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ค ำน ำ 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ได้จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบ e-MES (Electronic Monitoring and Evaluation System) เพื่อเป็นเอกสำรท่ีใช้
อธิบำยวิธีกำรและขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ตำมแบบกำรติดตำม 
ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมนโยบำยเร่งด่วน (Quick Policy) ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ซึ่งหลักกำรรำยงำนข้อมูล              
ผ่ำนระบบ e-MES นั้น ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจะต้องศึกษำ วิเครำะห์นโยบำย ตัวช้ีวัด ประเด็นกำรพิจำรณำ 
เกณฑ์คุณภำพ พร้อมเตรียมเอกสำร หลักฐำนประกอบตำมประเด็นพิจำรณำท่ีก ำหนดในแบบกำรติดตำม ประเมินผล
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และน ำข้อมูลเหล่ำนั้นอัปโหลด          
เข้ำมำในระบบ และตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ให้ครบถ้วน ซึ่งขั้นตอนกำรน ำเข้ำข้อมูลนั้น แบ่งออกเป็น             
1) กำรเข้ำใช้งำนระบบ e-MES 2) กำรเข้ำสู่ระบบ (Login) และกำรสมัครสมำชิก 3) ขั้นตอนกำรรำยงำนข้อมูล             
4) กรณีกำรรำยงำนข้อมูลเชิงปริมำณ 5) กำรดำวน์โหลดแบบฟอร์มและน ำมำอัปโหลดไฟล์เป็นเอกสำรแนบ            
(ตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด) และ 6) กำรออกจำกระบบ  

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของผู้ท่ีเกี่ยวข้องและขอขอบคุณ
คณะท ำงำนทุกท่ำนท่ีมีส่วนช่วยจัดท ำเอกสำรเล่มนี้จนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
 
 

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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สำรบญั 

 

เร่ือง หน้ำ 

 

ค ำน ำ ก 

กำรเข้ำใช้งำนระบบ e-MES 1 

กำรเข้ำสู่ระบบ (Login) และกำรสมัครสมำชิก 2 

ขั้นตอนกำรรำยงำนข้อมูล 4 

กำรรำยงำนข้อมูลเชิงปริมำณ 8 

กำรดำวน์โหลดแบบฟอร์มและอัปโหลดไฟล์เอกสำรแนบ (ตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด) 9 

กำรออกจำกระบบ 10 

ช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร 10 

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 10 
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1. กำรเข้ำใช้งำนระบบ e-MES 
กำรเข้ำใช้งำนระบบ e-MES ส ำหรับรำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ         

ขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ตำมนโยบำยเร่งด่วนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) มี 2 วิธี คือ  

1) เข้ำผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 https://eva.obec.go.th/ และเลือก ระบบกำรรำยงำน   ระบบ e-MES นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. 

2) ให้เข้ำไปท่ีหน้ำหลักของระบบ e-MES ตำมล้ิงค์นี้   http://emesobec.moe.go.th/emesqp/  
หรือแสกน  QR Code  

 
จะปรำกฏหน้ำจอดังภำพต่อไปนี้ 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

https://eva.obec.go.th/
http://emesobec.moe.go.th/emesqp/
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2. กำรเข้ำสู่ระบบ (Login) และกำรสมัครสมำชิก 

2.1 ให้คลิกปุ่ม “Login” เพื่อเข้ำสู่หน้ำ Login เข้ำสู่ระบบ 

 

 

2.2. เมื่อเข้ำสู่หน้ำล็อคอินแล้วให้กรอก Username เป็นอีเมล์ท่ีเรำสมัครไว้ กับ Password แล้วกดปุ่ม          
Login หำกท่ำนยังไม่เคยสมัครสมำชิกหรือระบบแจ้งว่ำไม่พบข้อมูล Username ของท่ำนให้กดปุ่ม “สมัครสมำชิก” 
เพื่อเข้ำสู่หน้ำกรอกข้อมูลสมำชิก 
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2.3. เมื่อกดปุ่ม “สมัครสมำชิก” แล้วจะเข้ำสู่หน้ำ Register Emes ให้ท่ำนกรอกข้อมูลตำมท่ีระบบก ำหนด                        
แล้วกดปุ่ม   ด้ำนล่ำงสุด จะเข้ำสู่หน้ำ Login อีกครั้ง  

กรณี ลืมรหัสผ่ำน ให้คลิก ลืมรหัสผ่ำน ระบบจะให้กรอก E-mail ของท่ำน และส่งรหัสผ่ำนใหม่ ให้ทำง           
E-mail ท่ีท่ำนระบุไว ้

 

2.4. เมื่อ Login เข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้ำสู่หน้ำ “Emes Qp ข้อมูล” 
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3. ขั้นตอนกำรรำยงำนข้อมูล  

กำรรำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ตำมนโยบำยเร่งด่วนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566         
(รอบ 6 เดือน) มีข้ันตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 คลิกท่ี Menu ด้ำนซ้ำย “นโยบำยเร่งด่วน Quick Policy” จะปรำกฏ Menu ย่อย “QP ตัวชี้วัดที่...”  

