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บทที่ 1 
เริ่มต-นการใช$งานระบบ/ขั้นตอนการทำงาน 
บทน้ีจะเล*าถึงภาพรวมของข้ันตอนการทำงานทุกกระบวกการ ต้ังแต*ข้ันตอนการสมัครสมาชิก การ

จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปจนถึงกระบวนการพิจารณาตรวจสอบโดย

หน*วยงานตKนสังกัดจนครบกระบวนการทำงานทั้งหมด 

เพ่ือรายงานที่สมบูรณO 

 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 4 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

ภาพรวมขั้นตอนการทำงาน 

 
1. สมัครสมาชิก : ในการสมัครสมาชิกจะสมัคร 2 ผู,ใช,งาน ได,แก2 เจ,าหน,าท่ี ผู,ดำเนินการสร,างรายงาน และ

ผู,อำนวยการโรงเรียน ผู,รับรองรายงาน 

ผู,ดำเนินการ : ตัวแทนโรงเรียนทำการสมัครสมาชิก ในระบบ โดยในการสมัครแนะนำให,ใช, ข,อมูลติดต2อ 

หรืออีเมลส2วนกลาง รหัสโรงเรียนท่ีเคยสมัครใช,งานแล,ว จะไม2สามารถสมัครซ้ำได, (Username, Email ไม2

สามารถซ้ำในระบบได,) 

2. สร,างรายงาน : เจ,าหน,าท่ีโรงเรียนกดสร,างรายงานผลการประเมินตนเอง กรอกข,อมูล เม่ือกรอกข,อมูล

ครบถ,วนแล,วกดส2งรายงาน ถึงผู,อำนวยการเพ่ือรับรอง 

ผู,ดำเนินการ : เจ,าหน,าท่ีโรงเรียนเข,าสู2ระบบด,วยสิทธ์ิเจ,าหน,าท่ี เพ่ือสร,างรายงานผลการประเมินตนเอง 

กรอกข,อมูลต2าง ๆ ให,ถูกต,องครบถ,วน โดยสามารถพีวิวดูตัวอย2างรายงานได, ความเร็วในการพีวิวตัวอย2าง

รายงาน มีป~จจัยหลายด,าน  เช2น อินเตอรPเน็ต จำนวนผู,ใช,ขณะน้ัน 

3. รับรองรายงาน : ผู,อำนวยการโรงเรียนตรวจสอบรายงาน โดยสามารถส่ังปรับแก,ไขถึงเจ,าหน,าท่ี หรือรับรอง

รายงานเพ่ือส2งถึงหน2วยงาน ต,นสังกัดตรวจสอบ 

ผู,ดำเนินการ : ผู,อำนวยการโรงเรียนเข,าสู2ระบบด,วยสิทธ์ิผู,อำนวยการโรงเรียนเพ่ือยืนยันการรับรองรายงาน 

เม่ือผู,อำนวยการกดรับรองรายงาน เพ่ือส2งรายงานถึงหน2วยงานต,นสังกัดตรวจสอบ หากทำการยืนยันทาง

โรงเรียนจะไม2สามารถแก,ไขรายงานได, 
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4. ตรวจสอบรายงาน : หน2วยงานต,นสังกัดตรวจสอบรายงานท่ีรับรองจากผู,อำนวยการโรงเรียน โดยสามารถส่ัง

ปรับแก,ไข หรืออนุมัติรายงานเสร็จสมบูรณPได, 

ผู,ดำเนินการ : หน2วยงานต,นสังกัดหน2วยงานต,นสังกัด (ศธจ. หรือ สช. ส2วนกลาง) จะทำการตรวจสอบ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และแจ,งผลให,ทางโรงเรียนทราบผ2านทางอีเมล หรือดูได,จาก

ในระบบ  

กรณีท่ี 1 รายงานเสร็จสมบูรณP  

กรณีท่ี 2 ปรับแก,ไขรายงาน 

5. เสร็จสมบูรณPจบกระบวนการทำงาน : เม่ือหน2วยงานต,นสังกัดทำการอนุมัติรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษาเรียบร,อยแล,ว  

ผู,ดำเนินการ : รายงานเสร็จสมบูรณPเม่ือหน2วยงานต,นสังกัดทำการปรับ สถานะรายงานเป�นรายงานเสร็จ

สมบูรณP โรงเรียนจะสามารถพิมพPรายงาน ฉบับสมบูรณPได, (โดยไม2มีลายน้ำฉบับร2าง) จบการทำงาน 

 

การเริ่มต1นการใช1งาน 

การเร่ิมต,นการใช,งานผู,ใช,งานจะต,องทำการคลิกยินยอมการจัดเก็บคุกก้ี เน่ืองจากระบบมีความจำเป�นต,อง

จัดเก็บคุกก้ีเพ่ือให,ผู,ใช,งานสามารถใช,งานระบบได,สะดวก และถูกต,อง  
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การสมัครสมาชิก 

ในการสมัครสมาชิกของโรงเรียนจะสามารถสร,างสมาชิกได, 2 ผู,ใช,งานต2อ 1 รหัสโรงเรียน ได,แก,ผู,ใช,งานสิทธ์ิ

เจ,าหน,าท่ี และผู,ใช,งานสิทธ์ิผู,บริหาร  

1. เข,าสู2เว็บไซตPด,วย URL : https://esar.opec.go.th 

2. คลิก สมัครสมาชิกโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา  
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3. กรอกรหัสโรงเรียน โดยจะต,องเป�นรหัสโรงเรียนท่ีมีในระบบฐานข,อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส2งเสริม

การศึกษาเอกชนเท2าน้ัน และจะต,องไม2ใช,ใช,ในการสมัครสมาชิกในระบบแล,ว 

 

4. กรอกข,อมูลสมาชิกของผู,บริหาร/ผู,อำนวยการโรงเรียน กรอกช่ือ นามสกุล ช่ือผู,ใช,งาน (ภาษาอังกฤษเท2าน้ัน) 

กำหนดรหัสผ2าน อีเมล เบอรPโทรศัพทP เอกสารแต2งต้ัง (ไฟลP *PDF เท2าน้ัน) คลิกถัดไป 
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5. กรอกข,อมูลสมาชิกของเจ,าหน,าท่ีโรงเรียน กรอกช่ือ นามสกุล ช่ือผู,ใช,งาน (ภาษาอังกฤษเท2าน้ัน) กำหนด

รหัสผ2าน อีเมล เบอรPโทรศัพทP เอกสารแต2งต้ัง (ไฟลP *PDF เท2าน้ัน) คลิกถัดไป 

 

6. สมัครสมาชิกสำเร็จ เพ่ือส2งข,อมูลให,เจ,าหน,าท่ีดูแลระบบอนุมัติการสมัครสมาชิก 
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การเข'าสู*ระบบ 

1. เข,าสู2เว็บไซตPด,วย URL : https://esar.opec.go.th 

2. ใส2 Username และ Password กดปุ�ม “เข,าสู2ระบบ”  

 
รูปท่ี  1 หน,าจอเข,าสู2ระบบ 

กรณีท่ี 1 เข,าสู2ระบบสำเร็จ : ระบบจะเข,าสู2ระบบโดยแสดงหน,าหลัก ดังรูป 

 

รูปท่ี  2 หน,าหลัก 

  
กดที่รูปตา ( ) เพื่อดรูหัสผ#านได,  

กรณีท่ี 2 เข,าสู2ระบบไม2สำเร็จ : หากเจ,าหน,าท่ีไม2สามารถเข,าสู2ระบบได,สามารถตรวจสอบได,จากข,อความท่ีแจ,งเตือน 

