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คู่มือการรับรองตัวชี้วัดในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
และระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) 

เวอร์ชั่น 2.0 
************************************************************************* 
 
การรับรองข้อมูล/ไม่รับรองข้อมูลตัวชี้วัด 
 
1. เข้าสู่ระบบโดยการเปิดหน้า Web Browser (ระบบจะแสดงผลได้ดีใน Google Chrome) ได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ 1 เข้าผ่านหน้าเว็บ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. (http://www.psdg-obec.go.th) 

 
 
วิธีที่ 2 เข้าโดยตรงที่เว็บไซต์ของระบบ ดังนี้ 
 ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (http://krs.psdg-obec.go.th) 
 ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (http://ars.psdg-obec.go.th) 

 
2. ใส่ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่หน้าระบบ (กรณีไม่ทราบหรือต้องการ reset รหัสผ่าน ให้ติดต่อที่ กพร.) 
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3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกท่ีเมนู “รับรองข้อมูล”  

 
 โดยในเมนู “รับรองข้อมูล” สามารถรับรองได้ 2 แบบ ได้แก่ 1) ตามตัวชี้วัด” และ 2) ตามหน่วยงาน 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ตามตัวชี้วัด เป็นการรับรองข้อมูลเป็นรายตัวแปรย่อยในแต่ละตัวชี้วัด มีขั้นตอนดังนี้ 
  1) กดที่ “กรุณาเลือกตัวแปรที่ต้องการ” หลังจากนั้นให้กด “เลือก”

 
  
  2) หลังจากนั้น ระบบจะขึ้นเฉพาะตัวแปรดังกล่าวที่ปรากฏในทุกเขตที่เป็นผู้ด าเนินการ
ตัวชี้วัดนั้น ๆ  
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  3) หลังจากนั้น ให้กดที่สัญลักษณ์  หรือ  ที่อยู่ด้านขวามือสุด เพื่อเข้าไปดูเอกสาร
แนบ หรือการสื่อสารจากผู้รับผิดชอบระดับ สพป./สพม. 

 
 
  4) หลังจากนั้น ระบบจะปรากฏหน้าต่างข้ึนมาใหม ่ซึ่งเป็นหน้าต่างที่แสดงไฟล์แนบหรือการ
สื่อสารจาก สพป./สพม. ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
   4.1) “เอกสารประกอบ/เอกสารอ้างอิง” เป็นไฟล์ข้อมูลที่ สพป./สพม. แนบเพื่อส่ง
เอกสารหลักฐานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ประกอบการด าเนินการตัวชี้วัดเพ่ือให้ผู้รับรองตัวชี้วัดตรวจสอบ 

 
    **กรณีท่ีผู้รับรองตัวชี้วัดต้องการส่งไฟล์กลับไปให้ สพป./สพม. สามารถเลือกไฟล์และส่งในหน้าจอนี้ได้เลย** 
 

  หลังจากที่ผู้รับรองตัวชี้วัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ควรกด “คลิกลงรับ” 
ในช่องลงทะเบียนรับ เพื่อเป็นการแสดงให ้สพป./สพม. ทราบว่าได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว ณ 
วันที่วันใด (ควรด าเนินการในจุดนี้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการได้รับข้อมูลจาก สพป./สพม.) 
  

1 

2 
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  5) หลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว กลับมาที่หน้าต่างเดิมตามข้อ 2) และเลือก
เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ท่านต้องการ โดยมีความหมาย ดังนี้ 

 
 

 “รับรอง” หมายถึง ตรวจเอกสาร/หลักฐานแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่มนี้ 
ระบบจะค านวณคะแนนให้ตามที่ สพป./สพม. กรอก 

 “ไม่รับรอง” หมายถึง ตรวจเอกสาร/หลักฐานแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพ้นจาก
ก าหนดส่งงานแล้ว สพป./สพม. ไม่มีการตอบสนองใด ๆ ในการรายงาน ให้กดปุ่มนี้ ระบบจะค านวณคะแนนใน
ตัวแปรนั้นเป็น 1.0000 

 “ยกเลิกการรับรองหรือไม่รับรอง” หมายถึง กรณีท่ีรับรองข้อมูลหรือไม่รับรองข้อมูลไป
แล้ว แตต่้องการยกเลิกการรับรองหรือการไม่รับรองข้อมูล ให้กดปุ่มนี้ 

