คู่มือสำหรับ สนง.กศน.กทม./จังหวัด

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ก
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

คานา
สานักงาน กศน. ได้ดาเนินการจัดทาโปรแกรมและคู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการดาเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ลดการใช้
เอกสาร และช่วยอานวยความสะดวกให้กับสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. ในการจัดส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ซึ่งมีเอกสารประกอบการใช้งานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงานระบบ
บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสั งกัดส านักงาน กศน. ที่หน่วยงานสถานศึกษา
ผู้เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงานได้ตามความเหมาะสม จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. คู่มือสาหรับสานักงาน กศน.
2. คู่มือสาหรับสถานศึกษา กศน.เขต/อาเภอ
3. คู่มือสาหรับสถานศึกษาขึ้นตรง
4. คู่มือสาหรับสานักงาน กศน.กทม./จังหวัด
ในการนี้ สานักงาน กศน. ได้รับความสนับสนุนในการจัดทาโปรแกรมและคู่มือระบบบันทึก
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. จากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้มีความรู้
ความสามารถจากกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มแผนงาน สานักงาน กศน.
จังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
กับหน่วยงาน สถานศึกษา และผู้สนใจเป็นอย่างดี

(นายสุรพงษ์ จาจด)
เลขาธิการ กศน.

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ก
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์
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บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
การพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน อาศัย
หลักการภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ที่กาหนดให้ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกประเภท
และระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสถานศึกษาต้องมีการกาหนดและดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา รวมถึงต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล ตลอดจนการนาผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาไปจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อต้น สังกัด สถานศึกษาที่เกี่ย วข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากกรอบของกฎหมายทางการศึกษาดังกล่าว การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จึงมีความสาคัญ และจาเป็น อีกทั้งเมื่อเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน
ส่งผลให้สถานศึกษาต้องมีวิธีการดาเนินการที่ชัดเจนและต้องศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ และมีมาตรการที่ส่งเสริมให้เกิดการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ครอบคลุมถึงพันธกิจหลักของหน่วยงาน
สานักงาน กศน. เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหน้าที่ดูแ ล
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมีพันธกิจส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวง กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี การประกันคุณภาพ
ภายใน สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ให้สถานศึกษาดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพภายใน ที่กาหนดให้มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนดและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในส่ว นที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาแต่ล ะ
ประเภท เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการดาเนินงาน และเพื่อให้ได้ผลผลิตของสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
และสามารถรับใช้สังคมในด้านต่าง ๆ ได้
อย่างไรก็ตามส านักงาน กศน. ตระหนักและเห็นความส าคัญของข้อกฎหมายดังกล่าวจึง
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติ เช่น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาเอกสารคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กศน.อาเภอ/เขต
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เป็นต้น เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
การดาเนินงาน โดยมีเป้าหมายและทิศทางในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ การจัดทา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) จึงถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญ ที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลา
คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 1
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

ที่ผ่านมานั้น สถานศึกษาได้ดาเนินการตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ และมีผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและแนวทางเสริม รวมถึงจุดอ่อน และแนวทาง
การพัฒนาเป็นอย่างไร และเพื่อให้การดาเนินงานการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพ สานักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงได้ดาเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาขึ้น
เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นช่องทางในการจัดส่งรายงาน และเพื่อใช้เป็นช่องทางในการตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยสานักงาน กศน. จึงได้นาเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยรวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง
ค้นคืน วิเคราะห์ รายงานผล และเป็นหลักฐานในการตรวจประเมิน ช่วยให้เห็นภาพการดาเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษาได้ชัดเจนและถูกต้องขึ้น ทาให้ส ามารถติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ ทบทวนคุ ณภาพ
การศึ กษา และการประเมิ น ตนเองของสถานศึก ษา สามารถด าเนิ น การได้ดี ขึ้ น ตั ด สิ นใจได้ถู ก ต้ องและ
รวดเร็วขึ้น อันจะส่งผลถึงผลผลิตของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับ
การประเมินภายนอกได้เป็นอย่างดี โดยคาดหวังว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้ นจะช่วยให้สถานศึกษาใช้เป็น
เครื่องมืออานวยความสะดวกในการทางาน และรวบรวม จัดเก็บสารสนเทศ ที่เกิดจากการทางานปกติ ตามการ
แบ่งส่วนงานบริหารจัดการภายในสถานศึกษา สามารถนาสารสนเทศมาประมวลผล และรายงานสถานการณ์
เป็นเครื่องมือวัดประเมินการจัดการศึกษาที่ดาเนินการอยู่ ณ เวลาปัจจุบัน ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
รับ ทราบ และเป็ น สารสนเทศป้ อนกลั บ เพื่อควบคุม ดูแล แก้ไข ปรับปรุง ส่ งเสริมการจัดการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
ระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
2. เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
ระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
1. สานักงาน กศน. (Admin)
2. สถานศึกษา กศน.เขต/อาเภอ
3. สถานศึกษาขึ้นตรง
4. สานักงาน กศน.กทม./จังหวัด