โดยมีสาเหตุได,ดังน้ี 
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• ข"อมูลช่ือผู"ใช"งาน หรือรหัสผ4านไม4ถูกต"อง 

เม่ือเห็นแจ,งเตือนดังกล2าวโปรดตรวจสอบ

ความถูกต,องของข,อมูลช่ือผู,ใช,หรือรหัสผ2าน  

 

   

• ผู"ใช"งานอยู4ระหว4างการตรวจสอบ  

เม่ือเห็นแจ,งเตือนดังกล2าวน้ันหมายความว2า

ช่ือผู,ใช,งานของท2านอยู2ระหว2างการตรวจสอบ

โดยเจ,าหน,าท่ีดูแลระบบ เม่ือเจ,าหน,าท่ีอนุมัติ 

หรือไม2อนุมัติการสมัครระบบจะแจ,งเตือนไป

ยังอีเมลท่ีใช,ในการสมัคร     

 

• ผู"ใช"งานไม4ผ4านการตรวจสอบ  

เม่ือเห็นแจ,งเตือนดังกล2าวน้ันหมายความว2า

เจ,าหน,าท่ีดูแลระบบไม2อนุมัติข,อมูลการสมัคร

ของท2าน 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

การแก'ไขข'อมูลส*วนตัว 

1. วิธีแกKไขขKอมูลสมาชิก 

1.1 ไปท่ีแก,ไขข,อมูลสมาชิก 

 

1.2 แก,ไขรายละเอียด คลิกปุ�ม “บันทึกข,อมูล” 

 

ระบบจะแจ,งเตือน บันทึกข,อมูลสำเร็จ ดังรูป 

 

เม่ือทำการแก,ไขข,อมูลเรียบร,อยแล,วสามารถคลิก

กากบาท  มุมขวาบน เพ่ือป�ดป�อปอัพ (Popup)  

แก,ไขข,อมูล 
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ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

2. วิธีการแกKไขรหัสผ*าน 

2.1 ไปท่ีแก,ไขข,อมูลสมาชิก 

 

2.2 คลิก ต้ังค2ารหัสผ2านใหม2 
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2.3 แก,ไขรหัสผ2าน คลิก บันทึกข,อมูล 

 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 14 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

 

บทที่ 2  
การสร-างรายงานผลการประเมินตนเอง 
บทน้ีจะเล*าถึงข้ันตอน กระบวรการทำงานทุกกระบวกการในการสรKางรายงานผลการประเมินตนเอง

จนจบกระบวนการรายงานเสร็จสมบูรณOโดยละเอียด 
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กระบวนการสร'างรายงานจนจบกระบวนการรายงานเสร็จสมบูรณ; 

กระบวนการท่ี 1 การสร.างรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ส2วนท่ี 1 ข,อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 

ส2วนท่ี 2 ผลการดำเนินงาน 

ส2วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ส2วนท่ี 4 บทสรุปของผู,บริหาร (Executive Summary) 

ส2วนท่ี 5 ภาคผนวก 

กระบวนการท่ี 2 ส?งรายงานถึงผู.บริหาร/ผู.อำนวยการ 

กระบวนการท่ี 3 ผู.บริหาร/ผู.อำนวยการพิจารณาตรวจสอบ 

กระบวนการท่ี 4 ติดตามการทำงาน (ปรับแก.ไข/รายงานเสร็จสมบูรณO) 

 

 

 

 

 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 16 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

กระบวนการท่ี 1 การสร'างรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

วิธสีรKางแบบรายงานประเมินตนเอง 

1. ไปท่ีเมนูรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

 

2. ไปท่ีรายงานประเมินคุณภาพโรงเรียน เลือกป�การศึกษา คลิกสร,างรายงานประเมิน 

 

  
สิทธิเ์จ,าหน,าที่โรงเรียนเท#านั้น ที่สามารถกดสร,างรายงานประเมินได, 

 

3. ระบบจะแสดงหน,าหัวข,อแบบฟอรPมท้ัง 5 ส2วน เลือกหัวข,อเพ่ือกรอกแบบฟอรPมการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาในแต2ละ 
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ส*วนที่ 1 : ขKอมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 

1. วิธีกรอกข.อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน | หลักสูตรการศึกษา | ระดับท่ีเปXดสอนในปZจจุบัน 

1.1 ไปท่ีส2วนท่ี 1 ข,อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน เลือกข,อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน | หลักสูตรการศึกษา | ระดับท่ีเป�ด

สอนในป~จจุบัน คลิกปรับปรุงข,อมูล 
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1.2 แก,ไข Logo หรือตราสัญลักษณPโรงเรียน โดยคลิกรูปโรงเรียน เลือกรูปโรงเรียนท่ีต,องการ คลิกบันทึก

ข,อมูล 

 

  
Logo หรือตราสัญลักษณYที่กรอกจะแสดงบนหน,าปกรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

1.3 ตรวจสอบข,อมูลท่ีอยู2สถานศึกษาป~จจุบัน สามารถเลือกช2องกดเม่ือต,องการเปล่ียนแปลงข,อมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน  
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1.4 แก,ไขรายละเอียดข,อมูลท่ีอยู2สถานศึกษา คลิกบันทึกข,อมูล 

 

1.5 ตรวจสอบข,อมูล และเลือกระดับท่ีเป�ดสอนให,ตรงกับระดับท่ีเป�ดสอนของรายงานผลการประเมินตนเองใน

ป�การศึกษาน้ัน ๆ โดยไปท่ีระดับท่ีเป�ดสอนในป~จจุบัน เลือกระดับท่ีเป�ดสอน (เลือกได,มากกว2า 1 ข,อ) 

 

1.6 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 
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2. วิธีกรอกข.อมูลวิสัยทัศนO พันธกิจ 

2.1 ไปท่ีส2วนท่ี 1 ข,อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน เลือกวิสัยทัศนP พันธกิจ คลิกปรับปรุงข,อมูล 

 

2.2 กรอกรายละเอียด คลิก บันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูล 

ในส2วนถัดไป 

 

  
สามารถอ#านรายละเอียดวิธีการใช, Text Editor ได,ที่บทที่ 3 
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3. วิธีกรอกข.อมูลผู.บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรท่ัวไปในโรงเรียน 

3.1 ไปท่ีส2วนท่ี 1 ข,อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน เลือกผู,บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรท่ัวไปใน

โรงเรียน คลิกปรับปรุงข,อมูล 

 

ข,อมูลผู,บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรท่ัวไปในโรงเรียน จะประกอบด,วย 7 ส2วนดังรูป 
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3.2 ข,อมูลผู,บริหารสถานศึกษา  

3.2.1 ไปท่ีผู,บริหารสถานศึกษา คลิก เพ่ิมรายการ  

 

3.2.2 เลือกคำนำหน,าช่ือ กรอกช่ือ-สกุล เลือกตำแหน2ง เลือกระดับการศึกษา 

 

 

  
กดเพิ่มรายการให,เท#ากับจำนวนผู,บรหิารที่มี จากนั้นกรอกข,อมูลตามลำดับที่ต,องการให,แสดงในเล#มรายงาน 
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3.3 จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะครูท่ีบรรจุเท2าน้ัน) 

