมูลผลการประเมิน ดังรูปท่ี 22 

รูปท่ี 22 หนาจอแสดงการคนหารายงานผลการประเมิน  

 

  - เลือก ระดับการศึกษา โดยคลิกท่ี  หนาระดับการศึกษาท่ีตองการ 

  - ชอง เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงาน ระบบจะระบุขอมูลตามสิทธิ์ผูใชงาน 

  - เลือก จังหวัด ท่ีตองการ 

  - เลือก ปการศึกษา ท่ีตองการ 

- คลิกปุม  เพ่ือคนหาขอมูล ระบบจะดําเนินการประมวลผลการประเมินตามประเภทตางๆ 

ดังรูปท่ี 23 - 26 

 

รูปท่ี 23 หนาจอแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า19จาก30 

 

 

 

รูปท่ี 24 หนาจอแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามดาน 

 

 

รูปท่ี 25 หนาจอแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประเด็นหลัก 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า20จาก30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 26 หนาจอแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประเด็นยอย 

 
 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด สามารถดูรายละเอียดของผลการประเมินไดใน 

ทุกประเภท โดยคลิกท่ีผลการประเมินตามระดับคุณภาพท่ีตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ดังรูปท่ี 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 27 หนาจอแสดงการเลือกผลการประเมินตามระดับคุณภาพเพ่ือดูคะแนนและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

 

 

คลิกเมื่อตองการดูคะแนน

และผลประเมิน 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า21จาก30 

 

 

5. หนาจอจะแสดงรายชื่อสถานศึกษา และคะแนนท่ีได ดังรูปท่ี 28  

 

รูปท่ี 28 หนาจอแสดงรายช่ือสถานศึกษา และคะแนนท่ีได 

 

6. คลิกปุม  เพ่ือดูผลการประเมินรายโรง ดังรูปท่ี 29 

 

 

รูปท่ี 29 หนาจอแสดงผลคะแนนการประเมินคุณภาพรายโรง 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า22จาก30 

 

 

7. กรณีตองการติดตามการนําเขาขอมูลของสถานศึกษาในสังกัด สามารถทําไดโดยคลิกเมนู “รายงาน”  

ดังรูปท่ี 30 คลิกเลือก “รายงานสรุปผลการนําเขาขอมูลของสถานศึกษาในสังกัด” เม่ือคลิกเลือกแลว 

ระบบจะแสดงหนาจอรายงานติดตามการนําสงขอมูล ดังรูปท่ี 31 

 

รูปท่ี 30 หนาจอแสดงการเขาสูรายงานสรุปผลการนําเขาขอมูลของสถานศึกษาในสังกัด 

 

 

รูปท่ี 31 หนาจอแสดงรายงานสรุปผลการนําเขาขอมูลของสถานศึกษาในสังกัด 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า23จาก30 

 

 

- เลือก ระดับการศึกษา โดยคลิกท่ี  หนาระดับการศึกษาท่ีตองการ 

  - ชอง เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงาน ระบบจะระบุขอมูลตามสิทธิ์ผูใชงาน 

  - เลือก ปการศึกษา ท่ีตองการ 

- คลิกปุม  เพ่ือคนหาขอมูล ระบบจะดําเนินการประมวลผลการติดตามการนําเขาขอมูล 

ดังรูปท่ี 32 โดยสามารถคลิกเขาไปดูรายชื่อของสถานศึกษาท่ีนําสงแลว และยังไมนําสง โดยคลิกท่ี

ตัวเลขในชองนั้นๆ จากนั้น ระบบจะแสดงหนาจอรายชื่อของสถานศึกษาในประเภทตางๆ ดังรูปท่ี 

33 และ 34 

 

รูปท่ี 32 หนาจอแสดงผลการคนหารายงานติดตามการนําเขาขอมูล  

  

รูปท่ี 33 หนาจอแสดงรายช่ือของสถานศึกษาท่ีนําสงขอมูลแลว 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า24จาก30 

 

 

รูปท่ี 34 หนาจอแสดงรายช่ือของสถานศึกษาท่ียังไมนําสงขอมูล 

 

 

- จากรูปท่ี 33 กรณีท่ีตองการดูรายละเอียดขอมูลของสถานศึกษาท่ีนําสงขอมูลแลว สามารถทําไดโดย 

คลิกปุม  ระบบจะแสดงหนาจอผลการประเมินรายโรง ดังรูปท่ี 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 35 หนาจอแสดงผลคะแนนการประเมินคุณภาพรายโรง 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า25จาก30 

 

 

8. กรณีตองการดูรายงานการนําสงขอมูลของสถานศึกษาในสังกัดจําแนกตามสถานะสามารถทําไดโดยคลิก

เมนู “รายงาน” จะปรากฏหนาจอแสดง  “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา” คลิกเลือก “รายงานการ

นําสงขอมูลของสถานศึกษาในสังกัดจําแนกตามสถานะ” ดังรูปท่ี 36 

 

 

รูปท่ี 36 หนาจอแสดงการเขาสูรายงานการนําสงขอมูลของสถานศึกษาในสังกัดจําแนกตามสถานะ 

 

