
         กลุ่มนโยบายและแผน  ศธจ.สุพรรณบุรี 

           ระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาเพื่อการบรหิารจดัการศกึษาระดบัจงัหวดั 
 

  
คูมื่อการใชง้านส าหรบัผูใ้ชง้านระดบัสถานศกึษา 1 

 

 
 

 

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

เพื่อการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด 

 

 

 

ส าหรับผู้ใช้งานระดับสถานศึกษา  

 
 

โดย  
 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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1. การเข้าใช้งานระบบ  
1.1 เปิดโปรแกรม Web Browser เช่น Internet Explorer, Google Chrome หรือ Firefox  
1.2 ที่ Address bar พิมพ์ URL http://reo1.go.th/suphan/ 
1.3 ระบบจะแสดงหน้าจอระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าจอระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจดัการศึกษาระดับจังหวัด 

 
2. การ Login เข้าใช้งานระบบ  
ผู้ใช้งานสามารถ Login เข้าใช้งานระบบตามขั้นตอนดังนี้  

2.1 ที่มุมบนซ้ายของจอภาพ ให้น า Mouse ไปคลิกที่ต าแหน่ง Menu ระบบจะแสดงแถบ Menu Login 
ขึ้นมา  

 
รูปที่ 2 แสดงเมนู Login 
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2.2 ผู้ใช้งานจะต้องกรอก Username และ Password เพ่ือท าการ Login เข้าใช้งานระบบดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 แสดงหน้าจอ Login เขา้ใช้งานระบบ 

2.3 ในช่องผู้ใช้ให้ใส่รหัสสถานศึกษาและช่องรหัสให้ใส่รหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้นรหัสผ่าน 
(Default Password) คือ รหัสสถานศึกษาpass ตัวอย่าง รร.สุพรรณภูมิ รหัสสถานศึกษา 1072630026 

รหัสผ่าน คือ 1072630026pass ) 
2.4 หากว่า Username และ Password ถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอ Home หลังจาก Login          

ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 หน้าจอ Home ของผู้ดูแลระบบ 
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3. เมนูข้อมูลรายสถานศึกษา 

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลสถิติทางการศึกษาได้ โดยเข้าที่เมนูข้อมูลรายสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 เลือกเมนูข้อมูลรายสถานศึกษาโดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 แสดงหน้าจอดูข้อมลูรายสถานศึกษา 

3.2 เลือกปีการศึกษาท่ีต้องการ 

3.3 ใส่ข้อมูลของสถานศึกษา หรือเลือกหัวข้อที่ต้องการดูข้อมูล  

3.4 น า Mouse ไปคลิกที่ ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด ตามรูปที่ 6 

โดยข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย  

3.4.1 จ านวนสถานศึกษาที่ตรงเงื่อนไขท่ีก าหนด 

3.4.2 จ านวนผู้เรียนย้อนหลัง 3 ปี / จ านวนครู และสถานะการศึกษา(ยุบ,รวม,เลิก,พัฒนา,เรียนรวม) 

3.4.3 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคลโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น 

3.4.4 พิกัดสถานศึกษาและข้อมูลพื้นฐานบนแผนที่ 

3.4.5 ข้อมูลรายละเอียดรายโรง 

 
รูปที่ 6 แสดงหน้าจอผลการค้นหาสถานศึกษา 
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4. เมนูสรุปตารางข้อมูล 

ผู้ใช้งานสามารถดูตารางสรุปข้อมูลสถิติทางการศึกษาได้ โดยเข้าที่เมนูสรุปตารางข้อมูล แล้วเลือกประเภท

ของข้อมูลที่ต้องการดูข้อมูล 

4.1 ข้อมูลสถานศึกษา 

 
รูปที่ 7 แสดงตารางข้อมลูสถานศกึษา 

 

4.2 ข้อมูลผู้เรียน (สังกัด) 

 
รูปที่ 8 แสดงตารางข้อมลูผูเ้รียน (สังกัด) 
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4.3 ข้อมูลผู้เรียน (พื้นที่) 

