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คูมือการใชงาน 
การจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 1 ปการศึกษา 2558 (10 มิถุนายน 2558)  

Data Management Center ( DMC ) สพป.อุตรดิตถ เขต 1 
 
  

กรอกขอมูลผานระบบออนไลน ควรใชบราวเซอร Google Chrome เพื่อการใชงานทีเ่สถียร กรอก 
URL ดังน้ี http://portal.bopp-obec.info/obec58  โดยใชรหัสผูใชและรหสัผานเดิมทีม่ีอยู ผูที่ไมมีรหสัผูใช
และรหัสผาน ใหสมัครใหมเลือกลงทะเบียน โดยระบ ุกลุมผูใชงาน เปน SCHOOL_MANAGER  เลือก  สพป. 
เลือกโรงเรียน และกรอกรายละเอียดใหครบถวน กดบันทึก หลงัจากน้ันใหแจงผูรบัผิดชอบที่ 08-1284-8059 
หรือ อเีมล wanyasomboon@gmail.com  เพื่อจะอนุมัติการใชงาน username และ password
 ลําดับการทําขอมลู 10 มิถุนายน 2558 ใหปฏิบัติตามลําดับดังตอไปน้ี 
 1. เมื่อล็อกอินเขาระบบแลว ใหปรบัปรุงขอมลูผูใชงาน ไดแก Email (ในอนาคตจะใชสงเตือนแจงการ
ยายเขายายออก  และเปลี่ยนรหสัผาน) , เบอรโทรศัพท (หากใครไมประสงคจะใสเบอรสวนตัว ใหใสเปนเบอร
ที่ทํางานทีส่ามารถติดตอได)  
 2. ปรับปรงุขอมลูพื้นฐาน ทุกรายการ แกไขขอมูลโรงเรียน โดยอัพโหลดภาพปายหนาโรงเรียน (บังคับ
ในรอบน้ี) แกไขขอมลูที่ต้ังทางภูมิศาสตร ที่อยู เบอรติดตอ ช้ันเรียนที่เปดสอน และจํานวนหองในแตละช้ัน 
และขอมลูอื่นๆ ใหเปนปจจุบัน และกดบันทึกทุกครั้งที่แกไข 
>> ปการศึกษา 2557 
 ตองดําเนินการ เลือ่นช้ัน ซ้ําช้ัน ทําจบ ยายออก นักเรียนทีท่ํารอดําเนินการไวในรอบสิ้นปการศึกษา 
2557  โรงเรียนทีท่ํารอดําเนินการไวในรอบสิ้นปการศึกษา 2557 จะมีนักเรียนตกคางอยู และจะไมถูกนับเขา
มาในทะเบียนแยกช้ันเพศ  สามารถดําเนินการนักเรียนเหลาน้ีได  4 เมนู คือ ยายออกนักเรียนแขวนลอย,     
ซ้ําช้ัน, จบการศึกษาออกไปเรียนที่อื่น, เลื่อนช้ัน 
>> การดําเนินการจัดทําขอมูลนักเรียน ปการศึกษา 2558 

1. การเพิ่มนักเรียนเขาใหม มี 2 ประเด็น 
1.1 นักเรียนเขาใหม เขาเรียนช้ัน อ.1 อายุครบ 4 ป ณ วันเปดภาคเรียนวันที ่16 พฤษภาคม  

2558 หากอายุไมครบ 4 ป ไมควรบันทึกเขาระบบ เพราะระบบจะไมนับและไมจัดสรรงบประมาณใหแตอยาง
ใด (เกิดหลังวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 อายุจะไมถึง 4 ป) 
  1.2 นักเรียนยายมาจากที่อื่น ทกุระดับช้ัน (มาจาก เอกชน , สกอ. , เทศบาล หรือสํานักพุทธ
ฯ) ซึ่งเมือ่กรอกจะไมปรากฏหลักฐาน ตองนําเขาระบบโดยวิธีการเพิ่มนักเรียน 

2. การยายเขานักเรียน 
2.1 ถายายมาจากโรงเรียนที่สงักัด สพป. ไมวาจะจังหวัดเดียวกันหรือตางจังหวัด เมื่อบันทึก

