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คูมือการจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล สิน้ปการศกึษา 2558   
Data Management Center : DMC 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอุตรดติถ เขต 1 
  

สามารถเขากรอกขอมลูไดที่ http://portal.bopp-obec.info/obec58/ โดยใชรหัสผานเดิม ทีม่ีอยู
แลว หรือสําหรับเจาหนาที่ใหมใหสมัครกอน และแจง wanyasomboon@gmail.com  หรือไลนกลุมแผน 
สพป.อต.1  หรือ 08-1284-8059 ใหอนุมัติการใชงาน username ของโรงเรียนที่สมัครใหม 
 ลําดับการทําขอมลูสิ้นป 2558 ใหปฏิบัติตามลําดับดังตอไปน้ี 
 1. กรอกขอมูลของ Username ใหครบถวน ไดแก Email (ในอนาคตจะใชสงเตือนแจงการยายเขา
ยายออก  และเปลี่ยนรหสัผาน) , เบอรโทรศัพท (หากไมประสงคจะใสเบอรสวนตัว ใหใสเปนเบอรโรงเรียน 
ที่สามารถติดตอไดจรงิ) 
 2. เจาหนาท่ีโรงเรียน ใหแกไขขอมลูโรงเรียน โดยอัพโหลดภาพปายหนาโรงเรียน แกไขขอมูลที่ต้ัง
ทางภูมิศาสตร ที่อยู ช้ันเรียนทีเ่ปดสอน และจํานวนหองในแตละช้ัน และขอมลูอื่นๆ ใหเปนปจจุบัน 
 3. กรอกแผนการรับนักเรียน ในป 2558 โรงเรียนมีแผนวาจะรบันักเรียนในช้ันไหนเปนจํานวนกี่คน 
หองเรียนปกติและหองเรียนที่เปดพเิศษ 
 4. ทําขอมูลนักเรียนใหครบจํานวนนักเรียนท่ีสอบปลายภาคเรียน 2558 
  4.1 ยายเขา นักเรียนใหครบจํานวนตอนสอบปลายภาคที่โรงเรียน สิ้นปการศึกษา หากไม
สามารถยายเขาโดยข้ึนตัวแดงวา "ไมพบเลขประจําตัวประชาชน" ใหกรอกขอมลูในเมนู เพิ่มนักเรียน 

เด็กนักเรียนเขาใหมปการศึกษา 2559 (ไมไดสอบเทอม 2/2558 ที่โรงเรียนเรา) หามยายเขา
หรือเพิ่มเด็ดขาด หากยายเขาหรือเพิ่มไปแลว ตองติดตอเจาหนาที่ทางอีเมลใหทําการลบทุกคน 
  4.2 ยายออก นักเรียนทีอ่อกกอนสอบปลายภาคที่โรงเรียน สิ้นปการศึกษา 2558  
(นักเรียนที่ยึดไวไมยอมยายใหโรงเรียนอื่น, นักเรียนที่ไมมีตัวตนอยูในโรงเรียนแลวกอนสอบปลายภาค) 

เด็กนักเรียนทีจ่บการศึกษาที่โรงเรียนเราหลงัจากสอบเทอม 2/2558 หามทําการยายออก
เด็ดขาด หากยายออกผิด ใหติดตอเจาหนาที่ยายเขาตามเดิม 
  4.3 ออกกลางคัน/จําหนาย นักเรียนที่ออกกอนสอบปลายภาคที่โรงเรียนสิ้นปการศึกษา 