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงาน กศน.ผ่านระบบออนไลน์
(Self Assessment Report : SAR)
ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สถานศึกษานาไฟล์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบ
2. สานักงาน กศน.กทม./จังหวัดดาเนินการดาวน์โหลดไฟล์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ในสังกัด
3. สานักงาน กศน.กทม./จังหวัดดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาในสังกัด
3.1 กรณีที่พบข้อผิดพลาด
3.1.1 ดาเนินการส่งกลับให้สถานศึกษาแก้ไขข้อมูลผ่านทางระบบ และ/หรือโทรศัพท์
หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สานักงาน กศน.กทม./จังหวัด ได้ทาการตกลงร่วมกัน
3.1.2 สถานศึกษาดาเนินการแก้ไขข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
3.1.3 สถานศึกษาดาเนินการตามข้อ 1
3.2 กรณีไม่พบข้อผิดพลาด สานักงาน กศน.กทม./จังหวัด ดาเนินการเผยแพร่รายงานการประเมิน
ตนเองผ่านระบบ
4. สถานศึกษาตรวจสอบสถานะของรายงานการประเมินตนเองจากระบบว่าอยู่ในสถานะใด
4.1 กรณีที่อยู่ในสถานะรอสานักงาน กศน.กทม./จังหวัดตรวจสอบ ให้พิจารณาว่าเกินระยะเวลาที่ได้
ตกลงกันไว้หรือไม่ ถ้าเกินให้ติดตามสานักงาน กศน.กทม./จังหวัด ให้ดาเนินการตรวจสอบ
เพื่อดาเนินการต่อไป
4.2 กรณีที่อยู่ในสถานะส่งคืนแก้ไข ให้ติดต่อกับทางสานักงาน กศน.กทม./จังหวัด ว่าต้องปรับปรุง
แก้ไขในเรื่องใด และดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด และดาเนินการตามข้อ 1
4.3 กรณีที่อยู่ในสถานะเผยแพร่แล้ว หมายความว่ารายงานการประเมินตนเองถูกต้องแล้ว
และสานักงาน กศน.กทม./จังหวัดได้ดาเนินการส่งไปยังสานักงาน กศน. เพื่อเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 3
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

ส่วนที่ 2 วิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ระบบและส่วนต่าง ๆ ของระบบ
1. วิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1.1 เปิดโปรแกรมใช้งานอินเตอร์เน็ต อาทิ
Internet Explore (ในคู่มือนี้ใช้

Google Chrome ,

Mozilla Firefox ,

Google Chrome)

1.2 พิมพ์ http://202.29.172.133/sar/ ในช่องกรอกชื่อเว็บไซต์ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ ฯ
2. ส่วนต่าง ๆ ของระบบ (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)
2.1 ส่วนหัวเว็บไซต์
2.2 ประกาศ/ข่าวด่วน
2.3 ฟอร์มสาหรับเข้าสู่ระบบ
2.4 สถิติการส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาภาพรวมระดับประเทศ
2.5 ข่าวประชาสัมพันธ์
2.6 เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
2.7 ส่วนค้นหาข้อมูลสถานะการส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
2.8 ส่วนแสดงผลจากการค้นหา
2.9 ส่วนท้ายเว็บไซต์

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 4
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

2.1
2.2
2.3
2.4

2.6

2.5

2.7
2.8

2.9

รูปที่ 2 เว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฯ
ส่วนที่ 3 สถานะของรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในระบบ
ยังไม่ได้ส่ง : สถานศึกษานั้น ๆ ยังไม่ได้ส่ง/upload ไฟล์รายงานการประเมินตนเองฯ เข้าสู่ระบบ
ส่งแล้ว

: สถานศึกษานั้น ๆ ส่งไฟล์การประเมินตนเองแล้ว

รอสานักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ : รอสานักงาน กศน.กทม./จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานการประเมินตนเองฯ
สานักงาน กศน.จังหวัดส่งคืนแก้ไข : สานักงาน กศน.กทม./จังหวัด พบข้อผิดพลาดในรายงาน
การประเมินตนเองฯ และได้ส่งคืนไปยังสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
เผยแพร่แล้ว : สานักงาน กศน.กทม./จังหวัด ได้ดาเนินการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง
และส่งไปยังสานักงาน กศน. เพื่อแผยแพร่