เขาระบบแลว จะมีรายการใหตรวจสอบหลายรายการ ใหใสขอมูลใหครบถวนทุกรายการและกดบันทึกแตถา
กรอกเขาระบบแลว มีขอความแจงวา "ไมพบเลขประจําตัวประชาชน" ใหกรอกขอมลูนักเรียนใหม  
ใหเลอืกเมนู เพิ่มนักเรียน เน่ืองจากเด็กอาจจะมาจากสังกัดอื่นหรือเปนเด็กเขาใหม (อ.1) ที่ไมเคยมีขอมูล 
อยูในระบบ DMC มากอน เมื่อกรอกครบถวนแลว ใหกดบันทึก 
  2.2 กรณีที่นักเรียนไมมบีัตรประชาชน ไมมีเอกสารใดๆ ใหกรอกขอมลูในหนา “เพิ่มนักเรียน 
ติด G (ไมมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั)” พรอมทัง้สงเอกสารขอหมายเลขบัตร G ดาวนโหลดแบบฟอรม 
กรอกขอมูลใหครบ สงไปที่ wanyasomboon@gmail.com  เพื่อผูรบัผิดชอบพิจารณาอนุมัติสรางเลขบัตร G   
โรงเรียนไมตองสงเอกสารไปที่ สพฐ เพราะทาง สพฐ. จะไมอนุมัติใหแทนเขตฯเด็ดขาด (เอกสารที่แนบ เชน 
แบบฟอรมบัตร G, บัตรประจําตัวคนตางดาว, หนังสอืยืนยันจากนายจางที่ใหที่พักอาศัย ลงลายมือช่ือเปน
หลักฐาน , หนังสอืเดินทาง, หนังสืออื่นๆ ประกอบหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน มีแหลงที่พักพงิทีผู่ใหทีอ่ยูพัก
อาศัยรับรองถูกตอง ตรวจสอบได)  
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 3. การยายออกนักเรียน  

3.1 ที่ไมมีตัวตนอยูในโรงเรียน (ยายออกแลว,อายุเกินเกณฑ ติดตอแลวไมมาเรียนควรทํา 
หนังแจงสํานักงานเขตฯ ระบุสาเหตุ เพื่อสํานักงานเขตฯ จะประสานกบัหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
ตอไป) 

3.2 นักเรียนไปโรงเรียนอื่นแตไมแจงยายออก 
3.3 ซ้ํากับสงักัดเดียวกัน (สพฐ.) โรงเรียนอื่นติดตอมาใหยายออก 
3.4 ซ้ํากับตางสังกัด เชน เอกชน เทศบาล สกอ. ฯลฯ ซึ่งไมมีตัวตนอยูในโรงเรียนแลวแตไม

ยอมจําหนายออก 
4. การจัดช้ันเรียน สําหรับโรงเรียนที่มหีองเรียนหลายหอง เมื่อมีการเลื่อนช้ันแลว โรงเรียนจัด

หองเรียนใหม มีการยายหองเรียนใหนักเรียนใหม ใหไปที่ทะเบียนนักเรียน เลือกช้ัน เลือกหองเรียน กดคนหา
จะปรากฏรายช่ือใหต๊ิกเครือ่งหมายถูกทีห่นาช่ือนักเรียน และกดสัญลักษณสีดํา หลงัรายช่ือที่ตองการ จะมี 
รายละเอียดนักเรียน ใหไปที่ดานลาง กดปุมปรบัปรุง ใหแกไขหองเรียนไดตามตองการ และกดปุมบันทกึ 
 5. ตรวจสอบขอมลูนักเรียนตามหัวขอตอไปน้ี 
  5.1 กรอกนํ้าหนัก สวนสูงนักเรียนทุกคน (ทําเฉพาะรอบ 10 มิ.ย.) 
  5.2 นักเรียนพิการ (ระบุความพิการของนักเรียน และตองเปนนักเรียนที่พิการโดยมีใบรับรอง
แพทยระบุที่ถูกตอง หรือมีบัตรประจําตัวผูพิการที่ทางราชการเปนผูออกบัตรให นักเรียนที่ไมมีเอกสารระบุ
ความพิการที่ถูกตอง จะนําจํานวนมาใสในหัวขอน้ีไมได และจํานวนนักเรียนพิการ จะตองมีจํานวนตรงกับ
ขอมูลนักเรียนพกิารที่ทางโรงเรียนรายงานไปยัง กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.
อุตรดิตถ เขต 1 (ศน.ผกามาศ อิ่มประยูร) 
  5.3 นักเรียนดอยโอกาส ขาดแคลน 