3.3.1 ไปท่ีจำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา กรอกจำนวนครูในระดับท่ีเป�ดสอนเท2าน้ัน  

 

3.3.2 กรอกข,อมูลบุคลากรทางการศึกษา คลิกเพ่ิมรายการ กรอกรายละเอียดบุคลากรทางการศึกษา  

ใส2จำนวน คลิกบันทึก 

 

  
บุคลากรทางการศึกษา กรณีที่กรอกจำนวนแต#ไม#กรอกชื่อตำแหน#งบุคลากรจะไม#สามารถบันทึกข,อมูลได, 

 

  
กดเพิม่รายการให,เท#ากับจำนวนทีม่ ีจากนั้นกรอกข,อมูลตามลำดับที่ต,องการให,แสดงในเล#มรายงาน 
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3.4 จำนวนครู จำแนกตามระดับและกลุ2มสาระการเรียนรู, 

ไปท่ีจำนวนครู จำแนกตามระดับและกลุ2มสาระการเรียนรู, ใส2จำนวนตามรายวิชาและระดับท่ีเป�ดสอน

เท2าน้ัน คลิกบันทึก 

 

3.5 จำนวนครูท่ีสอนกิจกรรมพัฒนาผู,เรียน 

ไปท่ีจำนวนครูท่ีสอนกิจกรรมพัฒนาผู,เรียน ใส2จำนวนตามประเภท คลิกเพ่ิมรายการ กรอกช่ือกิจกรรม  

ใส2จำนวนตามประเภท คลิกบันทึก 
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3.6 จำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู,บำเพ็ญประโยชนP 

ไปท่ีจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู,บำเพ็ญประโยชนP ใส2จำนวนตาม

ประเภท เลือกการจัดดต้ังกองลูกเสือ คลิกบันทึก 

 

3.7 จำนวนครูท่ีทำหน,าท่ีคัดกรอง และนักเรียนท่ีมีความต,องการจำเป�นพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษ

เรียนร2วม) กรอกรายละเอียด คลิกบันทึก 

 

3.8 จำนวนครูท่ีเข,ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

ไปท่ีจำนวนครูท่ีเข,ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม คลิกเพ่ิมรายการ กรอกช่ือหน2วยงาน ใส2

จำนวนครู เลือกป�ท่ีอบรม คลิกบันทึก 

 

3.9 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4. วิธีกรอกข.อมูลจำนวนห.องเรียน/ผู.เรียนจำแนกตามระดับท่ีเปXดสอน 

4.1 ไปท่ีส2วนท่ี 1 ข,อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน เลือกจำนวนห,องเรียน/ผู,เรียนจำแนกตามระดับท่ีเป�ดสอน คลิก

ปรับปรุงข,อมูล 

 

4.2 กรอกจำนวนห,องเรียน ตามระดับช้ันท่ีเป�ดสอน คลิกบันทึก 

 

• ระดับเตรียมอนุบาล กรอกจำนวนห,องเรียน จำนวนผู,เรียน คลิกบันทึก 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

• ระดับก2อนประถมศึกษา/อนุบาล กรอกจำนวนห,องเรียน จำนวนผู,เรียน คลิกบันทึก 

 

• ระดับประถมศึกษา กรอกจำนวนห,องเรียน จำนวนผู,เรียน คลิกบันทึก 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต,น กรอกจำนวนห,องเรียน จำนวนผู,เรียน คลิกบันทึก 

 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรอกจำนวนห,องเรียน จำนวนผู,เรียน คลิกบันทึก 

 

4.3 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

ส*วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน 

 

1. วิธีกรอกข.อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป̂ของสถานศึกษา 

ข,อมูลผลการดำเนินงานแบ2งออกเป�น 2 ระดับได,แก2 ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน โดยทั้งสองระดับ 

มีขั้นตอนการกรอกข,อมูลที่เหมือนกัน โดยให,ทางโรงเรียนกรอกข,อมูลผลการดำเนินงานเฉพาะในระดับที่เป�ดสอน

เท2าน้ัน 

1.1 ไปที่ส2วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน เลือกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป�ของสถานศึกษาของ

ระดับท่ีเป�ดสอน คลิกปรับปรุงข,อมูล 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

1.2 คลิก กดเพ่ือสร,างยุทธศาสตรP 

 

ระบบจะสร,างชุดแบบฟอรPมยุทธศาสตรP ซ่ึงประกอบด,วย รายละเอียดและโครงการภายใต,ยุทธศาสตรPน้ัน ๆ 

กรอกรายละเอีย หรือคำอธิบายของยุทธศาสตรP 

 

1.3 คลิกเพ่ิมโครงการ ระบบจะแสดง Popup ดังรูป กรอกรายละเอียด 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

• กรอกช่ือโครงการ กรอกเป�าหมายเชิงปริมาณ (ร,อยละ), กรอกเป�าหมายเชิงคุณภาพ (ใส2คำอธิบาย 

หรือบรรยายรายละเอียดของเป�าหมาย), กรอกผลสำเร็จเชิงปริมาณ (ร,อยละ), กรอกผลสำเร็จเชิง

คุณภาพ (ใส2คำอธิบาย หรือบรรยายรายละเอียดของผลสำเร็จ) (*บังคับเลือก) 

 

 

• เลือกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (เลือกได,มากกว2า 1 ข,อ) กรณีท่ีโรงเรียนมีมาตรฐาน

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากมาตรฐานกลางสามารถ กดเพ่ิมรายการ กรอกหัวข,อได, (*บังคับเลือก) 

 

• เลือกสอดคล,องกับยุทธศาสตรP สช.  (เลือกได,มากกว2า 1 ข,อ) ไม2บังคับเลือก 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

• เลือกนโยบายและจุดเน,นกระทรวงศึกษาธิการ (เลือกได,มากกว2า 1 ข,อ) ไม2บังคับเลือก 

 

1.4 คลิกบันทึกข,อมูลเพ่ือสร,างโครงการ 

• กรณีท่ีกรอกข,อมูลครบถ,วน ระบบจะสร,างโครงการภายใต,ยุทธศาสตรPท่ีเลือก 

 

• กรณีท่ีกรอกข,อมูลไม2ครบ ระบบจะแจ,งเตือน 

“เกิดข,อผิดพลาด กรุณาระบุข,อมูลให,ครบ”  

ให,คลิก OK และกรอกข,อมูลให,ครบและคลิก

บันทึกข,อมูลอีกคร้ัง 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

1.5 โรงเรียนสามารถสร,างข,อมูลยุทธPศาสตรPและโครงการได,ไม2จำกัด โดยการกดปุ�มเพ่ิม เม่ือสร,างยุทธศาสตรP

และโครงการเรียบร,อยแล,ว คลิกบันทึกข,อมูลอีกคร้ัง และคลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 

  
เมื่อกดสร*างโครงการเรียบร*อยแล*ว เจ*าหน*าที่จะต*องกดบันทึกข*อมูล (ปุCมลDางขวาเพื่อบันทึกการกรอกข*อมูลทุก

ครั้ง) กรณีกดปุCมสร*างโครงการแตDไมDทำการกดบันทึกข*อมูลลDางขวาระบบจะไมDทำการบันทึกข*อมูลดังกลDาวให* 

 

  
โรงเรียนที่มีการกรอกข,อมูลส#วนนี้จำนวนมาก เราแนะนำให,คุณกดปุeมบันทกึข,อมูลล#างขวาบ#อย ๆ เพื่อปgองกันข,อมูล

