
โดย 
นายอุทัย   โทจ าปา 
นางปรมิฤดี  แท่นพิทักษ์ 

การน าสง่ขอ้มลู 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน (จัดพิมพ์คู่มือประเมินคุณภาพภายใน และคู่มือ SAR ตามกรอบมาตรฐานฯ 

ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ให้แก่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30,000 เล่ม)  

2. พัฒนามาตรฐานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 3,000 คน ตามมาตรฐานและการประเมินแนวใหม่ 

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและการประเมินคุณภาพแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม

สถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (รุ่นแรก) จ านวน 7,089 แห่ง  

4. จัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพฯ ระดับเขตพื้นที่                       

(จ านวน 40 เขต) 

5. จัดสรรงบประมาณติดตามตรวจสถานศึกษา จ านวน 30,893 แห่ง (สังกัด สพป. สพม.และ สศศ.) 

6. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการติดตามตรวจสอบฯ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อก ากับติดตามการบริการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 125 เขตพื้นที่ 

8. พัฒนาความสามารถและทักษะด้านคุณภาพและมาตรฐานแก่บุคลากรระดับเขตพื้นที่ จ านวน 220 คน 

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาด้วยระบบ ONLINE  

10.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

 เอกสารเพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เอกสารแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

   เอกสารทั้ง 2 ฉบับ แจกให้สถานศกึษาๆละ 1 ชุด ในวันน้ี                                     
ส่วนที่ สพฐ. ก าลังด าเนินการจัดท า คอื 

เอกสารชุดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เอกสารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด 



ระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
online 

Q  :  Quality   
A  :  Assurrance 
M :  Management 
S  :  System 

QAMS 



ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS) 
  เป็นเครื่องมอืช่วยการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา                    
ของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศกึษา และหน่วยงานอื่นๆเก่ียวข้อง  
  ใช้ความสามารถจาก ICT มาออกแบบการท างานในลักษณะพาท า                    
อย่างเป็นระบบ  
 เห็นผลการด าเนินงานของทุกสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา                          
อย่างสะดวก  รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน  
  ประมวลผลแสดงภาพความส าเร็จทั้งด้านเชิงปรมิาณและระดับคุณภาพ       
ได้ทันที  
  แสดงผลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวเลข กราฟ  แผนภูมิ รูปภาพ 



ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา online 

วัตถุประสงค ์

 1.    เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 2.  เพื่อสร้างเครื่องช่วยในการก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารและจัดการของสถานศึกษา  



ระบบการบรหิารจดัการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา online 

วัตถุประสงค์ (ต่อ) 
 3.  เพื่อเป็นเครื่องมอืในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และ
ร่องรอยหลักฐานของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก 
        4.  เพื่อเป็นเครื่องช่วยสถานศึกษาในการจัดท ารายงานประจ าปทีี่
เป็นการประเมินคุณภาพภายใน  ในแต่ละปีที่สะดวกและรวดเร็ว  
        5.  เป็นคลังสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐาน 



หลักการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online 

ใชง้่าย สะดวก รวดเร็ว แตป่ลอดภัย 

ไม่เพิ่มภาระ ลดความซ้ าซ้อน ต้องน าข้อมูลของสถานศึกษาท่ีจัดเก็บในรูปแบบ
ต่างๆ น ามาใช้ได ้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนด้วยกันได้ โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานภายใน สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สถาบันทดสอบแห่งชาติ  และ สมศ. 

ผู้รายงานและผู้รับรายงานต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้เช่นกัน                   
(ข้อมูลที่บันทึกสามารถน าไปประมวลผลและวิเคราะห์ผลต่อได้) 



พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโรงเรียน                  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ สพฐ. ใหม้ีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

หลักการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา online 

น าเสนอผลการด าเนินงานทั้งรายประเด็นและภาพรวม 
ของโรงเรียนรายโรง รายเขตพื้นที่ และ สพฐ. 

ปรับแกไ้ขเพ่ิมเติมข้อมูลตามความต้องการ 

มีการรับรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออัปเดตข้อมูล 



ประมวลผลและน าเสนอทันที ทั้งในมิติระดับ
คุณภาพ / ผลการประเมิน / การเทียบกับแผน / 
เป้าหมาย / การเปรียบเทียบ / พัฒนาการ / 
ความสอดคล้อง / การมีส่วนร่วม เป็นต้น                  
ในรูปกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น 

หลักการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา online 

มีสัญญาณเตือน หากมีข้อผิดพลาด      
ผลก ารด า เนิ นก าร ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
ระยะเวลา / ไม่ เป็นไปตามแผน /                   
ไม่บรรลุเป้าหมาย เป็นต้น 

print ได้ทั้งรายประเด็น ภาพรวม และ
เป็นเล่ม หรือ จัดเก็บในรูป E - book 

ใช้ไดท้ั้งระบบ offline และ online 



ใช้ได้กับทุกมาตรฐานการศึกษา ( มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน / มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย / มาตรฐานการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน                
4 ประเภทความบกพร่อง / ศูนย์การศึกษาพิเศษ) 

หลักการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา online 

สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อได้ 
.......................................                            