 “อนุญาตให้เพ่ิมเติมในช่วงรับรอง” หมายถึง กรณีที่ระบบปิดไม่ให้ สพป./สพม. 
รายงานแล้ว แต่ผู้รับรองต้องการอนุญาตให้เขตแก้ไขข้อมูลที่หน้าระบบหรือแนบไฟล์ข้อมูลเพ่ิมเติม ให้กดปุ่มนี้ 

 “บันทึกข้อมูล” ใช้ในกรณีที่เปิด Audit ให้ สพป./สพม. (ดูที่หัวข้อการรับรอง
ข้อมูลโดยผู้รับรองกรอกคะแนนให้ (AUDIT) หน้า 8)  
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ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เลือกเครื่องหมายต่าง ๆ ด้านบนแล้ว ระบบจะค านวณค่าคะแนนและปรากฏ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นข้อสรุปของตัวแปรตัวชี้วัดนั้น ๆ โดยมีความหมายและสิ่งที่ควรด าเนินการเมื่อพบ
สัญลักษณ์ดังกล่าว ดังนี้ 

สัญลักษณ ์ ความหมาย คะแนนที่จะได้ 
สิ่งที่ควรด าเนินการ 

สพป./สพม. ส านักส่วนกลาง 

 ยังไม่รายงานผล 1.0000 - กรอกข้อมลูตัวเลขในหน้าระบบ
ตามตัวแปรทีก่ าหนด เชน่ จ านวน
นักเรียน 100 คน จ านวนโรงเรียน 20 
โรง  การด าเนนิการให้กรอก 1 เป็นต้น 

- กรณ ีสพท. แนบไฟล์ถกูตอ้ง แต่ไม่
กรอกข้อมลูในหน้าระบบ จะไม่ได้
คะแนนในตัวชี้วัดนั้นๆ (1.0000) 

- แจ้งไปยัง สพป./สพม. เพื่อให้
กรอกข้อมลู โดยแจ้งผ่านระบบ 
KRS, ARS พร้อมระบเุวลาสิน้สุด
เพื่อให้ด าเนินการ 
- เมื่อสิน้สุดระยะเวลาแล้วยังไม่

มีการกรอกขอ้มูล ระบบจะตีค่า
คะแนนเป็น 1.0000 โดยอัตโนมัต ิ

 รอการ 
รับรองผล 

หน้ารายงานจะ
ขึ้น 1.0000 แต่
หน้าบันทกึขอ้มูล
ของ สพป./สพม. 
จะขึ้นคะแนน
ตามที่เขตประเมนิ
ตนเอง 

- ติดตามเป็นระยะ 
- หากใกล้ถึงระยะเวลาปิดระบบ ให้

สอบถามผูร้ับรองตัวชี้วดัถึงเหตุผลที่ยัง
ไม่รับรอง 

- ด าเนนิการตรวจสอบและ
รับรอง/ไม่รับรอง ให้เสร็จสิน้
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
- กรณีส านกัไม่รับรองผลตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด กพร. จะ
รายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชาแต่
ละระดับตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ไม่รับรอง 1.0000 - ตรวจสอบขอ้คิดเห็น (Comment) 
โดยด่วน เพื่อดเูหตุที่ไมร่ับรองผล หรือ
ประสานงานโดยตรงไปยังผู้รับรอง 

- หากส านกัมกีารแจ้งให้แก้ไขขอ้มูล
เพื่อจะได้รับการรับรองตัวชี้วัด ให้ 
สพป./สพม. รีบด าเนนิการภายใน
ระยะเวลาที่แจ้ง 

- แจ้งเหตทุี่ไม่รับรองผลให้ 
สพท. ทราบ 
- กรณีให้ สพท. แก้ไข ให้ระบุ

ระยะเวลาสิ้นสุดการแก้ไข และ
รับรองตวัชี้วัดให้เสร็จสิน้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