ศูนยYหายจากปhญหาต#าง ๆ เช#น อินเตอรYเน็ตมีปhญหา เปjนต,น 

 

1.6 คลิก แก,ไขรายการ เพ่ือแก,ไขข,อมูลโครงการ หรือคลิก ลบรายการ เพ่ือลบโครงการ  

 
 

  
เมื่อกดลบรายการข*อมูลและกดบันทึกแล*ว จะไมDสามารถนำกลับมาใหมDได* กรณีที่ไมDตั้งใจลบ และยงัไมDได*กด

บันทึกข*อมูลสามารถกดย*อนกลับเพื่อกลับไปหน*ากDอนหน*าทีย่ังไมDได*ทำการลบ โปรดเข*าใจวDาการกดย*อนกลับ

จะเปMนการกลับไปยังหน*าที่มกีารบันทึกข*อมูลลDาสุดเทDานั้น 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

2. วิธีการนำเข.าข.อมูลการวัดผลต?าง ๆ O-NET, NT, RT, I-NET 

2.1 กดไปที่ส2วนท่ี 2 ผลการดำเนินงาน เลือกนำเข,าข,อมูลการวัดผลต2าง ๆ O-NET, NT, RT, I-NET คลิก

ปรับปรุงข,อมูล 

 

2.2 ดาวนPโหลดไฟลP Template ของประเภทการวัดผลที่โรงเรียนได,ทำการวัดผลเท2านั้น โดยคลิกดาวนPโหลด

ไฟลP Template 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

2.3 จัดเตรียมข,อมูลตาม Template ท่ีดาวนPโหลด 

• Template คะแนนเฉล่ีย O-NET ของโรงเรียน กรอกเฉพาะช2องตัวอักษรสีแดง ของทุก sheet 

 

• คะแนนเฉล่ีย National Test : NT ของโรงเรียน กรอกเฉพาะช2องตัวอักษรสีแดง ของทุก sheet 
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ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

• คะแนนเฉล่ีย Reading Test : RT ของโรงเรียน กรอกเฉพาะช2องตัวอักษรสีแดง ของทุก sheet 

 

• คะแนนเฉล่ีย I-NET ของโรงเรียน กรอกเฉพาะช2องตัวอักษรสีแดง ของทุก sheet 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

2.4 เม่ือเตรียม template ไฟลPแล,วจากน้ันคลิก อัพโหลดไฟลP ให,ตรงกับคะแนนเฉล่ียท่ีต,องการนำเข,า 

 

• คะแนนเฉล่ีย I-NET ของโรงเรียน กรอกเฉพาะช2องตัวอักษรสีแดง ของทุก sheet 
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ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

3. วิธีกรอกข.อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู.เรียน 

3.1 ไปท่ีส2วนท่ี 2 ผลการดำเนินงาน เลือกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู,เรียน คลิกปรับปรุงข,อมูล 

 

3.2 กรอกข,อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู,เรียน ในแต2ละหัวข,อที่โรงเรียนได,มีการวัดผล หรืออยู2ในระดับท่ี

โรงเรียนเป�ดสอน คลิกบันทึกข,อมูล 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

• ไปท่ีระดับปฐมวัย กรอกข,อมูลจำนวนนักเรียนในแต2ละระดับ 

 

• ไปท่ีระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET  

กรอกรายละเอียดจำนวนนักเรียนท่ีเข,าสอบ และผลคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนป�การศึกษาล2าสุดใน

ทุกระดับท่ีเป�ดสอน 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 40 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

• ไปท่ีจำนวน และร,อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป กรอกจำนวนนักเรียนท่ีมีผล

การเรียนระดับ 3 ในรายวิชาและระดับท่ีเป�ดสอน  

 

กรณีท่ีเป�ดสอนวิชาท่ีนอกเหนือจากรายการในแบบฟอรPมสามารถกดเพ่ิมรายการ กรอกรายวิชา

เพ่ิมเติม หรือหากต,องการลบรายการให,คลิก icon ถังขยะสีแดง 

 

• ไปท่ีการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู,เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

กรอกจำนวนนักเรียนท่ีเข,าสอบในแต2ละด,าน และกรอกผลคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนป�การศึกษา

ล2าสุด 

 
  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 41 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

• ไปท่ีผลการประเมินความสามารถด,านการอ2านของผู,เรียน (Reading Test : RT) กรอกจำนวน

นักเรียนท่ีเข,าสอบในแต2ละด,าน และกรอกผลคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนป�การศึกษาล2าสุด 

 

• ไปท่ีผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ด,านอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม เลือกระดับนักเรียน กรอกจำนวนนักเรียนท่ีเข,าสอบในแต2ละด,าน และกรอกผล

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนป�การศึกษาล2าสุด ในระดับท่ีเป�ดสอน 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 42 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

• ไปท่ีผลการทดสอบความสามารถด,านภาษาอังกฤษ กรอกจำนวนนักเรียนนักเรียน และรายละเอียด

การทดสอบ 

 

3.3 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 

 
 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 43 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4. วิธีกรอกข.อมูลนวัตกรรม/แบบอย?างท่ีดี (Innovation /Best Practice ) และรางวัลท่ีสถานศึกษาได.รับ 

4.1 ไปท่ีส2วนท่ี 2 ผลการดำเนินงาน เลือกนวัตกรรม/แบบอย2างที่ดี (Innovation /Best Practice) และรางวัล

ท่ีสถานศึกษาได,รับ คลิกปรับปรุงข,อมูล 

 

4.2 ไปท่ีนวัตกรรม/แบบอย2างที ่ดี (Innovation /Best Practice ) คลิกเพิ ่มรายการ กรอกช่ือนวัตกรรม/

แบบอย2างที่ดี เลือกระดับการศึกษา และเลือกมาตรฐาน กรณีที่โรงเรียนมีมากกว2า 1 นวัตกรรมคลิก เพ่ิม

รายการ 

 
  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 44 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4.3 ไปท่ีรางวัลที่สถานศึกษาได,รับ คลิกเพิ่มรายการ เลือกชื่อรางวัล เลือกหน2วยงานที่มอบรางวัล เลือก

ประเภทรางวัล เลือกระดับรางวัล และเลือกป�ท่ีได,รับรางวัล 

 

4.4 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 

 
 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 45 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

5. วิธีกรอกข.อมูลดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต?ละป̂) 

5.1 ไปที่ส2วนที่ 2 ผลดำเนินงาน เลือกดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต2ละป�) 

คลิกปรับปรุงข,อมูล 

 

5.2 เลือกประเด็นตัวช้ีวัด (เลือกได,มากกว2า 1 ข,อ) 

 

5.3 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 

 



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 46 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

6. วิธีกรอกข.อมูลหน?วยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเข.าร?วมเปyนสมาชิก 

6.1 ไปท่ีส2วนท่ี 2 ผลการดำเนินงาน เลือกหน2วยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเข,าร2วมเป�นสมาชิก คลิกปรับปรุง

ข,อมูล 

 

6.2 เลือกหน2วยงานภายนอก (เลือกได,มากกว2า 1 ข,อ) คลิกเพ่ิมรายการ กรอกรายละเอียดหน2วยงานท่ี

นอกเหนือจากในแบบฟอรPม หรือคลิกลบรายการ เพ่ือลบรายการท่ีต,องการ 

 

6.3 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 47 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