5.4 นักเรียนพักนอน สพป.อุตรดิตถ เขต 1 ไมมีนักเรียนพัก ดังน้ัน โรงเรียนไมตอง
ดําเนินการใดๆ ในขอน้ี 

5.5 ขอมูลประเภทนักเรียน สําหรับนักเรียนที่เปนนักเรียนพกิารเรียนรวม, ศูนยการเรียน, 
Home school, การศึกษาทางเลือก, IP , EP, MEP , หลักสูตรคูขนานสามัญ-อาชีวศึกษา 

5.6 นักเรียนซ้ําซอนภายในสังกัด สพฐ. ถาประสานงานติดตอโรงเรียนเดิมใหยายออกไมได 
หรือโรงเรียนอื่นทําการยายเขานักเรียนมาผิดคนเน่ืองจากกรอกบัตรประชาชนผิด ใหอัพโหลดเอกสารยืนยัน
ตัวตนนักเรียนซ้ําซอน, ใบสมัครเขาเรียน และภาพสําเนาทะเบียนนักเรียน รูปนักเรียน โรงเรียนเดิมทําหนังสอื
สงตัวใหเราแลว อื่นๆ ทีเ่ปนหลกัฐานสําคัญ ถามีตัวแดงหนาจํานวนนักเรียนแยกช้ันเพศเรื่องเด็กซ้ําซอนจะไม
สามารถยืนยันขอมูลได 

5.7 นักเรียนซ้ําซอนตางสังกัด (เอกชน,อุดมศึกษา,กศน ฯลฯ) นักเรียนมีตัวตนเรียนอยูภายใน
วันที่ 10 มิ.ย. 2558 ใหสงเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเหลาน้ีทุกคนที่มอียูรายช่ือซ้ําซอนตางสังกัดเชนเดียวกับ 
ขอ 5.6  นักเรียนไมมีตัวตนใหยายออกไปจากระบบใหหมด หากไมสงเอกสารยืนยัน และไมยายออก สพฐ.จะ
การประกาศรายช่ือโรงเรียนที่ไมทําการยืนยันตัวตนแกเขตพืน้ที่การศึกษาฯ ใหตรวจสอบและพิจารณา โดย
สพฐ. จะแจงลวงหนาประมาณวันที่ 1 มิ.ย. 2558) 
 6. ตรวจสอบขอมลูกอนการยืนยัน (ปุมยืนยันจะข้ึนในวันที่ 1 มิ.ย. 2558) 
  ใหโรงเรียนตรวจสอบขอมูลในเมนู โรงเรียน จํานวนนักเรียนแยกช้ันเพศใหถูกตองเพื่อใชใน
การจัดสรรงบประมาณ หลังปดระบบวันที่ 10 มิ.ย. 2558 แลวโรงเรียนไหนที่ยืนยันไมทัน สพฐ. จะมีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหลาชา หรือไมจัดสรรงบประมาณใหเลย 
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7. การหาคา ละติจูด/ลองจจิูด พื้นที่ต้ังของโรงเรียนในสงักัด  
   จะใช smartphone ในการคนหา โดยที่ smartphone ตองเช่ือมตอ Internet ไปที่การ 
ต้ังคา บริการหาตําแหนงที่ต้ังจะตอง “เปด” > เปด Google Chrome พิมพ maps.google.co.th เพื่อเขา
เว็บไซต > จะปรากฏแผนที่ ใหเลือกที่ต้ังปจจุบัน คลิก > สมัผสัที่ URL ของบราวเซอร ก็จะไดคาของ 
ละติจูด/ลองจจิูด ใหนําคาที่ไดไปใสในขอมลูพื้นฐานโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สอบถามเพิ่มเติม ไดที ่08-1284-8059 , 08-0029-4125 หรือ wanyasomboon@gmail.com 
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กรอกขอมูล Username 
ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ปรบัปรุงขอมลูผูใชงานของฉัน 

 
 
 แกไขขอมูล หมายเลขโทรศัพท และอีเมลใหตรงกับที่ใชงานจริง (หมายเลขโทรศัพทมือถือ หากไม
ประสงคจะใสก็ได แตระบุหมายเลขโทรศัพทที่โรงเรียน หรือสํานักงาน ใหสามารถติดตอไดจรงิ) 

 

แกไขขอมูลโรงเรียน 
ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 
 

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

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  

กรอกแผนการรบันักเรียน 
เขาเมนูปรบัปรุงขอมลู > แผนการรบันักเรียน 
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ยายเขา 
ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ยายเขานักเรียน 