ผู้ใช้งานสามารถดูตารางสรุปข้อมูลผู้เรียน (พ้ืนที่) เป็นรายต าบลได้ โดยน า Mouse ไปคลิกที่                 

ชื่ออ าเภอต้องการดูข้อมูล ระบบจะแสดงตารางสรุปข้อมูลผู้เรียนเป็นรายต าบล 

 
รูปที่ 9 แสดงตารางข้อมลูผูเ้รียน (อ าเภอ)  

 
รูปที่ 10 แสดงตารางข้อมูลผู้เรียน (ต าบล)  
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4.4 ข้อมูลบุคลากร (สังกัด) 

 
รูปที่ 11 แสดงตารางข้อมูลบุคลากร (สังกัด) 

4.5 ข้อมูลบุคลากร (แยกวุฒิ) 

(พัฒนาระบบ) 

4.6 ข้อมูลบุคลากร เกษียร (สพฐ.) ล่วงหน้า  

(พัฒนาระบบ) 

4.7 แผ่นพับข้อมูล 

(พัฒนาระบบ) 

5. การน าเข้าข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลของสถานศึกษา 

กระบวนการในการน าเข้าข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลสถิติทางการศึกษานั้น ประกอบไปด้วย

ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

5.1 ท าการ login เข้าระบบ 

5.2 น า Mouse ไปคลิกที ่เมนู รายงานผลการน าเข้าข้อมูล 

5.3 น า Mouse ไปคลิก รายงานผล โดยคลิกเลือก สังกัด/หน่วยงาน ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 12 แสดงหน้าจอรายงานผลการน าเข้าข้อมลู 
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5.4 ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษารายสถานศึกษา ประกอบด้วย 

5.4.1 ส่วนค้นหา 

5.4.2 ข้อมูลสถานศึกษา 

5.4.3 แสดงความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับการบันทึกหรือน าเข้าข้อมูลแล้ว 

5.4.4 สถานะการน าเข้าข้อมูลตามตารางการจัดเก็บข้อมูล 

 
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอสรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

5.5 เลือกปีการศึกษา→พิมพ์รหัสสถานศึกษาหรือชื่อสถานศึกษาของผู้ใช้งาน→น า Mouse ไปคลิกที่แถบ

ค้นหา 

5.6 น า Mouse ไปคลิกที ่รหัสโรงเรียน (2) เมื่อคลิกแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

ประกอบด้วย 

 5.6.1 แถบเมนูข้อมูลรายสถานศึกษา 

 5.6.2 ส่วนแสดงผลข้อมูลรายสถานศึกษา หากเป็นผู้มีสิทธิ์สามารถท าการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ 

 
รูปที่ 14 แสดงหน้าจอข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
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5.7 น า Mouse ไปคลิกที ่แถบเมนูข้อมูลรายสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบข้อมูลตามหัวข้อ เมื่อคลิกแล้ว

ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลตามหัวข้อ 

5.8 ตรวจสอบข้อมูล หากพบข้อมูลในช่องที่ไม่ถูกต้องหรือสถานศึกษามีข้อมูลแต่ระบบไม่แสดงผล       

(เป็นช่องว่าง) ให้ผู้ใช้งานด าเนินการแก้ไขโดยการพิมพ์ข้อมูลลงในช่องข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

5.9 เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลครบแล้ว ให้น า Mouse ไปคลิกที ่บันทึกข้อมูล (เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว 

แถบพื้นหลังจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาว) 

5.10 ท าซ้ าข้อ 5.7-5.9 จนครบทุกหัวข้อในแถบข้อมูลรายสถานศึกษา (แถบพ้ืนหลังจะเปลี่ยนจากสีแดง

เป็นสีขาวทั้งหมด) 

 
รูปที่ 15 แสดงหน้าจอตรวจสอบขอ้มูลรายสถานศึกษา 

 

 

หากพบปัญหาการใช้งานระบบฯ กรุณาติดต่อ 

นายสุภวัจน์ อุบลทัศนีย์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.สุพรรณบุรี 

โทร/Line 0983163599 