 
7. วิธีกรอกข.อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผ?านมา 

7.1 ไปท่ีส2วนท่ี 2 ผลการดำเนินงาน เลือกการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผ2านมา คลิก

ปรับปรุงข,อมูล 

 

7.2 กรอกผลการประเมินรอบท่ี 3 และ 4 

 

7.3 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

ส*วนที่ 3 วิธีกรอกขKอมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

1. วิธีกรอกข.อมูลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของการศึกษา : ระดับปฐมวัย 

ไปท่ีส2วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เลือกการประเมินคุณภาพ

ตามมาตรฐานของการศึกษา : ระดับปฐมวัย คลิกปรับปรุงข,อมูล 

 

1. วิธีกรอกข,อมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

1.1 ไปท่ีมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก คลิกประเมินคุณภาพ 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

1.2 ไปท่ีประเด็นพิจารณา กำหนดค2าเป�าหมาย (ร,อยละ) เลือกหัวข,อย2อย เลือกปฏิบัติ กรอกจำนวนผู,ผ2าน

เกณฑP (ใส2จำนวนไม2เกินจำนวนนักเรียนท้ังหมด) หรือเลือกไม2ปฏิบัติ 

 
1.3 ไปท่ีประเด็นพิจารณาเพ่ิมเติม คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นพิจารณาหลัก กรอกรายละเอียดประเด็น

พิจารณา กำหนดค2าเป�าหมาย (ร,อยละ) 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

1.4 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นย2อย กรอกรายละเอียดประเด็นย2อย เลือกปฏิบัติ กรอกจำนวนผู,ผ2านเกณฑP (ใส2

จำนวนไม2เกินจำนวนนักเรียนท้ังหมด) หรือเลือกไม2ปฏิบัติ 

 

1.5 กรอกรายละเอียดอธิบายจุดเน,นและกระบวนการพัฒนาท่ีส2งผลต2อระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

 

1.6 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

2. วิธีกรอกข,อมูลมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ 

2.1. ไปท่ีมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คลิกประเมินคุณภาพ 

 

2.2. ไปท่ีประเด็นพิจารณา เลือกหัวข,อหลัก เลือกหัวข,อย2อย เลือกการปฏิบัติ หรือไม2ปฏิบัติ 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

2.3. ไปท่ีประเด็นพิจารณาเพ่ิม คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นพิจารณาหลัก กรอกรายละเอียด  

 

2.4. คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นย2อย กรอกรายละเอียด เลือกการปฏิบัติ หรือไม2ปฏิบัติ 

 

2.5. กรอกรายละเอียดอธิบายจุดเน,นและกระบวนการพัฒนาท่ีส2งผลต2อระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

 

2.6. คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 

 



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 53 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

3. วิธีกรอกข,อมูลมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณPท่ีเน,นเด็กเป�นสำคัญ 

3.1 ไปท่ีมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณPท่ีเน,นเด็กเป�นสำคัญ คลิกประเมินคุณภาพ 

 

3.2 ไปท่ีประเด็นพิจารณา กรอกรายละเอียดเป�าหมาย (ร,อยละ) เลือกประเด็นย2อยเลือกปฏิบัติ กรอกจำนวนผู,

ผ2านเกณฑP (ใส2จำนวนไม2เกินจำนวนครูท้ังหมด) หรือเลือกไม2ปฏิบัติ 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 54 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

3.3 ไปท่ีประเด็นพิจารณาเพ่ิมเติม คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นพิจารณาหลัก กรอกรายละเอียดประเด็น

พิจารณา กำหนดค2าเป�าหมาย (ร,อยละ) 

 

3.4 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นย2อย กรอกรายละเอียดประเด็นย2อย เลือกปฏิบัติ กรอกจำนวนผู,ผ2านเกณฑP (ใส2

จำนวนไม2เกินจำนวนนักเรียนท้ังหมด) หรือเลือกไม2ปฏิบัติ 

 

3.5 กรอกรายละเอียดอธิบายจุดเน,นและกระบวนการพัฒนาท่ีส2งผลต2อระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

 

3.6 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 

 
  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 55 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4. วิธีสร,างมาตรฐานเพ่ิมเติม 

4.1 มาตรฐานด,านคุณภาพของเด็ก / ผู,เรียน 

4.1.1 คลิก คุณภาพของเด็ก/ผู,เรียน กดเพ่ือสร,างมาตรฐาน 

 

4.1.2 กรอกรายละเอียดมาตรฐานท่ีต,องการสร,างเพ่ิมเติม และกำหนดเกณฑPของคะแนนในแต2ละระดับ 

(เรียงจากน,อย >มาก) 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 56 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4.1.3 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นพิจารณาหลัก กรอกรายละเอียด เลือกการปฏิบัติ หรือไม2ปฏิบัติ 

 

4.1.4 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นย2อย กรอกรายละเอียดประเด็นย2อย เลือกปฏิบัติ กรอกจำนวนผู,ผ2าน

เกณฑP (ใส2จำนวนไม2เกินจำนวนนักเรียนท้ังหมด) หรือเลือกไม2ปฏิบัติ 

 

4.1.5 กรอกรายละเอียดอธิบายจุดเน,นและกระบวนการพัฒนาท่ีส2งผลต2อระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

 

4.1.6 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 57 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4.2 มาตรฐานด,านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

4.2.1 คลิก กระบวนการบริหารและการจัดการ กดเพ่ือสร,างมาตรฐาน 

 

4.2.2 กรอกรายละเอียดมาตรฐานท่ีต,องการสร,างเพ่ิมเติม และกำหนดเกณฑPของคะแนนในแต2ละระดับ 

(เรียงจากน,อย >มาก) 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 58 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4.2.3 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นพิจารณาหลัก กรอกรายละเอียด เลือกการปฏิบัติ หรือไม2ปฏิบัติ 

 

4.2.4 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นย2อย กรอกรายละเอียด เลือกการปฏิบัติ หรือไม2ปฏิบัติ 

 

4.2.5 กรอกรายละเอียดอธิบายจุดเน,นและกระบวนการพัฒนาท่ีส2งผลต2อระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

 

4.2.6 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 59 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4.3 มาตรฐานด,านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน,นเด็ก/ผู,เรียนเป�นสำคัญ 

4.3.1 คลิก กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน,นเด็ก/ผู,เรียนเป�นสำคัญ กดเพ่ือสร,างมาตรฐาน 

 

4.3.2 กรอกรายละเอียดมาตรฐานท่ีต,องการสร,างเพ่ิมเติม และกำหนดเกณฑPของคะแนนในแต2ละระดับ 

(เรียงจากน,อย >มาก) 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 60 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4.3.3 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นหลัก กรอกรายละเอียด เลือกการปฏิบัติ หรือไม2ปฏิบัติ 

 
4.3.4 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นย2อย กรอกรายละเอียดประเด็นย2อย เลือกปฏิบัติ กรอกจำนวนผู,ผ2าน

เกณฑP (ใส2จำนวนไม2เกินจำนวนนักเรียนท้ังหมด) หรือเลือกไม2ปฏิบัติ 

 

4.3.5 กรอกรายละเอียดอธิบายจุดเน,นและกระบวนการพัฒนาท่ีส2งผลต2อระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

 

4.3.6 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 61 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

2. วิธีกรอกข.อมูลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของการศึกษา : ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ไปท่ีส2วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เลือกการประเมินคุณภาพ

ตามมาตรฐานของการศึกษา : ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คลิกปรับปรุงข,อมูล 