 รับรองผล ได้คะแนนตาม
ข้อมูลที่กรอกใน

หน้าระบบ 

- คะแนนสิ้นสุด รอการประมวลผล
ในภาพรวมต่อไป 

- การด าเนนิการสิ้นสดุ  

 มีข้อมูลใหม ่ - - มีการแจ้งข้อมูลจากส านกัมายัง 
สพป./สพม. ให้รีบตรวจสอบโดยด่วน 

- เมื่อ สพป./สพม. เปิดดูแลว้ ให้กด
ที่สัญลกัษณ์ เพือ่ระบุวันที่เปิดดเูป็น
หลักฐานในการด าเนนิการ 
(เครื่องหมายจะหายไป) 

- มีการแจ้งข้อมูลจาก สพป./
สพม. มายังส านกั (การส่งไฟล์
หรือการแจ้งขอ้ความ)  
- เมื่อส านักเปิดดูแลว้ ให้กดที่

สัญลักษณ์ เพื่อระบุวนัทีเ่ปิดดูเป็น
หลักฐานในการด าเนนิการ 
(เครื่องหมายจะหายไป) 

 
 
  

http://krs.psdg-obec.go.th/indata_upload.php?inuploadid=135162
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 2.2 ตามหน่วยงาน เป็นการรับรองข้อมูลเป็นรายสพป./สพม. โดยผู้รับรองตัวชี้วัดจะเห็นภาพทุก
ตัวชี้วัดที่ส านักรับผิดชอบ มีข้ันตอนดังนี้ 

 
 
  1) ให้กดที่ “เลือกหน่วยงาน” หลังจากนั้นให้กด “เลือก” เพ่ือเลือก สพป./สพม. ที่ต้องการ
จะรับรองตัวชี้วัดให้ 
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2) หลังจากนั้น ระบบจะขึ้นทุกตัวแปร และทุกตัวชี้วัดที่ผู้รับรอง (ส านัก) รับผิดชอบเพ่ือให้
ผู้รับรองสามารถตรวจรับรองในภาพรวมทุกตัวชี้วัดของ สพป./สพม. ที่เลือกได้เลย 

 
 
  3) ขั้นตอนการรับรองเหมือนข้อ 2.1 ข้อย่อย 2) ถึง 5) 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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การรับรองข้อมูลโดยผู้รับรองกรอกคะแนนให้ (AUDIT) 
 การรับรองข้อมูลโดยผู้รับรองกรอกคะแนนให้ (AUDIT) เป็นการที่ผู้รับรองตัวชี้วัดจะเป็นผู้ให้คะแนน
แก่ สพป./สพม. นั้น ๆ เอง โดยไม่ใช้ผลคะแนนจากการค านวณของระบบ โดยมักจะใช้ใน 2 กรณ ีดังนี้ 

กรณีท่ี 1 สพป./สพม. แนบไฟล์ผิดหรือรายงานข้อมูลผิด แต่ สพป./สพม. กรอกตัวเลขหน้าระบบเพ่ือ
การค านวณต่ า/สูงกว่าความเป็นจริง  

กรณีท่ี 2 ผู้รับรองต้องการให้คะแนนเอง ไม่ค านึงถึงคะแนนที่ สพป./สพม. กรอกท่ีหน้าระบบ  
โดยทั้ง 2 กรณีดังกล่าว ระบบจะเปิดช่องว่างบริเวณถัดจากชื่อตัวชี้วัด เพ่ือให้ผู้รับรองสามารถกรอก

ตัวเลข 1 ถึง 5 ในการให้คะแนนได้เลย ทั้งนี้ ผู้รับรอบจะต้องแจ้งมายัง กพร. ในการเปิด AUDIT ต่อไป   
การรับรองข้อมูลโดยผู้รับรองกรอกคะแนนให้ (AUDIT) ขั้นตอนดังนี้ 
 
1. เลือกรับรองข้อมูล “รายหน่วยงาน”  

 
 
 2. ให้กดท่ี “เลือกหน่วยงาน” หลังจากนั้นให้กด “เลือก” เพ่ือเลือก สพป./สพม. ที่ต้องการจะรับรอง
ตัวชี้วัดให ้
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 3. ให้ผู้รับรองตัวชี้วัดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 4.1 (หน้า 3) หลังจากนั้นให้มาที่หน้าระบบ 
และกรอกตัวเลขคะแนนที่ต้องการให้ (เป็นตัวเลข 1 ถึง 5) 

 
 

