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การใช'งานระบบสารสนเทศด'านการประกันคุณภาพการศึกษา

สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชน

จังหวัด 
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพือ่นำเสนอขั้นตอน วิธีการใช=งานใช=งานระบบสารสนเทศด=านการประกัน

คุณภาพการศึกษาสำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เพื่อใช=

เปIนเครื่องมือในการดำเนินงานงานด=านการประกันคณุภาพการศึกในการตรวจสอบ พิจารณา

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนตOาง ๆ ที่อยูOในการกำกับดูแล 
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ภาพรวมขั้นตอนการทำงาน 

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

ผู&อำนวยการโรงเรียน ผู&รับรองรายงาน 

ผู&ดำเนินการ : ตัวแทนโรงเรียนทำการสมัครสมาชิก ในระบบ โดยในการสมัครแนะนำให&ใช& ข&อมูลติดตPอ 

หรืออีเมลสPวนกลาง รหัสโรงเรียนท่ีเคยสมัครใช&งานแล&ว จะไมPสามารถสมัครซ้ำได& (Username, Email ไมP

สามารถซ้ำในระบบได&) 

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

ครบถ&วนแล&วกดสPงรายงาน ถึงผู&อำนวยการเพ่ือรับรอง 

ผู&ดำเนินการ : เจ&าหน&าท่ีโรงเรียนเข&าสูPระบบด&วยสิทธ์ิเจ&าหน&าท่ี เพ่ือสร&างรายงานผลการประเมินตนเอง 

กรอกข&อมูลตPาง ๆ ให&ถูกต&องครบถ&วน โดยสามารถพีวิวดูตัวอยPางรายงานได& ความเร็วในการพีวิวตัวอยPาง

รายงาน มีป̀จจัยหลายด&าน  เชPน อินเตอร_เน็ต จำนวนผู&ใช&ขณะน้ัน 

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

รายงานเพ่ือสPงถึงหนPวยงาน ต&นสังกัดตรวจสอบ 

ผู&ดำเนินการ : ผู&อำนวยการโรงเรียนเข&าสูPระบบด&วยสิทธ์ิผู&อำนวยการโรงเรียนเพ่ือยืนยันการรับรองรายงาน 

เม่ือผู&อำนวยการกดรับรองรายงาน เพ่ือสPงรายงานถึงหนPวยงานต&นสังกัดตรวจสอบ หากทำการยืนยันทาง

โรงเรียนจะไมPสามารถแก&ไขรายงานได& 
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4. ตรวจสอบรายงาน : หนPวยงานต&นสังกัดตรวจสอบรายงานท่ีรับรองจากผู&อำนวยการโรงเรียน โดยสามารถส่ัง

ปรับแก&ไข หรืออนุมัติรายงานเสร็จสมบูรณ_ได& 

ผู&ดำเนินการ : หนPวยงานต&นสังกัดหนPวยงานต&นสังกัด (ศธจ. หรือ สช. สPวนกลาง) จะทำการตรวจสอบ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และแจ&งผลให&ทางโรงเรียนทราบผPานทางอีเมล หรือดูได&จาก

ในระบบ  

กรณีท่ี 1 รายงานเสร็จสมบูรณ_  

กรณีท่ี 2 ปรับแก&ไขรายงาน 

5. เสร็จสมบูรณ_จบกระบวนการทำงาน : เม่ือหนPวยงานต&นสังกัดทำการอนุมัติรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษาเรียบร&อยแล&ว  

ผู&ดำเนินการ : รายงานเสร็จสมบูรณ_เม่ือหนPวยงานต&นสังกัดทำการปรับ สถานะรายงานเปtนรายงานเสร็จ

สมบูรณ_ โรงเรียนจะสามารถพิมพ_รายงาน ฉบับสมบูรณ_ได& (โดยไมPมีลายน้ำฉบับรPาง) จบการทำงาน 
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บทบาทและความสามารถในระบบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชน

จังหวัด 

 

 

เมนูหลักท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สามารถใช&งานได&ประกอบด&วย 

• หน&าหลัก 

• รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในการดูแล 

• รายงานสรุปผล 

• ขPาวประชาสัมพันธ_ 
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การเร่ิมต)นการใช)งาน 