เด็กนักเรียนทีจ่บการศึกษาที่โรงเรียนเราหลงัจากสอบเทอม 2/2558 หามทําการจําหนาย 
จบช้ันสงูสุดเด็ดขาด หากจําหนายผิด ใหติดตอเจาหนาที่ยายเขาตามเดิม 
  4.4 แกไขขอมูลประเภทนักเรียน สําหรับนักเรียนที่เปนนักเรียนพิการเรียนรวม, ศูนยการ
เรียน, Home school, นสว. ขอโอกาส, IP , EP, MEP , หลักสูตรคูขนานสามญั-อาชีวศึกษา 
 5. ทําขอมูลสอบได สอบตก สิ้นปการศึกษา 2558 ในเมนูปรับปรุงขอมูล โดยสามารถบันทึกซ้ํา 
กี่ครั้งก็ได เด็กจะไมไดออกหรอืเลื่อนช้ันไปจริง เพียงแคนับสถานะ นําไปออกรายงานเทาน้ัน 
 โรงเรียนทีท่ําการยายออกนักเรียนช้ันสูงสุด  โดยคิดวาคือการทําจบการศึกษา  ตองยายเขากลบัมา 
ทีละคน เพราะขอมลูสิ้นปการศึกษาใหนับตัวเด็กที่อยู สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 
 หลงัจากปดรอบขอมลูสิ้นปการศึกษา 2558 จะถูกสงตอไปยังโปรแกรม "ระบบบรหิารสถานศึกษา" 
เพื่อนําไปกรอกผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตอไป หากจํานวนนักเรียนไมครบในรอบน้ี จะทําใหขอมูลที่นํา ไป
กรอกผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาไมครบไปดวยและจะไมสามารถเพิ่มหรอืเอานักเรียนออกในโปรแกรมน้ันได 
ในรอบน้ีจึงตองทําขอมลูใหถูกตองครบถวนตามความเปนจรงิ 
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กรอกขอมูล Username 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ปรบัปรุงขอมลูผูใชงานของฉัน 

 
 
 แกไขขอมูล หมายเลขโทรศัพท และอีเมลใหตรงกับที่ใชงานจริง (หมายเลขโทรศัพทมือถือ หากไม
ประสงคจะใสก็ได แตระบุหมายเลขโทรศัพทที่โรงเรียน หรือสํานักงาน ใหสามารถติดตอไดจรงิ) 

 

แกไขขอมลูโรงเรียน 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 
 

 
 
อัพโหลดภาพปายหนาโรงเรียน เลือก Browse ไฟลภาพ นามสกลุ .jpg ( jpg ตัวเล็กทัง้หมด) ขนาดไมเกิน 
1MB  
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ปรับปรงุขอมลูพื้นฐานอื่นๆใหตรงกบัปจจบุัน ทั้งเรื่องไฟฟา นํ้าประปา จํานวนคอมพิวเตอร เขตพื้นทีบ่ริการ 
ที่ดิน และที่ต้ังทางภูมิศาสตร 
ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร มีการเพ่ิมหัวขอใหเลือกดังตอไปน้ี 

1. พื้นราบ 
2. อยูในจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยพฒันาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 
เปนพื้นที่ภูเขา หรือพื้นที่ที่ทีม่ีความสงูกวาระดับนํ้าทะเล 500 เมตร ข้ึนไป 
3. บนเกาะ 
4. มีเขตบรกิารติดตอกบัชายแดนประเทศเพื่อนบาน ยกเวนโรงเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
5. โรงเรียนที่ต้ังอยูบนสันเขา เชิงเขา หรือพื้นที่ระหวางหุบเขาที่มีความยากลําบากในการเดินทาง 
6. โรงเรียนทีเ่ปนพื้นที่สงูและชายแดน 
7. เรือนแพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 คูมือการจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ระยะส้ินปการศึกษา 2558 : หนา Ŝ 
 

หนา Ŝ 
 

กรอกแผนการรับนักเรียน 

เขาเมนูปรบัปรุงขอมลู > แผนการรบันักเรียน 

 
 

ยายเขา 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ยายเขานักเรียน 
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ใหกดปุม   เขาหนาจอยายเขานักเรียน ในหนาจอน้ีใหใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของ
นักเรียนในชองกอนน้ันกอนแลวกด Enter 

 
 
 ถาข้ึนแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "ไมพบเลขประจําตัวประชาชน" แสดงวาขอมลูนักเรียนคนน้ีไมอยูใน
ฐานขอมูลของระบบ DMC  ใหเปลี่ยนไปทําทีเ่มนู "เพ่ิมนักเรียน" กรอกขอมูลนักเรียนใหมทั้งหมดไดเลย ไม
ตองทําทีเ่มนูยายเขาแลว 

 
 ถาข้ึนแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "มีเลขประจําตัวประชาชนน้ีอยูในทะเบียนแลว" แสดงวาเด็กคนน้ึ
ขอมูลอยูในทะเบียนโรงเรียนเราอยูแลว เปนการยายเขาซ้ํา ระบบจะแจง error ไมใหยายเขาซ้ํามาอีก 