 
 4. เมื่อกรอกตัวเลขคะแนนแล้ว ให้กด “บันทึกข้อมูล” เพ่ือท าการบันทึกคะแนนที่ให้ และกลับไป
ตรวจสอบว่าระบบข้ึนค่าคะแนนให้แล้ว ดังตัวอย่างข้อ 3. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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การรับรองข้อมูลต่อเนื่อง 
 การรับรองข้อมูลต่อเนื่อง หมายถึง การก าหนดให้ค่าข้อมูลที่ สพป./สพม. รายงานมาแล้วในรอบก่อน
หน้า และค่าการรับรอง/ไม่รับรองตัวชี้วัดจากผู้รับรองในรอบก่อนหน้า คงสภาพอยู่ในรอบถัดไป 
 

 
 

ลักษณะของตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการใช้งาน “การรับรองข้อมูลต่อเนื่อง” 
ควรใช้งาน ไม่ควรใช้งาน 

- ผลการด าเนินงานสิ้นสดุภายในรอบเดียว 
- ผลการด าเนินงานไม่มีการเพิ่มเตมิหรือเพิ่มจ านวน

ใหม่ภายหลัง 

- ข้อมูลสามารถเพิม่จ านวนได้ตลอดทั้งปีจนสิ้นสุด
ระยะเวลารายงาน 

ตัวอย่างตัวช้ีวัดที่ควรใช้งาน 
- O-NET (สอบปีละครั้ง) 
- การตรวจสอบภายใน (ตรวจปลีะครั้ง) 
- เด็กอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด้ (ใช้ผลสอบครั้งเดียว) 

ตัวอย่างตัวช้ีวัดที่ไม่ควรใช้งาน 
- การพัฒนาบุคลากร TEPE Online 
- การนิเทศตดิตาม (ระยะเวลารายงานได้จนสิ้นปี) 
 

 
ทั้งนี้ หากส านักส่วนกลางใดมีความประสงค์จะใช้ function นี้ ขอให้แจ้ง กพร. มาเป็นหนังสือราชการต่อไป 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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คณะท างานพัฒนาระบบรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS) 
และระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (Action plan Report System : ARS)   

ที ่ ชื่อ-สกลุ สังกัด เบอร์โทรศัพท์/E-mail 
1 นายสันติสุข  ภูมิสุทธินันท ์ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 081-432-9932 

 
2 นายนิพนท ์นนธ ิ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 086-723-3372 

niponnonthi@gmail.com 
3 นายนิคม  ภูมิภาค สพป.อุบลราชธานี เขต 4 086-265-7330 

nikhomo@hotmail.com 
4 นางสาวเปรมฤทัย เลิศบ ารุงชัย ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 081-819-7922 

premruthai@gmail.com 
5 นายทองค า  มากม ี สพม. 29 (อุบลราชธานี) 089-722-2467 

tmtm2010@gmail.com 
6 นายศาสตรา  ดอนโอฬาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 088-561-9039 

boyoty999@gmail.com 
7 นายธิต ิ ทรงสมบูรณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 081-391-7040 

mrthiti2006@hotmail.com 
8 นายคมกฤช  มุมไธสง สพป.นครราชสีมา เขต 6 090-892-8747 

hs3qba@gmail.com 
10 นางสาวพรพรรณ  ศศิวงศ์ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 089-492-2533 

pmqaobec@hotmail.com 
11 นางปุณฑริกา พันธ ุ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 080-601-3175 

Punka_219@hotmail.com 
12 นางสาวจุฬาลักษณ์  ทรัพย์สุทธิ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 089-444-5779 

pmqaobec@hotmail.com 
13 นางสาวนฤมล แก้วสุรพล กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 089-597-3367 

pmqaobec@hotmail.com 
14 นายศิวกร  รัตติโชต ิ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 080-534-9480 

pmqaobec@hotmail.com 
15 นายประสิทธิ์  ท ากันหา กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 083-800-3892 

Tamkanha_23@hotmail.com 
16 นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 089-024-5292 

ftitaya@gmail.com 
17 นางศิวาพร ชาญสอน กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 083-913-0199 

taktan_51@hotmail.com 
18 นายอรุณ กบุแกว้ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 086-867-3271 

alternative37@gmail.com 
19 นางสาวปุณญาดา วรรณบุษปวิช      กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 098-980-1136 

poonyada2015@hotmail.com 