การเร่ิมต&นการใช&งานผู&ใช&งานจะต&องทำการคลิกยินยอมการจัดเก็บคุกก้ี เน่ืองจากระบบมีความจำเปtนต&อง

จัดเก็บคุกก้ีเพ่ือให&ผู&ใช&งานสามารถใช&งานระบบได&สะดวก และถูกต&อง  
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การเข=าสูOระบบ 

1. เข&าสูPเว็บไซต_ด&วย URL : https://esar.opec.go.th 

2. ใสP Username และ Password กดปุ�ม “เข&าสูPระบบ”  

 
 

กรณีท่ี 1 เข&าสูPระบบสำเร็จ : ระบบจะเข&าสูPระบบโดยแสดงหน&าหลัก ดังรูป 
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กรณีท่ี 2 เข&าสูPระบบไมPสำเร็จ : หากเจ&าหน&าท่ีไมPสามารถเข&าสูPระบบได&สามารถตรวจสอบได&จากข&อความท่ีแจ&งเตือน 

โดยมีสาเหตุได&ดังน้ี 

• ข"อมูลช่ือผู"ใช"งาน หรือรหัสผ4านไม4ถูกต"อง 

เม่ือเห็นแจ&งเตือนดังกลPาวโปรดตรวจสอบ

ความถูกต&องของข&อมูลช่ือผู&ใช&หรือรหัสผPาน  

 

   

 

• ผู"ใช"งานไม4ผ4านการตรวจสอบ  

เม่ือเห็นแจ&งเตือนดังกลPาวน้ันหมายความวPา

เจ&าหน&าท่ีดูแลระบบไมPอนุมัติ หรือระงับการ

ใช&งานข&อมูลสมาชิกของทPาน 
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การแก=ไขข=อมูลสOวนตัว 

  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสามารถเข&าใช&งานระบบด&วยข&อมูล

สมาชิกท่ีหนPวยงานต&นสังกัดแจ&ง โดยเม่ือเข&าสูPระบบสำเร็จโปรดแก&ไขข&อมูลอีเมล และรหัสผPาน 

 

1. ไปท่ีแก&ไขข&อมูลสมาชิก 

 

2. แก&ไขรายละเอียด  คลิกปุ�ม “บันทึกข&อมูล” 

เม่ือเข&าใช&งานคร้ังแรกโปรดแก&ไขอีเมล และรหัสผPาน โดยอีเมลควรใช&เปtนอีเมลสPวนกลาง เน่ืองจากอีเมล

จำเปtนต&องใช&ในการลืมรหัสผPาน 
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3. คลิก ต้ังคPารหัสผPานใหมP 

4. แก&ไขรหัสผPาน คลิก 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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การจัดการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

การค=นหาข=อมูลโรงเรียนในการดูแล 

1. ไปท่ีเมนูรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

 

2. ระบบจะแสดงหน&ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีอยูPในการดูแล โดยสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสามารถค&นหาโรงเรียนได&ดังน้ี 

 
  

รายการผลการค(นหา 

ส-วนค(นหา 

ส-วนติดตามสถานะรายงาน 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

• สPวนค&นหา คือสPวนในการค&นหาข&อมูลโรงเรียนตามเง่ือนไขท่ีกำหนด (filter) โดยสามารถค&นหาได&

จากกรอกรายละเอียดช่ือโรงเรียน, ข&อมูลโรงเรียน  เลือกระดับท่ีเป�ดสอน เลือกอำเภอ คลิกค&นหา 

หรือกรณีท่ีต&องการดูรายงานผลการประเมินตนเองย&อนหลังสามารถเลือก ป�การศึกษาได& 

 

• การ filter รายงานจากสถานะของรายงาน  

 

คลิกสถานะท่ีไมPต&องการดูข&อมูลออก ระบบจะเปล่ียนสีพ้ืนหลังเปtนสีเทา  
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

วิธีพิมพU/ดาวนUโหลดรายงาน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสามารถดูตัวอยPางเลPมรายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษาในการดูแลได& โดยสามารถพิมพ_ตัวอยPางผPานเคร่ืองพิมพ_ หรือดาวน_โหลดในรูปแบบไฟล_