ดังขั้นตอนท่ี 3.2  

 

3.2. คลิกท่ี “QP ตัวชี้วัดท่ี 1” เมื่อต้องกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดท่ี 1 “ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย และกำรบริหำรสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น”  
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ซึ่งจะปรำกฏหน้ำเว็บแสดงรำยละเอียด ส่วนที่ 1 : เอกสำร หลักฐำน ที่ต้องน ำส่งตำมประเด็นพิจำรณำ  
(รอบ 6 เดือน)  โดยแบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์ คือ ประเดน็กำรพิจำรณำ และ เอกสำร หลักฐำน ท่ีต้องน ำส่งในระบบ
ตำมประเด็นพิจำรณำ 

 3.3. ให้กดท่ีปุ่ม         เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำร หลักฐำนท่ีต้องกำรแนบประกอบกำรพิจำรณำ 
ตำมประเด็นกำรพิจำรณำและเงื่อนไขท่ีก ำหนด   

 
 

3.4. เมื่อกดปุ่มอัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม จะปรำกฎ PopUp ส ำหรับอัพโหลดไฟล์ตำมภำพ 

จำกนั้นให้กดปุ่ม Choose Files เพื่อเลือกไฟล์มำ 1 ไฟล์ แล้วกดปุ่ม                   จะปรำกฎ PopUp        
ว่ำ “บันทึกเรียบร้อยแล้ว” ให้กดปุ่ม  

 

มี
ขั้นตอน

กำร
รำยงำน
ข้อมูลใน
ระบบ e-

MES 

3.3 

มีขั้นตอนกำรรำยงำนข้อมูลในระบบ e-MES 
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       3.5 เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อย จะปรำกฏไฟล์ท่ีเรำอัปโหลดไปข้ึนมำตำมภำพ หำกต้องกำรเพิ่มไฟล์ให้กลับไปท ำ
ข้อ 3.3 -ข้อ 3.4 ซ้ ำจนกว่ำจะอัปโหลดไฟล์ครบตำมท่ีต้องกำร 
หำกต้องกำรลบ ไฟล์ท่ีอัปโหลดให้กดปุ่ม  เพื่อลบไฟล์ท่ีอัพโหลดไฟล์นั้น  
และหำกได้ไฟล์ข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่ม  เพื่อปิด PopUp หน้ำต่ำงอัพโหลดงำน 
 

 

 

3.6 เมื่ออัปโหลดไฟล์งำนครบตำมจ ำนวนแล้ว ให้เปล่ียนปุ่ม Radio Button จำก             เป็น              
เพื่อยืนยันว่ำเอกสำร หลักฐำนท่ีน ำส่งในหัวข้อนั้นๆ มีครบเรียบร้อยแล้ว หรือหำกยังมีไม่ครบสำมำรถข้ำมไปก่อนได้ 
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3.7 ล ำดับต่อไปใหก้รอกข้อมูลในส่วนของประเด็นท้ำทำย เอกสำรท่ีต้องใช้ประกอบกำรประเมินตำมระดับ
กำรปฏิบัติท่ีคำดหวัง ส ำหรับส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร (สพร.) ดังต่อไปนี้ 

1) คลิกเลือก ตัวชี้วัดนี้เป็นประเด็นท้ำทำย (PA) ในกรณีท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเลือกตัวช้ีวัดนี้        
เป็นประเด็นท้ำทำย (PA) หำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไม่ได้ก ำหนดตัวชี้วัดนี้เป็นประเด็นท้ำทำย ไม่ต้องคลิกเลิก 
แต่ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจะต้องด ำเนินกำรอัปโหลดไฟล์เอกสำรตัวช้ีวัดประเด็นท้ำทำย (PA) ให้ครบตำมเกณฑ์
ท่ีก ำหนด ตำมข้อถัดไป   

2) อัปโหลดไฟล์เอกสำรกำรถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับกำรปฏิบัติท่ีคำดหวังตำมต ำแหน่ง     
และวิทยฐำนะ โดยแสดงถึงกำรคิดค้น ปรับเปล่ียน สร้ำงกำรเปล่ียนแปลง (รอบ 6 เดือน) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4 

