สพป.อุตรดิตถ เขต 1 DMC 2015 ระยะที่ 1 (10 มิ.ย. 2558)

คูมือการใชงาน
การจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 1 ปการศึกษา 2558 (10 มิถุนายน 2558)
Data Management Center ( DMC ) สพป.อุตรดิตถ เขต 1
กรอกขอมูลผานระบบออนไลน ควรใชบราวเซอร Google Chrome เพื่อการใชงานทีเ่ สถียร กรอก
URL ดังนี้ http://portal.bopp-obec.info/obec58 โดยใชรหัสผูใชและรหัสผานเดิมทีม่ ีอยู ผูที่ไมมีรหัสผูใช
และรหัสผาน ใหสมัครใหมเลือกลงทะเบียน โดยระบุ กลุม ผูใ ชงาน เปน SCHOOL_MANAGER เลือก สพป.
เลือกโรงเรียน และกรอกรายละเอียดใหครบถวน กดบันทึก หลังจากนั้นใหแจงผูร บั ผิดชอบที่ 08-1284-8059
หรือ อีเมล wanyasomboon@gmail.com เพื่อจะอนุมัตกิ ารใชงาน username และ password
ลําดับการทําขอมูล 10 มิถุนายน 2558 ใหปฏิบัติตามลําดับดังตอไปนี้
1. เมื่อล็อกอินเขาระบบแลว ใหปรับปรุงขอมูลผูใชงาน ไดแก Email (ในอนาคตจะใชสงเตือนแจงการ
ยายเขายายออก และเปลี่ยนรหัสผาน) , เบอรโทรศัพท (หากใครไมประสงคจะใสเบอรสวนตัว ใหใสเปนเบอร
ที่ทํางานทีส่ ามารถติดตอได)
2. ปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน ทุกรายการ แกไขขอมูลโรงเรียน โดยอัพโหลดภาพปายหนาโรงเรียน (บังคับ
ในรอบนี)้ แกไขขอมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร ที่อยู เบอรติดตอ ชั้นเรียนที่เปดสอน และจํานวนหองในแตละชั้น
และขอมูลอื่นๆ ใหเปนปจจุบัน และกดบันทึกทุกครั้งที่แกไข
>> ปการศึกษา 2557
ตองดําเนินการ เลือ่ นชั้น ซ้ําชั้น ทําจบ ยายออก นักเรียนทีท่ ํารอดําเนินการไวในรอบสิ้นปการศึกษา
2557 โรงเรียนทีท่ ํารอดําเนินการไวในรอบสิ้นปการศึกษา 2557 จะมีนักเรียนตกคางอยู และจะไมถูกนับเขา
มาในทะเบียนแยกชั้นเพศ สามารถดําเนินการนักเรียนเหลานี้ได 4 เมนู คือ ยายออกนักเรียนแขวนลอย,
ซ้ําชั้น, จบการศึกษาออกไปเรียนที่อื่น, เลื่อนชั้น
>> การดําเนินการจัดทําขอมูลนักเรียน ปการศึกษา 2558
1. การเพิ่มนักเรียนเขาใหม มี 2 ประเด็น
1.1 นักเรียนเขาใหม เขาเรียนชั้น อ.1 อายุครบ 4 ป ณ วันเปดภาคเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม
2558 หากอายุไมครบ 4 ป ไมควรบันทึกเขาระบบ เพราะระบบจะไมนับและไมจัดสรรงบประมาณใหแตอยาง
ใด (เกิดหลังวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 อายุจะไมถึง 4 ป)
1.2 นักเรียนยายมาจากที่อื่น ทุกระดับชั้น (มาจาก เอกชน , สกอ. , เทศบาล หรือสํานักพุทธ
ฯ) ซึ่งเมือ่ กรอกจะไมปรากฏหลักฐาน ตองนําเขาระบบโดยวิธีการเพิ่มนักเรียน
2. การยายเขานักเรียน