 

1. วิธีกรอกข,อมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู,เรียน 

1.1 ไปท่ีมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก คลิกประเมินคุณภาพ 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 62 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

1.2 ไปท่ีประเด็นพิจารณา กำหนดค2าเป�าหมาย (ร,อยละ) เลือกหัวข,อย2อย เลือกปฏิบัติ กรอกจำนวนผู,

ผ2านเกณฑP (ใส2จำนวนไม2เกินจำนวนนักเรียนท้ังหมด) หรือเลือกไม2ปฏิบัติ 

 

1.3 ไปท่ีประเด็นพิจารณาเพ่ิมเติม คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นพิจารณาหลัก กรอกรายละเอียดประเด็น

พิจารณา กำหนดค2าเป�าหมาย (ร,อยละ) 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 63 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

1.4 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นย2อย กรอกรายละเอียดประเด็นย2อย เลือกปฏิบัติ กรอกจำนวนผู,ผ2าน

เกณฑP (ใส2จำนวนไม2เกินจำนวนนักเรียนท้ังหมด) หรือเลือกไม2ปฏิบัติ 

 

1.5 กรอกรายละเอียดอธิบายจุดเน,นและกระบวนการพัฒนาท่ีส2งผลต2อระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

 

1.1 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 

 
  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 64 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

2. วิธีกรอกข,อมูลมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 ไปท่ีมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คลิกประเมินคุณภาพ 

 

2.2 ไปท่ีประเด็นพิจารณา เลือกหัวข,อหลัก กำหนดค2าเป�าหมาย (จำนวนข,อ) เลือกหัวข,อย2อย เลือกการ

ปฏิบัติ หรือไม2ปฏิบัติ 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 65 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

2.3 ไปท่ีประเด็นพิจารณาเพ่ิม คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นพิจารณาหลัก กรอกรายละเอียด กำหนดค2า

เป�าหมาย (จำนวนข,อ) 

 

2.4 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นย2อย กรอกรายละเอียด เลือกการปฏิบัติ หรือไม2ปฏิบัติ 

 

2.5 กรอกรายละเอียดอธิบายจุดเน,นและกระบวนการพัฒนาท่ีส2งผลต2อระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

 

2.6 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

3. วิธีกรอกข,อมูลมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน,นผู,เรียนเป�นสำคัญ 

3.1 ไปท่ีมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณPท่ีเน,นเด็กเป�นสำคัญ คลิกประเมินคุณภาพ 

 

3.2 ไปท่ีประเด็นพิจารณา กรอกรายละเอียดเป�าหมาย (ร,อยละ) เลือกประเด็นย2อยเลือกปฏิบัติ กรอก

จำนวนผู,ผ2านเกณฑP (ใส2จำนวนไม2เกินจำนวนครูท้ังหมด) หรือเลือกไม2ปฏิบัติ 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

3.3 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นหลัก กรอกรายละเอียด เลือกการปฏิบัติ หรือไม2ปฏิบัติ 

 

3.4 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นย2อย กรอกรายละเอียดประเด็นย2อย เลือกปฏิบัติ กรอกจำนวนผู,ผ2าน

เกณฑP (ใส2จำนวนไม2เกินจำนวนนักเรียนท้ังหมด) หรือเลือกไม2ปฏิบัติ 

 

3.5 กรอกรายละเอียดอธิบายจุดเน,นและกระบวนการพัฒนาท่ีส2งผลต2อระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

 

3.6 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4. วิธีสร,างมาตรฐานเพ่ิมเติม 

4.1. มาตรฐานด,านคุณภาพของเด็ก / ผู,เรียน 

4.1.1 คลิก คุณภาพของเด็ก/ผู,เรียน กดเพ่ือสร,างมาตรฐาน 

 

4.1.2 กรอกรายละเอียดมาตรฐานท่ีต,องการสร,างเพ่ิมเติม และกำหนดเกณฑPของคะแนนในแต2ละระดับ 

(เรียงจากน,อย >มาก) 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4.1.3 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นพิจารณาหลัก กรอกรายละเอียด เลือกการปฏิบัติ หรือไม2ปฏิบัติ 

 

4.1.4 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นย2อย กรอกรายละเอียดประเด็นย2อย เลือกปฏิบัติ กรอกจำนวนผู,ผ2าน

เกณฑP (ใส2จำนวนไม2เกินจำนวนนักเรียนท้ังหมด) หรือเลือกไม2ปฏิบัติ 

 

4.1.5 กรอกรายละเอียดอธิบายจุดเน,นและกระบวนการพัฒนาท่ีส2งผลต2อระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

 

4.1.6 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4.2. มาตรฐานด,านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

4.2.1 คลิก กระบวนการบริหารและการจัดการ กดเพ่ือสร,างมาตรฐาน 

 

4.2.2 กรอกรายละเอียดมาตรฐานท่ีต,องการสร,างเพ่ิมเติม และกำหนดเกณฑPของคะแนนในแต2ละระดับ 

(เรียงจากน,อย >มาก) 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4.2.3 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นพิจารณาหลัก กรอกรายละเอียด เลือกการปฏิบัติ หรือไม2ปฏิบัติ 

 

4.2.4 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นย2อย กรอกรายละเอียด เลือกการปฏิบัติ หรือไม2ปฏิบัติ 

 

4.2.5 กรอกรายละเอียดอธิบายจุดเน,นและกระบวนการพัฒนาท่ีส2งผลต2อระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

 

4.2.6 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 72 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4.3. มาตรฐานด,านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน,นเด็ก/ผู,เรียนเป�นสำคัญ 

4.3.1 คลิก กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน,นเด็ก/ผู,เรียนเป�นสำคัญ กดเพ่ือสร,างมาตรฐาน 

 

4.3.2 กรอกรายละเอียดมาตรฐานท่ีต,องการสร,างเพ่ิมเติม และกำหนดเกณฑPของคะแนนในแต2ละระดับ 

(เรียงจากน,อย >มาก) 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

4.3.3 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นหลัก กรอกรายละเอียด เลือกการปฏิบัติ หรือไม2ปฏิบัติ 

 
4.3.4 คลิก กดเพ่ือสร,างประเด็นย2อย กรอกรายละเอียดประเด็นย2อย เลือกปฏิบัติ กรอกจำนวนผู,ผ2าน

เกณฑP (ใส2จำนวนไม2เกินจำนวนนักเรียนท้ังหมด) หรือเลือกไม2ปฏิบัติ 

 

4.3.5 กรอกรายละเอียดอธิบายจุดเน,นและกระบวนการพัฒนาท่ีส2งผลต2อระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

 

4.3.6 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

  
กรณีที่โรงเรียนมีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากรูปแบบในระบบ สามารถแนบรายละเอียดในรูปแบบไฟลQ PDF 

ได*ที่ภาคผนวก 

 

  
การสร,างประเด็นพิจารณาหลักหรือย#อย เราแนะนำให,กดเพิ่มรายการให,ครบตามจำนวนที่ต,องการ จากนั้น

เรียงลำดับการกรอกที่ต,องการให,แสดงในเล#มรายงาน 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

3. วิธีกรอกข.อมูลจุดเด?น 

1.1 ไปส2วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เลือกจุดเด2น  

คลิกปรับปรุงข,อมูล 

 

1.2 กรอกรายละเอียดจุดเด2นในแต2ละด,าน ของระดับท่ีโรงเรียนเป�ดสอน 

 