 

เม่ือคลิกเลือกแลว ระบบจะแสดงหนาจอรายงานการนําสงขอมูลของสถานศึกษาในสังกัดจําแนกตาม

สถานะ ดังรูปท่ี 37 

 

 

รูปท่ี 37 หนาจอแสดงรายงานการนําสงขอมูลของสถานศึกษาในสังกัดจําแนกตามสถานะ 

 

 

- เลือก ระดับการศึกษา โดยคลิกท่ี  หนาระดับการศึกษาท่ีตองการ 

  - ชอง เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงาน ระบบจะระบุขอมูลตามสิทธิ์ผูใชงาน 

  - เลือก ปการศึกษา ท่ีตองการ 

http://203.113.25.93/qams/report.htm?mode=report07
http://203.113.25.93/qams/report.htm?mode=report07


สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า26จาก30 

 

 

- คลิกปุม  เพ่ือคนหาขอมูล ระบบจะดําเนินการประมวลผลการนําสงขอมูลของ

สถานศึกษาในสังกัดจําแนกตามสถานะ ดังรูปท่ี 38  

รูปท่ี 38 หนาจอแสดงผลการคนหารายงานการนําสงขอมูลของสถานศึกษาในสังกัดจําแนกตามสถานะ 

 

9. กรณีตองการสั่งพิมพรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพรายสถานศึกษา สามารถทําได คลิกเมนู 

“รายงาน” จะปรากฏหนาจอแสดง  “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา” คลิกเลือก “รายงานสรุปผล

การประเมินรายสถานศึกษา” ดังรูปท่ี 39 เม่ือคลิกเลือกแลว ระบบจะแสดงหนาจอการคนหารายงานผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือสั่งพิมพ ดังรูปท่ี 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 39 หนาจอแสดงการเขาสูเมนรูายงานสรุปผลการประเมินรายสถานศึกษา 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า27จาก30 

 

 

 

รูปท่ี 40 หนาจอแสดงการคนหารายงานสรุปผลการประเมินรายสถานศึกษา 

 

 

-  คลิกเลือก จังหวัด อําเภอ ตําบล สถานศึกษา และปการศึกษา ท่ีตองการ 

  - คลิกปุม  ระบบจะแสดงหนาจอรายงานสรุปผลการประเมินรายสถานศึกษาในรูปแบบไฟล 

PDF เพ่ือสั่งพิมพ  ดังรูปท่ี 41 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 41 หนาจอแสดงรายงานสรุปผลการประเมินรายสถานศึกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า28จาก30 

 

 

3.6 การนําสงขอมูลโดยสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 

 การนําสงขอมูลโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด เปนข้ันตอนการเปลี่ยนสิทธิ์เพ่ือนําสง

ขอมูลแทนสถานศึกษา โดยจะดําเนินการเฉพาะกรณีท่ีสถานศึกษาไมสามารถนําเขาขอมูลดวยตนเองได โดย

ดําเนินการดังนี้ 

1. กรณีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัดนําสงขอมูลแทนสถานศึกษา คลิกปุม 

ระบบจะแสดงหนาตางรายชื่อสถานศึกษาในสังกัด  ดังรูปท่ี 42 

 

 รูปท่ี 42 หนาจอแสดงการเลือก “เปล่ียนสิทธิ์” 

2.  คลิกปุม  หลังชื่อสถานศึกษาท่ีตองการดําเนินการ ดังรูปท่ี 43 

รูปท่ี 43 หนาจอแสดงหนาตางการเลือกเปล่ียนสิทธิ์การดําเนินการเปนระดับสถานศึกษา 

3. ระบบจะแสดงหนาตาง ยืนยันการเปลี่ยนสิทธิ์การเขาใชงาน ดังรูปท่ี 44 

 

รูปท่ี 44 หนาจอแสดงหนาตางยืนยันการเปล่ียนสิทธิ์การเขาใชงาน 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า29จาก30 

 

 

4. คลิกปุม ระบบจะแสดงหนาจอเหมือนเจาหนาท่ีรายงานขอมูล ระดับสถานศึกษา ดังรูปท่ี 45 

 

รูปท่ี 45 หนาจอแสดงเหมือนเจาหนาท่ีรายงานขอมูล ระดับสถานศึกษา 

5. ถาตองการคืนสิทธิ์ใหคลิกปุม ดังรูปท่ี 46 
 

รูปท่ี 46 หนาจอแสดงการเลือก “คืนสิทธิ์” 

6. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการคืนสิทธิ์การเขาใชงาน ดังรูปท่ี 47 

รูปท่ี 47 หนาจอแสดงหนาตางแสดงยืนยันการคืนสิทธิ์การเขาใชงาน 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คูมือการใชงานระบบนําสงขอมลูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 

  หน้า30จาก30 

 

 

7. คลิกปุม  ระบบจะแสดงหนาจอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตามเดิม  

ดังรูปท่ี 48 

 

รูปท่ี 48 หนาจอแสดงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตามเดิม 
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