2.1 ถายายมาจากโรงเรียนที่สงั กัด สพป. ไมวาจะจังหวัดเดียวกันหรือตางจังหวัด เมื่อบันทึก
เขาระบบแลว จะมีรายการใหตรวจสอบหลายรายการ ใหใสขอมูลใหครบถวนทุกรายการและกดบันทึกแตถา
กรอกเขาระบบแลว มีขอความแจงวา "ไมพบเลขประจําตัวประชาชน" ใหกรอกขอมูลนักเรียนใหม
ใหเลือกเมนู เพิ่มนักเรียน เนื่องจากเด็กอาจจะมาจากสังกัดอื่นหรือเปนเด็กเขาใหม (อ.1) ที่ไมเคยมีขอมูล
อยูในระบบ DMC มากอน เมื่อกรอกครบถวนแลว ใหกดบันทึก
2.2 กรณีที่นักเรียนไมมบี ัตรประชาชน ไมมีเอกสารใดๆ ใหกรอกขอมูลในหนา “เพิ่มนักเรียน
ติด G (ไมมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก)” พรอมทัง้ สงเอกสารขอหมายเลขบัตร G ดาวนโหลดแบบฟอรม
กรอกขอมูลใหครบ สงไปที่ wanyasomboon@gmail.com เพื่อผูรบั ผิดชอบพิจารณาอนุมัตสิ รางเลขบัตร G
โรงเรียนไมตองสงเอกสารไปที่ สพฐ เพราะทาง สพฐ. จะไมอนุมัติใหแทนเขตฯเด็ดขาด (เอกสารที่แนบ เชน
แบบฟอรมบัตร G, บัตรประจําตัวคนตางดาว, หนังสือยืนยันจากนายจางที่ใหที่พักอาศัย ลงลายมือชื่อเปน
หลักฐาน , หนังสือเดินทาง, หนังสืออื่นๆ ประกอบหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน มีแหลงที่พักพิงทีผ่ ูใหทอี่ ยูพัก
อาศัยรับรองถูกตอง ตรวจสอบได)
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-23. การยายออกนักเรียน
3.1 ที่ไมมีตัวตนอยูในโรงเรียน (ยายออกแลว,อายุเกินเกณฑ ติดตอแลวไมมาเรียนควรทํา
หนังแจงสํานักงานเขตฯ ระบุสาเหตุ เพื่อสํานักงานเขตฯ จะประสานกับหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
ตอไป)
3.2 นักเรียนไปโรงเรียนอื่นแตไมแจงยายออก
3.3 ซ้ํากับสังกัดเดียวกัน (สพฐ.) โรงเรียนอื่นติดตอมาใหยายออก
3.4 ซ้ํากับตางสังกัด เชน เอกชน เทศบาล สกอ. ฯลฯ ซึ่งไมมีตัวตนอยูในโรงเรียนแลวแตไม
ยอมจําหนายออก
4. การจัดชั้นเรียน สําหรับโรงเรียนที่มหี องเรียนหลายหอง เมื่อมีการเลื่อนชั้นแลว โรงเรียนจัด
หองเรียนใหม มีการยายหองเรียนใหนักเรียนใหม ใหไปที่ทะเบียนนักเรียน เลือกชั้น เลือกหองเรียน กดคนหา
จะปรากฏรายชื่อใหตกิ๊ เครือ่ งหมายถูกทีห่ นาชื่อนักเรียน และกดสัญลักษณสีดํา หลังรายชื่อที่ตองการ จะมี
รายละเอียดนักเรียน ใหไปที่ดานลาง กดปุมปรับปรุง ใหแกไขหองเรียนไดตามตองการ และกดปุมบันทึก
5. ตรวจสอบขอมูลนักเรียนตามหัวขอตอไปนี้
5.1 กรอกน้ําหนัก สวนสูงนักเรียนทุกคน (ทําเฉพาะรอบ 10 มิ.ย.)
5.2 นักเรียนพิการ (ระบุความพิการของนักเรียน และตองเปนนักเรียนที่พิการโดยมีใบรับรอง
แพทยระบุที่ถูกตอง หรือมีบัตรประจําตัวผูพิการที่ทางราชการเปนผูออกบัตรให นักเรียนที่ไมมีเอกสารระบุ