 
 ถาข้ึนแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "มีเลขประจําตัวประชาชนน้ีอยูในรายการยายเขาแลว" แสดงวาเด็ก
คนน้ึโรงเรียนไดทําการยายเขาคางไว เปนสถานะรอเขาอยู (โรงเรียนอื่นยังไมยายออกมาให) ระบบจะแจง 
error ไมใหยายเขาซ้ํามาอีก 
 

 
 
 
 แตถาข้ึนขอมูลนักเรียนดังภาพดานลาง แสดงวามีนักเรียนในฐานขอมูล DMC สามารถทําการยายเขา
ได โดยใหกรอก เลขประจําตัวนักเรียน (รหสันักเรียนที่ใชในโรงเรียน), ช้ันเรียน และหองที่เรียน แลวกดปุม
บันทึกดานลาง 
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 นักเรียนที่อยูในสถานะ รอยายเขา แสดงวาโรงเรียนปลายทางยังไมทํายายออกมาให จําเปน ตอง
ติดตอโรงเรียนเกาใหยายออกหรือหากไมเปนผลกส็งเอกสารยืนยันตัวตนข้ึนมาใหเจาหนาที่ -สวนกลาง
พิจารณาทํายายออกแทน 
 

ยายออก 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ยายออก 
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กดที่ ปุม  เขาหนาจอยายออก ในหนาจอน้ีเอาไวคนหานักเรยีนที่จะยายออก ใหคนหา
โดยใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกัของนักเรียนหรอืรหสันักเรียน แลวกดปุมคนหา หลังจากน้ันใหทําตาม
ข้ันตอนดังน้ี 
 
 
 

 
 
- ใหต้ิกที่ขางหนานักเรียนคนที่ตองการยายออก (ถาไมต้ิกโปรแกรมจะไมยายออกใหเด็กคนน้ัน) 
- ใสวันที่ยายออกใหถูกตอง 
- กดปุมบันทึกเพื่อยายออกเด็กนักเรียน 
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ออกกลางคัน/จําหนาย 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ออกกลางคัน/จําหนาย 

 
 

 

กดที่ปุม  จะพบหนาจอใหคนหานักเรียนที่จะทําออกกลางคันหรือจําหนายออกไปดวย
เหตุผลตางๆ 
ใหคนหาโดยใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหสันักเรียน แลวกดปุมคนหา หลังจากน้ัน
ใหทําตามข้ันตอนดังน้ี 
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- ใหต้ิกที่ขางหนานักเรียนคนที่ตองการจําหนาย (ถาไมต้ิกโปรแกรมจะไมจําหนายเด็กคนน้ัน) 
- ใสวันที่จําหนายนักเรียนใหถูกตอง 
- เลือกสาเหตุการออก โดยจะมีใหเลือกแยกประเภทดังตอไปน้ี 

 (จําหนาย)เรียนจบช้ันสูงสุด 

 (จําหนาย)อายุพนเกณฑ 

 (จําหนาย)ไดรับยกเวนตาม พรบ. 

 (จําหนาย)ตาย 

 (จําหนาย)ไมทราบสาเหตุ 

 (ออกกลางคัน)มีปญหาในการปรับตัว 

 (ออกกลางคัน)สมรส 

 (ออกกลางคัน)ตองคดี/ถูกจับ 

 (ออกกลางคัน)เจบ็ปวย/อุบัติเหตุ 

 (ออกกลางคัน)หาเลี้ยงครอบครัว 

 (ออกกลางคัน)อพยพตามผูปกครอง 

 (ออกกลางคัน)ฐานะยากจน 

 (ออกกลางคัน)มีปญหาครอบครัว 
- กดปุมบันทึกเพื่อจําหนายเด็กนักเรียน 
 

ปรับปรุงขอมูลนักเรียน 

 ใหแกไขขอมูลนักเรียน ใหตรงกบัหัวขอที่มีใหเลอืก โดยเฉพาะหัวขอ นักเรียนพกิารเรียนรวม ซึ่งไดรบั
งบประมาณจากทัง้ สนผ (สํานักนโยบายและแผนฯ สพฐ.) หรือ ทัง้จาก สศศ (สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ) ใหระบุใหตรงกบัความเปนจริงเพื่อนําขอมลูใชรวมกบัทางสํานักบรหิารงานการศึกษาพเิศษ นักเรียนใน
โครงการตางๆ ซึง่มหีัวขอดังตอไปน้ี 

