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คูมือจัดการผูใชงาน KRS และ ARS 

ปงบประมาณ 2558 

 
บทนํา 

 ในปงบประมาณ 2558 กลุมพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ไดปรับปรุงระบบการรายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ(KRS) และระบบ

รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามกลยทุธ เพื่อชวยใหเขตพืน้ที่การศึกษาและสํานักสวนกลางมกีารบรหิาร

จัดการในเรื่องการรายงานขอมูล การรบัรองขอมลู และการกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบในรายตัวชีวัดมีความ

ชัดเจนมากยิง่ขึ้น โดยมีการแยกบัญชผีูใชงานของแตละบุคคล และมีการเก็บขอมูล ช่ือ-สกลุ หมายเลข

โทรศัพท และอีเมล เพื่อใหผูรายงานและผูรบัรองขอมลูสามารถติดตอประสานงานหรอืสอบถามขอมลูเพิ่มได

สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งมีการเพิ่มระบบแจงเตอืนเขาสูอีเมลของผูรายงานและผูรับรองขอมูลในกรณีที่มกีารสง

เอกสารหรือมีการสงขอความในระบบรายงานผล ซึ่งจะทําใหผูทีเ่กี่ยวของสามารถรับทราบความเคลือ่นไหว

ของแตละรายการตัวชี้วัดไดอยางทันที ประกอบกบัเทคโนโลยีในปจจบุันสามารถทีจ่ะกําหนดใหโทรศัพทมือถือ

หรือคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเชื่อมตอกบับญัชีอีเมล ทําใหเมื่อมกีารสงอีเมลเขาสูอเีมลของผูรายงานหรือผูรบัรอง

ขอมูลที่ไดลงทะเบียนไวในระบบรายงานผล โทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอรแท็บเล็ตของผูรายงานหรือผู

รับรองขอมูลจะแจงเตือนในทันที จึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการรบัทราบความเคลื่อนไหวของระบบและ

สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 

 

การเขาสูระบบ 

 สามาระเขาสูระบบได 2 วิธีคือ เขาผานเว็บไซตของ กพร. ที ่http://www.psdg-obec.go.th แลวที่

เมนูดานขวาในกลุมของ PSDG SYSTEM จะมลีิงคเพื่อเขาสูระบบ KRS และ ARS 

 

 

KRS 

ARS 



Page 2 of 12 
 

 หรือสามารถเขาโดยตรงที่เวบ็ไซตของระบบ  

  ระบบ KRS เขาที่ http://krs.psdg-obec.go.th 

  ระบบ ARS เขาที่ http://ars.psdg-obec.go.th 

 เมื่อเขาสูระบบแลวจะปรากฏหนาจอใหปอนช่ือผูใชงานและรหสัผาน ใหใชช่ือผูใชงานและรหสัผานที่

ใชในปงบประมาณ 2557 เพื่อเขาสูระบบ 

 
 เมื่อเขาสูระบบไดสําเร็จจะมีขอความแจงวา “เขาสูระบบเรียบรอยแลว ระบบพรอมใชงาน” และจะมี

ชื่อผูใชงานปรากฏข้ึนที่มุมบนดานขวา พรอมกับจะปรากฏเมนูสําหรับใชงานที่ดานซาย 
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การเริ่มตนระบบในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ขั้นตอนที่ 1 การแกไขขอมูลสวนบุคคลของผูดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ 

 ในปงบประมาณ 2558 มีสวนที่ไดเพิ่มเตมิใหมที่ตางจากเดิมคือ จะกําหนดใหผูใชงานเดมิที่เคยใชใน

ปงบประมาณ 2557 ซึ่งมเีขตพื้นทีล่ะ 1 ผูใชงาน เชน ผูใชงานรหสั 4603 หรอื 24624 ซึ่งเปนผูใชงานที่

สวนกลางกําหนดให ไดรับสทิธิเปนผูดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ และมสีิทธิ์ในการเพิ่มผูใชงานใหเปน

ผูรบัผิดชอบตัวช้ีวัดภายในเขตพื้นที่  

 เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว สิ่งแรกที่ตองดําเนินการ คือ แกไขขอมูลสวนบุคคลของผูดูแลระบบ