ความพิการที่ถูกตอง จะนําจํานวนมาใสในหัวขอนี้ไมได และจํานวนนักเรียนพิการ จะตองมีจํานวนตรงกับ
ขอมูลนักเรียนพิการที่ทางโรงเรียนรายงานไปยัง กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.
อุตรดิตถ เขต 1 (ศน.ผกามาศ อิ่มประยูร)
5.3 นักเรียนดอยโอกาส ขาดแคลน
5.4 นักเรียนพักนอน สพป.อุตรดิตถ เขต 1 ไมมีนักเรียนพัก ดังนั้น โรงเรียนไมตอง
ดําเนินการใดๆ ในขอนี้
5.5 ขอมูลประเภทนักเรียน สําหรับนักเรียนที่เปนนักเรียนพิการเรียนรวม, ศูนยการเรียน,
Home school, การศึกษาทางเลือก, IP , EP, MEP , หลักสูตรคูขนานสามัญ-อาชีวศึกษา
5.6 นักเรียนซ้ําซอนภายในสังกัด สพฐ. ถาประสานงานติดตอโรงเรียนเดิมใหยายออกไมได
หรือโรงเรียนอื่นทําการยายเขานักเรียนมาผิดคนเนื่องจากกรอกบัตรประชาชนผิด ใหอัพโหลดเอกสารยืนยัน
ตัวตนนักเรียนซ้ําซอน, ใบสมัครเขาเรียน และภาพสําเนาทะเบียนนักเรียน รูปนักเรียน โรงเรียนเดิมทําหนังสือ
สงตัวใหเราแลว อื่นๆ ทีเ่ ปนหลักฐานสําคัญ ถามีตัวแดงหนาจํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศเรื่องเด็กซ้ําซอนจะไม
สามารถยืนยันขอมูลได
5.7 นักเรียนซ้ําซอนตางสังกัด (เอกชน,อุดมศึกษา,กศน ฯลฯ) นักเรียนมีตัวตนเรียนอยูภายใน
วันที่ 10 มิ.ย. 2558 ใหสงเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเหลานี้ทุกคนที่มอี ยูร ายชื่อซ้ําซอนตางสังกัดเชนเดียวกับ
ขอ 5.6 นักเรียนไมมีตัวตนใหยายออกไปจากระบบใหหมด หากไมสง เอกสารยืนยัน และไมยายออก สพฐ.จะ
การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ไมทําการยืนยันตัวตนแกเขตพืน้ ที่การศึกษาฯ ใหตรวจสอบและพิจารณา โดย
สพฐ. จะแจงลวงหนาประมาณวันที่ 1 มิ.ย. 2558)
6. ตรวจสอบขอมูลกอนการยืนยัน (ปุม ยืนยันจะขึ้นในวันที่ 1 มิ.ย. 2558)
ใหโรงเรียนตรวจสอบขอมูลในเมนู โรงเรียน จํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศใหถูกตองเพื่อใชใน
การจัดสรรงบประมาณ หลังปดระบบวันที่ 10 มิ.ย. 2558 แลวโรงเรียนไหนที่ยืนยันไมทัน สพฐ. จะมีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหลาชา หรือไมจัดสรรงบประมาณใหเลย
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-37. การหาคา ละติจูด/ลองจิจูด พื้นที่ตั้งของโรงเรียนในสังกัด
จะใช smartphone ในการคนหา โดยที่ smartphone ตองเชื่อมตอ Internet ไปที่การ
ตั้งคา บริการหาตําแหนงที่ตั้งจะตอง “เปด” > เปด Google Chrome พิมพ maps.google.co.th เพื่อเขา
เว็บไซต > จะปรากฏแผนที่ ใหเลือกที่ตั้งปจจุบัน คลิก > สัมผัสที่ URL ของบราวเซอร ก็จะไดคาของ
ละติจูด/ลองจิจูด ใหนําคาที่ไดไปใสในขอมูลพื้นฐานโรงเรียน