 
 

 
 

ใหกดปุม   เขาหนาจอยายเขานักเรียน ในหนาจอน้ีใหใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของ
นักเรียนในชองกอนน้ันกอนแลวกด Enter 
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 ถาข้ึนแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "ไมพบเลขประจําตัวประชาชน" แสดงวาขอมลูนักเรียนคนน้ีไมอยูใน
ฐานขอมูลของระบบ DMC  ใหเปลี่ยนไปทําทีเ่มนู "เพิ่มนักเรียน" กรอกขอมลูนักเรียนใหมทั้งหมดไดเลย 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 
 

 
 
 นักเรียนที่อยูในสถานะ รอยายเขา แสดงวาโรงเรียนปลายทางยังไมทํายายออกมาให จําเปน ตอง
ติดตอโรงเรียนเกาใหยายออกหรือหากไมเปนผลกส็งเอกสารยืนยันตัวตนข้ึนมาใหเจาหนาที่ -สวนกลาง
พิจารณาทํายายออกแทน 
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ยายออก 
ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ยายออก 

 

 

กดที่ ปุม  เขาหนาจอยายออก ในหนาจอน้ีเอาไวคนหานักเรยีนที่จะยายออก ใหคนหา
โดยใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกัของนักเรียนหรอืรหสันักเรียน แลวกดปุมคนหา หลังจากน้ันใหทําตาม
ข้ันตอนดังน้ี 
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- ใหต้ิกที่ขางหนานักเรียนคนที่ตองการยายออก (ถาไมต้ิกโปรแกรมจะไมยายออกใหเด็กคนน้ัน) 
- ใสวันที่ยายออกใหถูกตอง 
- กดปุมบันทึกเพื่อยายออกเด็กนักเรียน 

ปรับปรงุขอมลูประเภทนักเรียน 

 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. การศึกษาทางเลอืก 
8. นร.โครงการ IP (Intensive program) 
9. นร โครงการ EP (English program) 
10. นร โครงการ MEP (Mini English program) 
11. นร.ที่เรียนหลักสูตรคูขนานสามัญ - อาชีวศึกษา 

 การแกไขขอมูลนักเรียน ใหทําเปนรายคนในเมนู ทะเบียนนักเรียน คนหาแลวแกไขเปนคนไป (แกไข
เฉพาะนักเรียนทีอ่ยูในประเภทที่ไมใช นร. ปกติ ก็พอ) 
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++ ข้ันตอนสุดทายสิ้นสุดการจัดทําขอมูล ระยะที ่1 (10 มิ.ย. 2558)  กอนยืนยันขอมูล ++ 

ตัวตรวจสอบท่ีละเอียดขึ้นในหนา >> จํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนหอง ถานักเรียนเปน 0 ใสจํานวนหองไวจะข้ึนตัวแดงและไมสามารถยืนยันได  
- ช่ือสกุลภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนซอมขอมูลมาแลวใสเปนช่ือภาษาไทยหรอืติดอักขระพยัญชนะไทย

ขางหนาตัวอักษรองักฤษ จะข้ึนตัวแดงและไมสามารถยืนยันได ใหแกใหถูกตอง 
- นักเรียนซ้ําเลขประชาชนตางโรงเรียน ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได 
- นักเรียนที่รอยายเขา/ไมสําเรจ็ ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได 
- นักเรียนซ้ําซอนที่โรงเรียนอื่นขอยายเขา ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได 
- ฯลฯ 

 
++ เมื่อทุกอยางครบถวน ต้ังแต 1 มิ.ย. 2558 ระบบการรายงานฯ จะปรากฏปุม “ยืนยันขอมูลถูกตอง” ++ 
โรงเรียนสามารถกดยืนยันไดทันที  และจะไมสามารถแกไขได ถาตองการแกไข ใหแจง 08-1284-8059 
เพือปลดลอกการยืนยันให โรงเรียนดําเนินการยืนยันขอมลูใหทันกอน 24.00 น. ของวันที่ 10 มิ.ย. 2558 
 
 
 
 
 

งานขอมูลสารสนเทศ สพป.อุตรดิตถ เขต 1 
สมบูรณ วันยะนาพร : 08-1284-8059, wanyasomboon@gmail.com  

วัชรา คําภู  : 08-0029-4125 
กลุมนโยบายและแผน : 0-5581-7760 ตอ 107 