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 5
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

ส่วนที่ 4 การเข้าสู่ระบบ และการใช้งานระบบ
1. กรอก Username และ Password ในแบบฟอร์มสาหรับเข้าสู่ระบบ (ดูรูปที่ 2 ประกอบ : ข้อ 2.2)
โดย Username และ Password คือ รหัสสานักงาน กศน.กทม./จังหวัด 10 หลัก (สามารถเปลี่ยน
รหัสผ่านได้หลังจากเข้าสู่ระบบ) จากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ
หมายเหตุ
- กรณีที่ระบบแสดงสัญลักษณ์ ต่อท้ายช่องใดหมายความว่ากรอกช่องนั้นไม่ตรงตามเงื่อนไข
ที่กาหนด อาทิ กรอก username ไม่ครบ 10 หลัก เป็นต้น
- ระบบได้ทาการล็อคให้กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

รูปที่ 3 ระบบแสดงสัญลักษณ์ผิดพลาด กรณีกรอก username หรือ password ไม่ตรงเงื่อนไข

รูปที่ 4 ระบบแจ้งข้อความกรณีกรอก username และ/หรือ password ไม่ถูกต้อง
2. ส่วนต่าง ๆ ของระบบฯ
2.1 ส่วนหัวเว็บไซต์ โดยจะมีข้อความ สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร/จังหวัด
2.2 ส่วนแสดงสถานะการเข้าสู่ระบบ
2.3 สถิติการส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาภาพรวมของจังหวัด
2.4 ส่วนค้นหาข้อมูลสถานะการส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด
2.5 ตารางแสดงสถานะรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด
2.6 Code Iframe สาหรับนาข้อมูลไปแสดงผลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.7 เมนูหลัก

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 6
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

รูปที่ 5 ส่วนต่าง ๆ ของระบบ
3. การจัดการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด

รูปที่ 6 สถานะรอสานักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 7
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

3.1 เมื่อสถานศึกษาในสังกัดดาเนินการส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเองฯ เรียบร้อยแล้ว สถานะการส่ง
รายงานจะแสดงที่ตารางนี้ โดยสถานะเริ่มต้นคือ

รอสานักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ ให้สานักงาน กศน.

กรุงเทพมหานคร/จังหวัด ดาเนินการดาวน์โหลดไฟล์ฯ ดังกล่าวมาตรวจสอบความถูกต้อง โดยการคลิกที่
รูป
3.2 กรณีที่พบข้อผิดพลาดในรายงานการประเมินตนเองฯ ให้คลิกที่รูปภาพ
หน้ารูป

(ส่งคืนแก้ไข) ที่อยู่

เพื่อแจ้งสถานศึกษาให้ดาเนินการแก้ไข พร้อมติดต่อไปยังสถานศึกษาทางช่องทางที่สะดวก

เช่น โทรศัพท์ email เป็นต้น เพื่อชี้แจงข้อผิดพลาด และหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยสถานะของรายงาน
จะเปลี่ยนเป็น

(จังหวัดส่งคืนแก้ไข) และรูปภาพการดาเนินงานด้านขวามือจะหายไป ดังรูปที่ 7

เมื่อสถานศึกษาดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาจะดาเนินการส่งไฟล์รายงานการประเมิน
ตนเองฯ เข้าในระบบอีกครั้ง ซึ่งหากสถานศึกษาดาเนินการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของรายงาน
เปลี่ยนเป็น รอสานักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ ดังรูปที่ 6 ให้สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร/จังหวัด
ดาเนินการตามข้อ 3.1 อีกครั้ง

รูปที่ 7 สถานะจังหวัดส่งคืนแก้ไข
3.3 กรณีไม่พบข้อผิดพลาดในรายงานการประเมินตนเองฯ ให้คลิกที่รูป

เพื่อส่งไปยังสานักงาน

กศน. เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป โดยเมื่อทาการคลิกรูปดังกล่าวแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นรูป
(เผยแพร่แล้ว) และรูปภาพการดาเนินงานด้านขวามือจะหายไป ดังรูปที่ 8

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 8
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

รูปที่ 8 แสดงสถานะเผยแพร่แล้ว
4. การเปลี่ยนรหัสผ่าน
4.1 เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง (สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร/จังหวัด)
4.1.1 คลิกที่เมนูเปลี่ยนรหัสผ่านที่เมนูหลัก

รูปที่ 9 เปลี่ยนรหัสผ่าน
4.1.2 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก
1. กรอกรหัสผ่านเดิม
2. กรอกรหัสผ่านใหม่
3. กรอกยืนยันรหัสผ่านใหม่