สอบถามเพิ่มเติม ไดที่ 08-1284-8059 , 08-0029-4125 หรือ wanyasomboon@gmail.com
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-4กรอกขอมูล Username
ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ปรับปรุงขอมูลผูใชงานของฉัน

แกไขขอมูล หมายเลขโทรศัพท และอีเมลใหตรงกับที่ใชงานจริง (หมายเลขโทรศัพทมือถือ หากไม
ประสงคจะใสก็ได แตระบุหมายเลขโทรศัพทที่โรงเรียน หรือสํานักงาน ใหสามารถติดตอไดจริง)

แกไขขอมูลโรงเรียน
ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน

อัพโหลดภาพปายหนาโรงเรียน เลือก Browse ไฟลภาพ นามสกุล .jpg ( jpg ตัวเล็กทัง้ หมด) ขนาดไมเกิน
1MB
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-5-

ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานอื่นๆใหตรงกับปจจุบัน ทั้งเรื่องไฟฟา น้ําประปา จํานวนคอมพิวเตอร เขตพื้นทีบ่ ริการ
ที่ดิน และที่ตั้งทางภูมิศาสตร
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร มีการเพิ่มหัวขอใหเลือกดังตอไปนี้
1. พื้นราบ
2. อยูในจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548
เปนพื้นที่ภเู ขา หรือพื้นที่ที่ทมี่ ีความสูงกวาระดับน้ําทะเล 500 เมตร ขึ้นไป
3. บนเกาะ
4. มีเขตบริการติดตอกับชายแดนประเทศเพื่อนบาน ยกเวนโรงเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
5. โรงเรียนที่ตงั้ อยูบนสันเขา เชิงเขา หรือพื้นที่ระหวางหุบเขาที่มีความยากลําบากในการเดินทาง
6. โรงเรียนทีเ่ ปนพื้นที่สงู และชายแดน
7. เรือนแพ
กรอกแผนการรับนักเรียน
เขาเมนูปรับปรุงขอมูล > แผนการรับนักเรียน

สพป.อุตรดิตถ เขต 1 DMC 2015 ระยะที่ 1 (10 มิ.ย. 2558)

-6-

ยายเขา
ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ยายเขานักเรียน

ใหกดปุม
เขาหนาจอยายเขานักเรียน ในหนาจอนี้ใหใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของ
นักเรียนในชองกอนนั้นกอนแลวกด Enter
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-7ถาขึ้นแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "ไมพบเลขประจําตัวประชาชน" แสดงวาขอมูลนักเรียนคนนี้ไมอยูใน
ฐานขอมูลของระบบ DMC ใหเปลี่ยนไปทําทีเ่ มนู "เพิ่มนักเรียน" กรอกขอมูลนักเรียนใหมทั้งหมดไดเลย ไม
ตองทําทีเ่ มนูยายเขาแลว

ถาขึน้ แจงตัวแดงดังภาพดานลาง "มีเลขประจําตัวประชาชนนี้อยูในทะเบียนแลว" แสดงวาเด็กคนนึ้
ขอมูลอยูในทะเบียนโรงเรียนเราอยูแลว เปนการยายเขาซ้ํา ระบบจะแจง error ไมใหยายเขาซ้ํามาอีก

ถาขึ้นแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "มีเลขประจําตัวประชาชนนี้อยูในรายการยายเขาแลว" แสดงวาเด็ก
คนนึ้โรงเรียนไดทําการยายเขาคางไว เปนสถานะรอเขาอยู (โรงเรียนอื่นยังไมยายออกมาให) ระบบจะแจง
error ไมใหยายเขาซ้ํามาอีก

แตถาขึ้นขอมูลนักเรียนดังภาพดานลาง แสดงวามีนักเรียนในฐานขอมูล DMC สามารถทําการยายเขา
ได โดยใหกรอก เลขประจําตัวนักเรียน (รหัสนักเรียนที่ใชในโรงเรียน), ชั้นเรียน และหองที่เรียน แลวกดปุม
บันทึกดานลาง