• ระดับปฐมวัย กรอกคุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณP

ท่ีเน,นเด็กเป�นสำคัญ 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

• ระดับปฐมวัย กรอกคุณภาพของผู,เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัด

ประสบการณPท่ีเน,นเด็กเป�นสำคัญ 

 

1.3 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 

 
 

4. วิธีกรอกข.อมูลจุดควรพัฒนา 

1.4 ไปส2วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เลือกจุดควรพัฒนา  

คลิกปรับปรุงข,อมูล 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

1.5 กรอกรายละเอียดจุดเด2นในแต2ละด,าน ของระดับท่ีโรงเรียนเป�ดสอน 

 

• ระดับปฐมวัย กรอกคุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณP

ท่ีเน,นเด็กเป�นสำคัญ 

 

• ระดับปฐมวัย กรอกคุณภาพของผู,เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัด

ประสบการณPท่ีเน,นเด็กเป�นสำคัญ 

 

1.6 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

5. วิธีกรอกข.อมูลแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา และความต.องการช?วยเหลือ 

1.7 ไปส2วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เลือกแนวทางการพัฒนา

ของสถานศึกษา และความต,องการช2วยเหลือคลิกปรับปรุงข,อมูล 

 

1.8 กรอกรายละเอียดแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา และความต,องการช2วยเหลือ 

 

1.9 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 

 
 

  
สามารถอ#านรายละเอียดวิธีการใช, Text Editor ได,ที่บทที่ 3 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

6. วิธีกรอกข.อมูลความโดดเด?นของสถานศึกษา 

1.10 ไปส2วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เลือกความโดดเด2นของ

สถานศึกษา คลิกปรับปรุงข,อมูล 

 

1.11 ไปท่ีความโดดเด2นของสถานศึกษา กรอกรายละเอียด เลือกการยอมรับการยอมรับเป�นต,นแบบระดับ 

กรอกรายละเอียดกระบวนการพัฒนาความโดดเด2นของสถานศึกษา กรณีมีมากกว2า 1 ความโดดเด2น  

คลิกเพ่ิมรายการความโดดเด2นของสถานศึกษา 

 

1.12 คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 
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ส*วนที่ 4 : วิธีกรอกขKอมูลบทสรุปของผูKบริหาร (Executive Summary) 

 

วิธีกรอกบทสรุปของผู.บริหาร (Executive Summary) 

บทสรุปผู,บริหารคือส2วนของการสรุปผลรายงานผลการประเมินตนเอง โดยเล2มรายงานบทสรุปผู,บริหารจะ

ประกอบด,วยข,อมูลที่เจ,าหน,าที่กรอกจากแบบฟอรPม และส2วนที่ระบบคำนวณและแสดงโดยระบบทำการคำนวณ

อัตโนมัติ ซ่ึงส2วนท่ีเจ,าหน,าท่ีต,องกรอกจะประกอบด,วย 3 ส2วน 

 

1. บทสรุปของผู,บริหาร (Executive Summary) กรอกรายละเอียดเพ่ือบรรยายบทสรุปผู,บริหาร  

(ไม2บังคับกรอก) 
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ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

2. กรอกรายละเอียดหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพของระดับการศึกษาท่ีเป�ดสอน 

 

3. กรอกรายละเอียดโรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต2อไปอย2างไรให,ได,มาตรฐานท่ีดีข้ึนกว2าเดิม 1 ระดับของระดับ

การศึกษาท่ีเป�ดสอน 

 

4. คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกรอกข,อมูลในส2วนถัดไป 
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ส*วนที ่5 : วิธีแนบเอกสารภาคผนวก 

วิธีกรอกภาคผนวก 

1. ไปท่ีส2วนท่ี 5 ภาคผนวก เลือกภาคผนวก คลิกปรับปรุงข,อมูล 

 

2. คลิก เพ่ิมเอกสาร ในแต2ละหัวข,อ (โดยเอกสารหัวข,อ 1-7 บังคับกรอก) 

 

3. กรอกช่ือเอกสาร เลือกไฟลP 

 

4. คลิกบันทึกข,อมูล เม่ือบันทึกข,อมูลเรียบร,อยแล,วให,คลิกย,อนกลับเพ่ือกลับไปหน,ารวมแบบฟอรPมการสร,าง

รายงาน โดยเม่ือทำการกรอกข,อมูลครบถ,วนแล,วสามารถพิมพPตัวอย2างรายงาน หรือดาวนPโหลดไฟลPเล2มรายงาย

ได, โดยดูข้ันตอนการทำงานได,ในข้ันตอนท่ี 2 พิมพPตัวอย2างรายงาน 
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วิธีพิมพOตัวอย*างรายงาน 

เม่ือกรอกข,อมูลในข้ันตอนท่ี 1 ครบถ,วนแล,วเจ,าหน,าท่ีหรือผู,อำนวยการโรงเรียนสามารถดูตัวอย2างเล2มรายงาน

ผลการประเมินตนเองได, โดยสามารถพิมพPตัวอย2างผ2านเคร่ืองพิมพP หรือดาวนPโหลดในรูปแบบไฟลPเอกสารได, 

1. พิมพPรายงานผลการประเมินตนเองคลิก icon รูปเคร่ืองพิมพP ( ) 

 

ระบบจะแสดงตัวอย2างเอกสาร สามารถเลือกเคร่ืองพิมพP คลิกพิมพP 

 

  
สามารถคลิก พิมพYตัวอย#างรายงาน ( ) ได,จากหน,าแบบฟอรYมกรอกรายงานได, 
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ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

2. ดาวนPโหลดไฟลPรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( ) ระบบจะทำการสร,างไฟลPเล2มรายงาน โดย

จะแสดงการโหลดข,อมูลดังรูป  

 

เม่ือดาวนPโหลดข,อมูลเรียบร,อยจะได,ไฟลPเล2มรายงาน 

 

  
ความเร็วในการดาวนYโหลด หรือพิมพYตัวอย#างรายงานจะขึ้นกับหลายปhจจยั ความเร็วของอินเตอรYเน็ต, ขนาด

ไฟลYข,อมูลทีด่าวนYโหลด รวมไปถึงปริมาณการใช, ณ ขณะนั้น 
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กระบวนการท่ี 2 ส*งรายงานถึงผู'บริหาร/ผู'อำนวยการ 

การส*งรายงานถึงผูKบริหาร/ผูKอำนวยการโรงเรียนตรวจสอบเพื่อรับรองรายงาน 

เม่ือเจ,าหน,าท่ีจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเรียบร,อยแล,วจะต,องทำการส2งถึงผู,บริหาร/

ผู,อำนวยการโรงเรียนตรวจสอบ และรับรองรายงานและส2งต2อไปยังหน2วยงานต,นสังกัดเพ่ือทำการตรวจสอบได,  

1. คลิก แก,ไขรายงานประเมิน 

 

2. คลิก ส2งรายงานถึงผู,บริหาร 
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3. ระบุรายละเอียดท่ีต,องการแจ,งให,กับผู,บริหารทราบ (ไม2บังคับกรอก) คลิกบันทึกข,อมูล 

 

4. เม่ือคลิกบันทึกข,อมูลเพ่ือยืนยันการส2งรายงานถึงผู,บริหาร ระบบจะแสดง ส2งรายงานถึงผู,บริหารสำเร็จ  

 

5. ระบบจะเปล่ียนสถานะจาก กำลังดำเนินการ เป�น ผู,บริหารพิจารณา 

 
 