3) อัปโหลด เอกสำร/หลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรคิดค้น ปรับเปล่ียน สร้ำงกำร
เปล่ียนแปลง เช่น คลิปวิดีโอ รูปภำพ เป็นต้น 

 
 

 

 

3.8. ในส่วนของปัญหำ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนั้นๆ ให้กรอกรำยละเอียดลงในช่อง
ข้อควำมตำมรูปด้ำนล่ำงนี้ 

 
 

3.9. ส ำหรับกำรประเมินตนเอง ให้เลือกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประเมินตนเองโดยให้ประเมินตนเอง
ตำมระดับเกณฑ์ระดับคุณภำพ 5 ระดับ คือ  ระดับ 5 หมำยถึง ระดับดีเย่ียม ระดับ 4 หมำยถึง ระดับดีมำก            
ระดับ 3 หมำยถึง ระดับดี ระดับ 2 หมำยถึง ระดับพอใช้ และระดับ 1 หมำยถึง ระดับปรับปรุง 

3.10. ข้อมูลของผู้รำยงำน โดยกรอกข้อมูลของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ใส่ช่ือ – สกุล, ต ำแหน่ง, เบอร์โทรศัพท์ให้
เรียบร้อย 

 

 

3.7 ประเด็นท้ำทำย 

 

 

ให้แนบเอกสำรตำม 
ข้อ 1 และ 2 ให้ครบ 
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3.11. กดปุ่ม            เพื่อบันทึกข้อมูลท้ังหมด โดยมีเงื่อนไขว่ำจะต้องท ำตำมข้อ 1-5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
หำกต้องกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลกำรรำยงำนให้สมบูรณ์ สำมำรถกลับมำแก้ไขได้จนกว่ำระบบจะปิดให้รำยงำน 

 

 3.12 กลับไปเริ่มขั้นตอนท่ี 3.1 เมื่อต้องเลือกตัวช้ีวัดอื่นๆ เพื่อรำยงำนหรือแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนเสร็จ
สมบูรณ์ 

 

4. กรณี รำยงำนข้อมูลเชิงปริมำณ 

ส ำหรับกำรรำยงำนข้อมูลในบำงตัวชี้วัดจะต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในเชิงปริมำณ ยกตัวอย่ำง เช่น 
 “QP ตัวชี้วัดที่ X2” ให้กรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน เชิงปริมำณ ท่ีแสดงถึงกำรมีระบบบริหำรจัดกำรท่ีเป็นดิจิทัล 
ลงในช่อง Text Box ตำมหัวข้อย่อยก่อนกดปุ่ม    มิเช่นนั้นระบบจะไม่บันทึกข้อมูลให ้
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5. กรณี กำรอัปโหลดไฟล์แนบตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด เพื่อน ำไปใช้ส ำหรับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ส ำหรับกำรรำยงำนข้อมูลในบำงตัวชี้วัด จะต้องรำยงำนข้อมูลตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด  ยกตัวอย่ำงเช่น 

 “QP ตัวชี้วัดที่ X2”  ให้ดำวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม จำกในระบบ e-MES (เท่ำนั้น) เพื่อน ำไปใช้รวบรวมข้อมูล         
และจัดท ำรำยงำนผลตำมประเด็นท่ีก ำหนด เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้น ำไฟล์ข้อมูลมำอัปโหลดในระบบ  
e-MES สำมำรถดำวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มได้ท่ีหน้ำหลัก ดังภำพด้ำนล่ำงนี้ 
 

 

 

                                    

                         

 

 

 

 

5. ดำวนโ์หลดแบบฟอร์ม 
(ตำรำง excel QP…) 

 

และน ำไฟล์ขอ้มูลนัน้กลบัมำ
อัพโหลดเพื่อประกอบ         

กำรรำยงำน 



10 
 

6. กำรออกจำกระบบ (Log Out) 

เม่ือตอ้งการออกจากระบบ (Log Out) ให้เลือกท่ีปุ่ ม             ตรงช่ือผูร้ายงาน  

แลว้เลือก Log Out เพ่ือออกจากระบบการรายงาน 

 
 

7. ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 

1) ทำงโทรศัพท์ : 0 2288 5867 

2) Line กลุ่มภำค :      ภำคเหนือ               ภำคใต้  

            

               ภำคกลำงและภำคตะวันออก                ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3) Webmaster: นำยวิชัย รัศมีดำรำ มือถือ 0839596800  

  

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กลุ่มติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
โทรศัพท์: 0 2288 5867 
เว็บไซต์: http://eva.obec.go.th 

http://eva.obec.go.th/