1. นร.ปกติ (ปกติทุกคนอพัเดตเปนขอน้ีแลว ไมตองทําอะไรเพิ่ม) 
2. นร.พิการเรียนรวม ที่รบังบประมาณจาก สนผ (นร. พิการทุกคนอัพเดตเปนขอน้ีแลว) 
3. นร.พิการเรียนรวม ที่รบังบประมาณจาก สนผ และ สศศ (โรงเรียนไหนที่มีนักเรียนรับงบจาก สศศ 
ใหมาแกไขเพิ่มเติม) 
4. นร. โครงการแลกเปลี่ยน 
5. นร. ศูนยการเรียน 
6. นร.home school 
7. นร. นสว.ขอโอกาส 
8. นร.โครงการ IP (Intensive program) 
9. นร โครงการ EP (English program) 
10. นร โครงการ MEP (Mini English program) 
11. นร.ที่เรียนหลักสูตรคูขนานสามัญ - อาชีวศึกษา 
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 การแกไขขอมูลนักเรียน ใหทําเปนรายคนในเมนู ทะเบียนนักเรียน คนหาแลวแกไขเปนคนไป (แกไข
เฉพาะนักเรียนทีอ่ยูในประเภทที่ไมใช นร. ปกติ ก็พอ) 

 

ทําขอมูลสิ้นปการศึกษา เร่ืองจบการศึกษา, ซ้ําชั้น 

การทําขอมลูเรื่องจบการศึกษา , ซ้ําช้ันน้ีจะตองทําเมนูตามลําดับข้ันตอนทัง้สามเมนู ไดแก 
1.  เมนู ปรบัปรุงขอมูล> สอบได สอบตก สิ้นปการศึกษา ซึ่งจะเปนเมนูหลักในการทําขอมลูนักเรียนจบ 
เลื่อนช้ัน ซ้ําช้ัน ในรอบน้ี ใหเลอืกวานักเรียน สอบได , สอบตก หรือ รอดําเนินการ* อยางใดอยางหน่ึง และ
กรอกปทีเ่รียนดวย (แนะนําใหทําทีละหอง) 
 * สถานะรอดําเนินการ หากไมมีเด็กที่ติด ร. ยังไมจบ , ไมมีตัวตนแตยังไมไดจําหนาย ไมแนะนําใหทํา
สถานะน้ี เพราะในรอบ 10 มิ.ย. 2559 ซึ่งจะเปดตอไป ระบบจะเลื่อนช้ัน ซ้ํา จบ ใหเฉพาะสถานะ "สอบได" , 
"สอบตก" เทาน้ัน  สวนสถานะ "รอดําเนินการ" โรงเรียนตองไปทําการเลื่อนช้ัน, ซ้ําช้ัน จบการศึกษาเอง  
มิเชนน้ันนักเรียนจะมีช่ืออยูในทะเบียนแตติดอยูที่ปการศึกษา 2558 และจะไมนับจํานวนเขามาในทะเบียน
แยกช้ันเพศ เหตุการณน้ีเกิดข้ึนในรอบสิ้นป 2557 เปนจํานวนมาก ขอใหระมัดระวังในการทําสถานะน้ี และจด
บันทึกวาตองทําในรอบ 10 มิย. 2559 ดวย 
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2. นักเรียนท่ีซ้ําชั้น ใหเขาเมนู สอบตก ซ้ําชั้น กดคนหาจะพบรายช่ือที่เราเลือกเปนสถานะ "สอบตก" 
จากข้ันตอนแรก ใหเราเลอืกวาไมผานการประเมินประเภทไหน (สําหรบัช้ันอนุบาลสามารถเวนไวได) 
ในภาพตัวอยาง นักเรียนคนแรก ไมผานกลุมทักษะการเรียนรู 8 กลุม คนที่สอง ไมผานการอาน,คิดวิเคราะห
และเขียน คนที่สาม ไมผานกลุมทกัษะการเรียนรู 8 กลุมกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียน  
ต๊ิกเสร็จแลวกดปุมบันทกึ 
 