4. บันทึกรหัสผ่านใหม่
รูปที่ 10 แบบฟอร์มเปลี่ยนรหัสผ่าน
4.2 เปลี่ยนรหัสผ่านสถานศึกษาในสังกัด
4.2.1 คลิกที่เมนูเปลี่ยนรหัสผ่านสถานศึกษา
4.2.2 เลือกสถานศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน
4.2.3 กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก
คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 9
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

1. เลือกสถานศึกษา
2. กรอกรหัสผ่านใหม่
3. กรอกยืนยันรหัสผ่านใหม่
รูปที่ 11 เปลี่ยนรหัสผ่านสถานศึกษาในสังกัด

4. บันทึกรหัสผ่านใหม่

5. ออกจากระบบ
คลิกข้อความ ออกจากระบบ ที่ส่วนแสดงสถานะการเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 12 ออกจากระบบ
ส่วนที่ 5 การนา IFrame ไปวางไว้ที่หน้าเว็บไซต์
การนา IFrame ไปวางไว้ที่หน้าเว็บไซต์ หมายถึง การนาข้อมูลการนาส่งรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาในสังกัด ในระบบบันทึกข้อมูลการนาส่งรายงานการประเมินตนเอง ดังรูปที่ 13 ไปวางไว้ใน
เว็บไซต์หน่วยงานของตนเอง

รูปที่ 13 ข้อมูลใน IFrame ที่จะแสดงที่หน้าเว็บไซต์ของท่าน

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 10
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

รูปที่ 14 Code Html ที่จะนาไปวางไว้ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ให้ทาการ Copy code Html ที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยม ไปวางไว้ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อจากัด ตาแหน่งที่จะนา IFrame ไปวางจะต้องมีความกว้าง 820 pixel ขึ้นไปเท่านั้น

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 11
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

ภาคผนวก
รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการประชุม

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 12
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทาระบบการประกันคุณภาพออนไลน์
ของสานักงาน กศน.
ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2552
ณ ห้องประชุมทองอยู่ แก้วไทรฮะ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
****************
1. นายสุรพงษ์
2. นายกิตติศักดิ์
3. นางศุทธินี
4. นายสุรพงษ์
5. นายสมชาย
6. นายกษิพัฒ
7. นายธนัญชัย
8. นายพิศุทธ์
9. นางสุนีย์
10. นางสาวฐิติมา
11. นางสาวเบ็ญจวรรณ
12. นายจตุรงค์
13. นางสาวขวัญฤดี

จาจด
รัตนฉายา
งามเขตต์
มั่นมะโน
ฐิติรัตนอัศว์
ภูลังกา
จุ้ยมี
ศรีลายงค์
เพชรสัมฤทธิ์
วงศ์บัณฑวรรณ
อาไพศรี
ทองดารา
ลิวรรโณ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ กลุ่มแผนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ

*********************************

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 13
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทาเอกสารและคู่มือการใช้งานระบบการประกันคุณภาพออนไลน์
ของสานักงาน กศน.
ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2552
ณ ห้องประชุมทองอยู่ แก้วไทรฮะ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
****************
1. นางตรีนุช
2. นายสุรพงษ์
3. นายสมชาย
4. นายกษิพัฒ
5. นายธนัญชัย
6. นายพิศุทธ์
7. นางสุนีย์
8. นางสาวฐิติมา
9. นางสาวเบ็ญจวรรณ
10. นายจตุรงค์
11. นางสาวชมพูนท
12. นางสาวขวัญฤดี

สุขสุเดช
มั่นมะโน
ฐิติรัตนอัศว์
ภูลังกา
จุ้ยมี
ศรีลายงค์
เพชรสัมฤทธิ์
วงศ์บัณฑวรรณ
อาไพศรี
ทองดารา
สังข์พิชัย
ลิวรรโณ

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ กลุ่มแผนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มแผนงาน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ
นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ

*********************************

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 14
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายสุรพงษ์ จาจด
นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา
นายประเสริฐ หอมดี
นางศุทธินี งามเขตต์
นางตรีนุช สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทางาน
นายสมชาย ฐิติรัตนอัศว์
นางสาวเบ็ญจวรรณ อาไพศรี
นางสาวฐิติมา วงศ์บัณฑวรรณ
นายจตุรงค์ ทองดารา
นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ
นายกษิพัฒ ภูลังกา
นางสุนีย์ เพชรสัมฤทธิ์
นายธนัญชัย จุ้ยมี
นายพิศุทธ์ ศรีลายงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลระบบ
นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ

นักวิชาการศึกษา

คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 15
ในสังกัดสานักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