เป็นต้น 



1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2. การน าส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

3. การน าระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

4. การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด  + EQA ของ สมศ. 

5. การจัดท า SAR ของสถานศึกษา 

6. สรุปผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  + ผลการประเมินรายสถานศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษาธิการจังหวัด  ศึกษาธิการภาค  อื่นๆ ( สังกัด  ระดับการศึกษา 
ประเภทโรงเรียน ขนาด ที่ตั้ง โครงการพิเศษ ระดับคุณภาพ เป็นต้น ) 

องค์ประกอบของระบบ 



 ขยายผลให้แก่สถานศึกษาในสังกัด                  
17   มกราคม    2560  

 เปดิระบบน าส่ง  4  ม.ค.  2560 
 ปดิระบบน าส่ง  31  ม.ค.  2560 



ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาด้วยระบบ ONLINE 

คู่มือการใช้งานระบบฯ หรือ 
คู่มือการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นเข้าสู่ระบบฯ 

โครงสร้างของคู่มือฯ 

ระดับผู้ใช้งานของระบบฯ  
(สพฐ. + เขตพื้นที่การศกึษา + สถานศึกษา) 



โครงสรา้ง ระบบน าสง่ขอ้มูลการบรหิารจดัการคุณภาพการศึกษา  

การเข้าใช้งานระบบ 

การดาวน์โหลดแบบบันทึก 

การน าส่งและรับรองข้อมูล 

การรายงานขอ้มูล กา
รก

 าห
นด

ผู้ใ
ช้ง

าน
ระ

บบ
 

กา
รก

 าห
นด

สิท
ธิ์ก

าร
ใช

้งา
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• การท างานของระบบน าเข้าข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา มีโครงสร้างระบบ
ประกอบไปด้วย ผู้ใช้งานระบบ  การเข้าใช้งานระบบ การดาวน์โหลดแบบบันทกึ การน าส่ง

และรับรองข้อมูล  การรายงานข้อมูล และ สิทธิ์การใช้งาน 



ส่วนกลาง (สพฐ.) 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา(สพม.1) 

สถานศึกษา                       
ในสังกัดสพม.1 

โครงสรา้งระบบน าสง่ขอ้มลูของสถานศกึษา สพฐ.  
 



ขั้นตอนการท างานส าหรับสถานศึกษา 

เร ิม่การท างาน 

เขา้สูร่ะบบ 

Download แบบบนัทกึ 
Excel File 

กรอกขอ้มลูใน แบบบนัทกึ 
Excel File 

Upload Excel File  
เพือ่น าสง่ขอ้มลู 

ตรวจสอบขอ้มลู 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา  
รบัรองขอ้มลูผา่นระบบ 

สง่ขอ้มลูไปหนว่ยงาน 
ตน้สงักดั 

สิน้สดุการท างาน ตรวจสอบ 
-คา่วา่ง 
-ชว่งตวัเลข 
-ตวัเลขเทา่น ัน้ 

ระบบการน าสง่ขอ้มลู 

ขอ้มลู
ถกูตอ้ง? 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 

ปรบัแกข้อ้มลูใน                      
แบบบนัทกึ 
Excel File 

บนัทกึขอ้มลูการน าสง่ 
เมนหูนา้แรก 

เมนนู าเขา้
ขอ้มลู 

เมนตูรวจสอบ
และรบัรอง 

ตรวจความถกู
ตอ้งจาก 
Sheet สดุทา้ย 



ระบบการน าสง่ขอ้มลู 

เร ิม่การท างาน 

เจา้หนา้ทีส่ถานศกึษา 
เขา้สูร่ะบบ 

Download แบบบนัทกึ 
(Template) 

กรอกขอ้มลูใน แบบบนัทกึ 
กรอกใหค้รบทกุชอ่ง ทกุปี 

สิน้สดุการท างาน 

ตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบ
บนัทกึใน Sheet ที ่6 

บนัทกึแบบบนัทกึและ 
น าสง่ขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ 

คลกิปุ่ ม บนัทกึขอ้มลู และ 
คลกิปุ่ ม ยนืยนัขอ้มลู 

ขอ้มลู
ถกูตอ้ง? 

ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง 

อา่นค าชีแ้จง้ใน แบบบนัทกึ 
ใน Sheet ที ่7 

เขา้เมน ูตรวจสอบและรบัรอง 
เพือ่บนัทกึรอ่งรอย 

เจา้หนา้ทีส่ถานศกึษา 
ออกจากระบบ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เขา้สูร่ะบบ 

เขา้เมน ูตรวจสอบและรบัรอง 
เพือ่รบัรองขอ้มลู ท ัง้ 3 ปี 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ออกจากระบบ 

• ชือ่ File สามารถเปลีย่นชือ่ได ้
• Excel Version 2007 ข ึน้ไป 

File.xlsx 