ระดับเขตพื้นที่เพื่อใหสวนกลางทราบรายละเอียดซึง่ประกอบดวย ช่ือ-สกลุ หมายเลขโทรศัพท และอีเมล เพื่อ

ใชในการติดตอประสานงานและการสงอีเมลแจงเตือนจากระบบ การแกไขทําไดโดยการคลกิเมนูดานซาย 

“แกไขขอมูลสวนบุคคล” ดานขวาก็จะปรากฏรายการใหผูใชงานแกไขรายละเอียด และใหดําเนินการ ดังนี ้

1. เปลี่ยนรหัสผานใหมเพื่อความปลอดภัยในการเขาใชงานระบบ โดยไมควรตั้งรหัสผาน

เหมอืนกันกบัชื่อผูใชงาน และรหสัผานตองไมนอยกวา 4 ตัวอักษร 

2. ในชอง ช่ือ-สกลุ ในตอนแรกจะปรากฏเปนชื่อของเขตพื้นที่ ใหแกไขเปนช่ือของผูดูแล

ระบบการรายงานระดับเขตพื้นที่  

3. ในชองหมายเลขโทรศัพทและอเีมล ใหแกไขเปนขอมูลของผูดูแลระบบการรายงานระดบั

เขตพื้นที ่

4. รูปประจําตัวจะเลือกหรือไมเลือกก็ได แตหากตองการเลือกใหใชรูปภาพขนาด 160x160 

pixel และเปนชนิดไฟล jpg 

5. เมื่อแกไขขอมลูเรียบรอยแลวใหกดที่ปุม “บันทึกขอมลู” เพือ่ทําการบันทึก 

 
 

 

1  

 

2 
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ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มสิทธิ์ในการรายงานตัวชี้วัดใหกับผูดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ 

 ในปงบประมาณ 2558 ผูดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ตองมอบสิทธิ์การรายงานตัวชี้วัดใหกับตนเอง 

เพื่อใหมีสทิธิ์ในการรายงานขอมลู และสิทธิ์ในการรับอเีมลแจงเตอืนความเคลื่อนไหวของตัวชี้วัดจากระบบ โดย

การคลิกเมนูดานซาย “จัดการผูใชงานระบบ” ดานขวาก็จะปรากฏรายการผูดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ใหคลิก

ที่รูปแฟมสีน้ําเงินดานหลงัรายช่ือ ในชอง “มอบหมายตัวชี้วัด” 

 
 จากนั้นจะปรากฏรายการตัวช้ีวัด ใหเลือกรายการตัวช้ีวัดที่ตองการมอบหมาย โดยปรกติแลวจะ

มอบหมายตัวช้ีวัดทุกตัวที่เขตพื้นที่มหีนาที่ตองรบัผิดชอบใหกับผูดูและระบบระดบัเขตพื้นที่ ก็ใหเลือก  ทุก

ตัวชี้วัด เมื่อเลือกทกุตัวชี้วัดแลว ดานลางสุดจะมีปุมใหกด “มอบหมายตัวช้ีวัด” ใหกดปุมนีเ้พื่อบันทึก 

 

 
 

1  

 

2 

 

1 

 2 



Page 5 of 12 
 

 เมื่อมอบหมายตัวช้ีวัดเรียบรอยแลวจะปรากฏชื่อผูที่ไดรับมอบหมายหนารายการตัวช้ีวัด 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 การเพิ่มผูรับผิดชอบตัวชี้วัดและมอบหมายตวัชี้วัด 

 ผูดูแลระบบระดบัเขตพื้นที่จะไดรับสิทธิ์ในการเพิ่มผูใชงานในระบบ KRS และ ARS เพื่อใหเปน

ผูรบัผิดชอบตัวช้ีวัด โดยคลิกที่รูปเครื่องหมาย  ที่ชองเพิม่ 

 หมายเหตุ : หากผูดูแลระบบระดบัเขตตองการจะดําเนินการเกบ็รวบรวมขอมลูจากผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด แลวนํามารายงานขอมลูและแนบเอกสารอางองิในระบบเอง ก็ไมจําเปนตองเพิ่มผูใชงานในระบบ

เพิ่มเตมิ(ไมตองดําเนินการในขั้นตอนน้ี) 