เอกสารได& โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. เลือกโรงเรียนท่ีต&องการพิมพ_รายงาน คลิก icon รูปเคร่ืองพิมพ_ ( ) 

 

ระบบจะแสดงตัวอยPางเอกสาร สามารถเลือกเคร่ืองพิมพ_ คลิกพิมพ_ 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

2. หากต&องการดาวน_โหลดรายงาน เลือกโรงเรียนท่ีต&องการดาวน_โหลดรายงาน คลิกดาวน_โหลด ( ) ระบบจะทำ

การสร&างไฟล_เลPมรายงาน โดยจะแสดงการโหลดข&อมูลดังรูป  

 

เม่ือดาวน_โหลดข&อมูลเรียบร&อยจะได&ไฟล_เลPมรายงาน 

 

  
ความเร็วในการดาวนMโหลด หรือพิมพMตัวอย#างรายงานจะขึ้นกับหลายปTจจัย ความเร็วของอินเตอรMเน็ต, ขนาด

ไฟลMข,อมูลที่ดาวนMโหลด รวมไปถึงปริมาณการใช, ณ ขณะนั้น กรณีที่ระบบใช,เวลาในการโหลดนานเกินไป (เกิน 5 

นาที) ให,ผู,ใช,งานลองรีเฟรชหน,าเว็บและลองกดใหม#อีกครั้ง 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

ข=อมูลที่อยูOปVจจุบันของโรงเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสามารถคลิกเพ่ือดูข&อมูลท่ีอยูPป̀จจุบันของ

โรงเรียนท่ีต&องการได& โดยการคลิก icon ( ) ของโรงเรียนท่ีต&องการ

 

 โดยเจ&าหน&าท่ีสามารถดูข&อมูลติดตPอ หรือท่ีอยูPได&จากหน&าน้ี 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

วิธปีรับแก=ไขสถานะรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

1. ไปท่ีเมนูรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

 

2. เลือกโรงเรียนท่ีต&องการรับรองรายงานกระประเมินตนเอง (SAR) คลิกปรับปรุงสถานะ 

กรณีท่ี 1 : ปรับแก&ไขรายงาน  
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

กรณีท่ี 2 : รายงานสมบูรณ_ 

 

3. ระบุรายละเอียด คลิกบันทึกข&อมูล 

  

 

  
เมื่อเจ,าหน,าที่ปรบัสถานะของรายงานเป]น 

• “ปรับแก,ไข” ระบบจะเปลี่ยนสถานะรายงานเป]นปรับแก,ไข ( ) 

• “รายงานสมบูรณM” สถานะรายงานเป]นรายงานฉบับสมบูรณM ( ) 

โปรดเข,าใจว#าเมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทำการปรับสถานะเป]นรายงาน

สมบูรณMจะถือว#าเสร็จสิ้นกระบวนการส#งรายงานของสถานศึกษา และจะไม#สามารถแก,ไขรายงานได, 

 

  



 

บริษัท ซิกม+า ไนซ/ อินโนเวชั่น จำกัด I เลขที่ 119/47 หมู+ 5 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220 19 

คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

การใช=งานรายงานผลการประเมินตนเอง 

เจ&าหน&าท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสามารถดูรายงานผลสรุปการ

ประเมินตนเองของโรงเรียนในการดูแลได& พร&อมท้ังสามารถสPงออกข&อมูลได& 

 

1. กำหนดเง่ือนไขในการแสดงข&อมูล (filter) ท่ีต&องการ กรอกช่ือโรงเรียน หรือระดับการศึกษา หรือป�การศึกษา 

หรือเขตพ้ืนท่ีของโรงเรียน คลิกค&นหา 

 
2. คลิก สPงออกข&อมูล 
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คู#มือการใช,งานสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษา  

ระบบสารสนเทศด,านการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR) 

ข@าวประชาสัมพันธMจากสำนักงานคณะกรรมการส@งเสริมการศึกษาเอกชน 

1. ไปท่ีขPาวประชาสัมพันธ_ 

 

2. ไปท่ีค&นหา พิมพ_หัวข&อขPาว และเลือกประเภทขPาว คลิกค&นหา 

 

3. คลิกขPาวประชาสัมพันธ_เพ่ืออPานรายละเอียด 

 