 
 
3. นักเรียนจบการศึกษา ระดับชั้น ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.3  ใหเขาเมนู สอบได เรียนจบ กดคนหา 
(แนะนําใหทําทลีะหอง) จะพบรายช่ือทีเ่ราเลอืกเปนสถานะ "สอบได" จากข้ันตอนแรก ใหเราเลือกวานักเรียน
ศึกษาตอที่ไหน และสําหรบัช้ันป. 6 ตองเลือกวาศึกษาตอทีจ่ังหวัดอะไรดวย 
 
โดยตัวเลือกจะตางกันไปตามช้ันทีเ่ลือก ป.6 , ม. 3, ม.6/ปวช.3 
ช้ันป. 6 มีตัวเลอืกดังน้ี 
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ช้ันม. 3 มีตัวเลอืกดังน้ี 

 
 
ช้ันม. 6 และ ปวช. 3 มีตัวเลือกดังน้ี 

 
 
ตัวอยาง เราทําเลือกช้ัน ป. 6/1 มีนักเรียนทีเ่ราเลอืกสอบไดไว 4 คน ใหเราเลอืกวาศึกษาตอที่ไหน และจังหวัด
อะไร (เฉพาะป. 6 เทาน้ัน ช้ันอื่นไมตองเลือก) 
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การแกไขสถานะสอบได สอบตกท่ีเราทําไปแลว 

 สมมติวา เราทํานักเรียนเปนสอบไดไปแลว แตเราตองการแกนักเรียนคนน้ันเปนสอบตก 
ใหเขาเมนู "สอบได สอบตก สิ้นปการศึกษา" คนหานักเรียนคนน้ัน แลวแกสถานะเปน สอบตก หลังจากน้ัน
ใหเขาไปทําขอมลูไมผานการประเมินในเมนู "สอบตก ซ้ําชัน้" ตามลําดับตอไป 
 เชนกันหากเราทําสอบตกไปแลว ใหเราไปแกเปนสอบไดในเมนู "สอบได สอบตก สิ้นปการศึกษา" 
แลวดําเนินการข้ันตอไปไดเลย 
 สิ่งทีเ่ลอืกไป เปนแคสถานะเด็ก ต๊ิกไวกอนเทาน้ัน ยังไมไดเลือ่น  ซ้ํา  หรือจบออกจริง ระบบจะทํา
การเลื่อน  ซ้ํา  จบ  ในรอบ 10 มิ.ย.2559  ใหเอง  หากเลือกสถานะครบถวนถูกตองแลว โรงเรียนไมตอง ไป
ทําการเลื่อน ซ้ําช้ัน จบเองในรอบหนา 
 
มีขอควรระวังในการจัดทําขอมูลดังน้ี 
1. หลังจากสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 แลว ถามีนักเรียนยายเขามาใหม หามยายเขาหรือเพิ่มนักเรียน 
    โดยเด็ดขาด (ถายายเขาหรือเพิม่ จะตองแจง สพป.โดยดวนที่สุด เพื่อลบออกจากระบบ) 
2. หามเปลี่ยนช้ันเรียนของนักเรียน  เปนช้ันถัดไปเด็ดขาด  (อาจจะคิดวาเปนการเลื่อนช้ัน) 
3. นักเรียนทีจ่บการศึกษาช้ันสงูสุด หามยายนักเรียนออก หรือจําหนายโดยเด็ดขาด 
4. ระบบการรายงาน จะทําการ “เลือ่นช้ัน / ทําจบ” ใหโรงเรียนเองหลงัปดรอบสิ้นปการศึกษา 2558  
 

หากมีขอสงสัยประการใดติดตอ... 
ผูดูแลระบบสวนกลาง ผานทางอเีมล bopp.dmc@gmail.com และแจงเบอรติดตอไวในอีเมล 

หรือ  Line : กลุมแผน สพป.อต.1 
e-mail : wanyasomboon@gmail.com หรือ watchara.kham2516@gmail.com 

Tel : 08-1284-8059 , 0-5581-7760 ตอ 107 
 