 
 จากนั้นจะปรากฏหนาจอในการเพิ่มผูใชงานก็ใหดําเนินการปอนรายละเอียด ดังนี ้

1. ชื่อผูใชงาน(เปนตัวอักษรหรือตัวเลข ไมเกิน 20 ตัวอักษร)  

2. รหสัผาน(เปนตัวอักษรหรือตัวเลข ไมเกิน 20 ตัวอักษร) และไมควรเหมือนกบัชื่อผูใชงาน 

3. ยืนยันรหสัผานอกีครบั(ปอนตัวเดียวกันกับรหสัผาน) 

4. ปอน ช่ือ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอเีมล 

5. เลือก  ที่ชอง “สง E-Mail แจงผูใชงาน” เพือ่ใหระบบสงอีเมลชื่อผูใชและรหสัผาน

แจงผูใชงานทางอเีมลที่ไดระบุไว หากไมตองการใหแจงไมตองเลือกชองนี ้

6. รูปประจําตัวจะเลือกหรือไมเลือกก็ได แตหากตองการเลือกใหใชรูปภาพขนาด 160x160 

pixel และเปนชนิดไฟล jpg 

7. ที่ชองสถานะเลือก “ใชงานได” 

8. เมื่อปอนรายละเอียดครบแลวใหกดปุม “บันทึกขอมลู” 

 

1 
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 เมื่อบันทึกขอมลูแลวจะปรากฏรายชื่อผูใชงานที่ไดเพิม่เขาใหม จากนั้นใหคลิกที่รปูแฟมสีน้ําเงิน

ดานหลังรายชื่อของผูใชงานใหม ในชอง “มอบหมายตัวชี้วัด” เพื่อมอบหมายตัวชี้วัด 

 
 จากนั้นจะปรากฏรายการตัวช้ีวัด และมีรายชื่อของผูใชงานที่กําลงัดําเนินการมอบหมายตัวชี้วัด ให

เลือกรายการตัวช้ีวัดที่ตองการมอบหมาย โดยเลือก  หนาตัวชี้วัดที่ตองการ เมื่อเลือกตัวชี้วัดที่ตองการ

มอบหมายแลว ดานลางสุดจะมีปุมใหกด “มอบหมายตัวชี้วัด” ใหกดปุมนีเ้พื่อบันทึก 

 ในกรณีที่ตองการยกเลกิการมอบหมายตัวชี้วัดก็ใหคลกิ  ออกจากตัวชี้วัดนั้นแลวกดปุม 

“มอบหมายตัวชี้วัด” ที่อยูดานลางเพื่อบันทึก 

 
 เมื่อมอบหมายตัวช้ีวัดเรียบรอยแลวจะปรากฏชื่อผูที่ไดรับมอบหมายหนารายการตัวช้ีวัด 
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ในกรณีที่มผีูรบัผิดชอบหลายคนในแตละตัวช้ีวัด ผูดูแลระบบระดบัเขตพื้นทีส่ามารถมอบหมายใหกบั

ผูรบัผิดชอบหลายคนได โดยดําเนินการอีกครั้งตามข้ันตอนการเพิ่มผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดและมอบหมายตัวชี้วัด 

ผูรบัผิดชอบตัวช้ีวัดก็จะไดรับชื่อผูใชงานและรหสัผานเพื่อใชในการบันทกึขอมลูผลการปฏิบัตริาชการในระบบ 

โดยบัญชีผูใชงานในระบบ KRS และ ARS จะแยกจากกัน หมายความวาถาเพิ่มผูใชงานในระบบ KRS แลวจะ

สามารถใชงานระบบ KRS ไดเทานั้น จะไมสามารถใชงานระบบ ARS ได เนื่องจากระบบถูกออกแบบการ

ทํางานแยกอสิระตอกัน เพราะฉนั้นหากตองการเพิม่ผูใชงานในระบบ ARS ก็ตองดําเนินการในระบบ ARS   

อีกครั้ง 

 การยกเลิกผูใชงานหรือการลบผูใชงาน ในระบบจะไมสามารถลบผูใชงานไดเนื่องจากมีการเชื่อมโดย

รายละเอียดไวกับระบบบันทึกขอมลู แตสามารถที่จะยกเลิกการใชงานเพือ่ไมใหสามารถเขาสูระบบได โดยคลิก