  
ตรวจสอบให*แนDใจวDารายงานผลการประเมินตนเองถูกต*องครบถ*วน โดยสามารถพิมพQหรือดาวนQโหลดตัวอยDาง

รายงานได* (อDานขั้นตอนการทำงานได*ในกระบวนการที่ 1 หัวข*อวิธีพิมพQตัวอยDางรายงาน ) เมื่อเจ*าหน*าที่ 

คลิกสDงยืนยนัรายงานถึงผู*บริหาร เจ*าหน*าที่จะไมDสามารถแก*ไขรายงานได* 
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กระบวนการท่ี 3 ผู'บริหาร/ผู'อำนวยการ พิจารณาตรวจสอบเพ่ือรับรองรายงาย 

ผูKบริหาร/ผูKอำนวยการโรงเรียนตรวจสอบเพื่อรับรองรายงาน 

เม่ือเจ,าหน,าท่ีคลิกยืนยันการส2งรายงานถึงผู,บริหาร ผู,บริหาร/ผู,อำนวยการจำได,รับอีเมลแจ,งเตือนการส2ง

รายงานเพ่ือรับรองโดยผู,บริหาร/ผู,อำนวยการสามารถเข,าสู2ระบบ (ตามข้ันตอนการเข,าสู2ระบบในบทท่ี 1) 

1. คลิกรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

 

2. ผู,บริหาร/ผู,อำนวยการโรงเรียนสามารถพิมพP หรือดาวนPโหลดตัวอย2างรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบ คลิก แก,ไขรายงานประเมิน 
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3. คลิก รับรองรายงาน 

 

• กรณีแก,ไขรายงาน ผู,บริหารสามารถแก,ไขรายงานได,ด,วยตนเองในแต2ละส2วน (โดยสามารถดูรายละเอียดการ

แก,ไขได,จากกระบวนการท่ี 1 การสร,างรายงานผลการประเมินตนเอง) หรือหากต,องการเจ,าหน,าท่ีโรงเรียน

แก,ไข คลิกเลือกผลการตรวจสอบ เป�น ปรับแก,ไข ระบุรายละเอียดท่ีต,องการให,แก,ไข คลิกบันทึกข,อมูล 
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• กรณีรับรองรายงาน เม่ือผู,บริหารตรวจสอบรายงานและต,องการรับรองรายงานเพ่ือส2งถึงหน2วยงานต,นสังกัด

ตรวจสอบต2อไป คลิกเลือกผลการตรวจสอบ เป�นยืนยันการส2งรายงาน ระบุรายละเอียดท่ีต,องการให,แก,ไข 

คลิกบันทึกข,อมูล 

 

 เม่ือผู,บริหาร/ผู,อำนวยการยืนยันการส2งรายงาน ระบบจะเปล่ียนสถานะรายงานเป�น รอตรวจสอบ 

 
 

  
โปรดเข*าใจวDา 

• กรณีผู,บริหารคลิกปรับแก,ไขรายงาน ระบบจะปรับสถานะเปjนกำลังดำเนินงาน โดยเจ,าหน,าที่โรงเรียนจะ

สามารถแก,ไขรายงานได,อีกครั้ง ซึ่งผู,บริหาร/ผู,อำนวยการจะไม#สามารถแก,ไขรายงานได, 

• กรณีผู,บริหารคลิกยืนยันส#งรายงาน ระบบจะปรับสถานะเปjน รอตรวจสอบ โดยเจ,าหน,าที่และผู,บริหารจะ

ไม#สามารถแก,ไขรายงานได, 
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กระบวนการท่ี 4 ติดตามการทำงาน (ปรับแก'ไข/รายงานเสร็จสมบูรณ;) 

กระบวนการที่ 4 คือการติดตามการทำงาน เมื ่อทางโรงเรียนยืนยันการส2งรายงานถึงหน2วยงานต,นสังกัด

พิจารณา จะถือว2าทางโรงเรียนได,ทำการส2งรายงานเพื่อตรวจสอบและพิจารณา โดยหน2วยงานต,นสังกัดจะเข,าทำการ

ตรวจสอบและสามารถปรับสถานะรายงานได, 2 สถานะ ดังน้ี 

ปรับแกKไขรายงาน 

เมื่อหน2วยงานต,นสังกัดทำการตรวจสอบ และพิจารณาแล,วว2ารายงานไม2ถูกต,องครบถ,วน หน2วยงานต,นสังกัด

ปรับสถานะรายงานเป�น ปรับแก,ไข โดยระบบจะแจ,งเตือนผลไปยังอีเมลของเจ,าหน,าท่ีและผู,บริหาร และเจ,าหน,าท่ีจะ

สามารถเข,าสู2ระบบเพ่ือแก,ไขปรับปรุงรายงานได,  

 

เจ,าหน,าท่ีเข,าสู2ระบบ และสามารถคลิก รายละเอียด เพ่ือดูรายละเอียดการปรับแก,ไข 
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ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

 รายละเอียดการแก,ไข คลิกส่ังพิมพP เพ่ือพิมพPรายละเอียด 

 

 

รายงานเสร็จสมบรูณO 

เมื่อหน2วยงานต,นสังกัดทำการตรวจสอบ และพิจารณาแล,วว2ารายงานนั้นถูกต,องครบถ,วน หน2วยงานต,นสังกัด

ปรับสถานะรายงานเป�น รายงานสมบูรณP โดยระบบจะแจ,งเตือนผลไปยังอีเมลของเจ,าหน,าท่ีและผู,บริหาร โรงเรียน

จะสามารถพิมพPหรือดาวนPโหลดเล2มรายงานฉบับสมบูรณPได, (ฉบับท่ีไม2มีลายน้ำฉบับร2าง) 
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ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

 

บทที่ 3  
รายละเอียดการใช-งานทั่วไป/เงื่อนไขที่ควรทราบ 
บทน้ีจะเล*าถึงการทำงาน การใชKงานทั่วไปอื่น ๆ ทีค่วรทราบ และเงื่อนไขต*าง ๆ ที่อาจมีผลต*อการ

จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ข@าวประชาสัมพันธJจากสำนักงานคณะกรรมการส@งเสริมการศึกษาเอกชน 

1. ไปท่ีข2าวประชาสัมพันธP 

 

2. ไปท่ีค,นหา พิมพPหัวข,อข2าว และเลือกประเภทข2าว คลิกค,นหา 

 

3. คลิกข2าวประชาสัมพันธPเพ่ืออ2านรายละเอียด 
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ความรู+เรื่องการใช+งานเครื่องมือ Text editor 

 

เครื่องมือใชKงานบ*อย ดังนี ้

 
1. แทรกรูปภาพ  

1.1 คลิก icon รูปภาพ 

 

1.2 เลือกรูปภาพ 

 

  



 

บริษัท ซกิม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 95 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  
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2. แทรกตาราง 

 

3. จัดรูปแบบข,อความ 

 

4. แทรกบุลเล็ต 

 

 

  
สามารถคัดลอกเนื้อหาจากไฟลYอื่น ๆ เช#น word, Excel มาวางใน text editor ได, โดยการกด Ctrl+V 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

ข+อมูลติดต@อ 

กลุ2มมาตรฐานการศึกษา กลุ2มงานโรงเรียนสามัญศึกษา  

สำนักงานคณะกรรมการส2งเสริมการศึกษาเอกชน  

โทร 022826831 ,022821000 ต2อ 640 641  