ที่ชองแกไขดานหลงัรายช่ือที่ตองการยกเลิกการใชงาน 

 
 จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดของผูใชงาน ที่ชองสถานะใหเลือก “ยกเลกิการใชงาน” แลวกดปุม

บันทึกขอมลู ผูใชงานน้ีกจ็ะไมสามารถเขาสูระบบได 
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การตรวจสอบการเขาใชงานระบบ 

 การตรวจสอบทําไดโดยการคลิกเมนูดานซาย “ประวัติการเขาสูระบบ” ดานขวาก็จะปรากฏรายการ

การเขาใชงานระบบ ซึ่งมรีายละเอียด วันที่ เวลา ช่ือผูใชงาน ชื่อ-สกลุ IPAddress HostName OS และ 

Browser ที่ใชงาน เพื่อใหทราบวามีผูใชงานเขาใชงานในระบบเมื่อใดบางและเขาใชงานจากที่ไหนและเครื่องใด 

 
 

การบันทึกขอมูล(รายงานผลการปฏิบัติราชการ) 

 เมื่อมกีารเปดรอบการรายงานผลการปฏิบัตงิานใหเขตพื้นทีก่ารศึกษารายงาน ดานซายจะปรากฏเมนู 

“บันทึกขอมูล” พรอมทั้งมีรายละเอียดแจงใหทราบวาเปนรอบใด เชน “รอบ 6 เดือน ป 58” ผูใชงานสามารถ

คลิกที่เมนูเพื่อเขาไปบันทึกขอมูลได 
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 จากนั้นดานขวาจะปรากฏชองใหสามารถรายงานขอมูลได และปรากฏช่ือผูรับผิดชอบในตัวชี้วัดนั้น 

เมื่อปอนขอมลูที่ตองการแลว ดานลางใหกดปุม “บันทึกขอมูลทัง้หมด” เมื่อบันทกึขอมูลแลวนระบบจะคํานวน

คาคะแนนใหผูใชงานทราบ แตคาคะแนนที่ไดจะเปนคาคะแนนในการประเมินคนเอง เนื่องจากไมไดระบบ

คํานึงสถานนะการรับรองหรือไมรับรองขอมลู 

 

 
  

การรับ-สงไฟลเอกสารอางอิงและความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

 ที่ดานหลงัรายการตัวช้ีวัดใหคลิกทีรู่ปภาพ  เพื่อเขาสูหนาจอการรบั-สงไฟลเอกสารอางอิงและ

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ เพือ่แนบไฟลอางองิประกอบการพิจารณารบัรองขอมลูของสํานักสวนกลาง 
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 จากนั้นจะปรากฏหนาจอขึ้นมาใหม ใหผูใชงานสามารถรับ-สงไฟลเอกสารอางองิและและความคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะ และเมื่อมกีารสงเอกสารใหมหรือมีขอความใหม เพือ่ใหผูรายงานและผูรบัรองขอมลูทราบ

ความเคลื่อนไหวของตัวช้ีวัดทั้นทีระบบจะสงอเีมลแจงผูรับผดิชอบตัวช้ีวัดนั้น และสงอีเมลแจงสํานักสวนกลาง

ที่มีหนาทีร่บัรองขอมลูในตัวชี้วัดนั้นๆ ดวย 
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การดูรายงานคะแนนแยกหนวยงาน(คะแนนจริง) 

 ผูใชงานสามารถดูคะแนนไดจากเมนูดานซายมือ “รายงานคะแนนแยกหนวยงาน” ซึ่งจะเปนคะแนน

จริงของเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากมีการนําสถานะขอมูลมาคํานวนดวย ขอมูลที่มีการรับรองขอมูลเทานั้นจึง

จะมีการคํานวนคะแนน  

 ที่ชองหนวยงานใหเลือกหนวยงานที่ตองการ ปรกตจิะเปนช่ือหนวยงานของผูใชงาน 

 ที่ชองรอบการรายงานขอมูลเลอืกรอบการรายงานที่ตองการ แลวกดปุม “ตกลง” 
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 ดานลางสุดของรายงานคะแนนแยกหนวยงานจะมรีายการสรุปคะแนนในรายมิติ รายตัวช้ีวัดหลัก 

และคะแนนรวมของเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 
 