นักเรียนที่อยูในสถานะ รอยายเขา แสดงวาโรงเรียนปลายทางยังไมทํายายออกมาให จําเปน ตอง
ติดตอโรงเรียนเกาใหยายออกหรือหากไมเปนผลก็สงเอกสารยืนยันตัวตนขึ้นมาใหเจาหนาที่ -สวนกลาง
พิจารณาทํายายออกแทน
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-8ยายออก
ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ยายออก

กดที่ ปุม
เขาหนาจอยายออก ในหนาจอนี้เอาไวคนหานักเรียนที่จะยายออก ใหคนหา
โดยใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แลวกดปุม คนหา หลังจากนั้นใหทําตาม
ขั้นตอนดังนี้
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-9- ใหติ้กที่ขางหนานักเรียนคนที่ตองการยายออก (ถาไมติ้กโปรแกรมจะไมยายออกใหเด็กคนนั้น)
- ใสวันที่ยายออกใหถูกตอง
- กดปุมบันทึกเพื่อยายออกเด็กนักเรียน
ปรับปรุงขอมูลประเภทนักเรียน
ใหแกไขขอมูลนักเรียน ใหตรงกับหัวขอที่มีใหเลือก โดยเฉพาะหัวขอ นักเรียนพิการเรียนรวม ซึ่งไดรบั
งบประมาณจากทัง้ สนผ (สํานักนโยบายและแผนฯ สพฐ.) หรือ ทัง้ จาก สศศ (สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ) ใหระบุใหตรงกับความเปนจริงเพื่อนําขอมูลใชรวมกับทางสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นักเรียนใน
โครงการตางๆ ซึง่ มีหัวขอดังตอไปนี้
1. นร.ปกติ (ปกติทุกคนอัพเดตเปนขอนี้แลว ไมตองทําอะไรเพิ่ม)
2. นร.พิการเรียนรวม ที่รบั งบประมาณจาก สนผ (นร. พิการทุกคนอัพเดตเปนขอนี้แลว)
3. นร.พิการเรียนรวม ที่รบั งบประมาณจาก สนผ และ สศศ (โรงเรียนไหนที่มีนักเรียนรับงบจาก สศศ
ใหมาแกไขเพิ่มเติม)
4. นร. โครงการแลกเปลี่ยน
5. นร. ศูนยการเรียน
6. นร.home school
7. นร. การศึกษาทางเลือก
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
เฉพาะนักเรียนทีอ่ ยูในประเภทที่ไมใช นร. ปกติ ก็พอ)

สพป.อุตรดิตถ เขต 1 DMC 2015 ระยะที่ 1 (10 มิ.ย. 2558)

-10++ ขั้นตอนสุดทายสิ้นสุดการจัดทําขอมูล ระยะที่ 1 (10 มิ.ย. 2558) กอนยืนยันขอมูล ++
ตัวตรวจสอบทีล่ ะเอียดขึ้นในหนา >> จํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศ

- จํานวนหอง ถานักเรียนเปน 0 ใสจํานวนหองไวจะขึ้นตัวแดงและไมสามารถยืนยันได
- ชือ่ สกุลภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนซอมขอมูลมาแลวใสเปนชื่อภาษาไทยหรือติดอักขระพยัญชนะไทย
ขางหนาตัวอักษรอังกฤษ จะขึ้นตัวแดงและไมสามารถยืนยันได ใหแกใหถูกตอง
- นักเรียนซ้ําเลขประชาชนตางโรงเรียน ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได
- นักเรียนที่รอยายเขา/ไมสําเร็จ ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได
- นักเรียนซ้ําซอนที่โรงเรียนอื่นขอยายเขา ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได
- ฯลฯ
++ เมื่อทุกอยางครบถวน ตั้งแต 1 มิ.ย. 2558 ระบบการรายงานฯ จะปรากฏปุม “ยืนยันขอมูลถูกตอง” ++
โรงเรียนสามารถกดยืนยันไดทันที และจะไมสามารถแกไขได ถาตองการแกไข ใหแจง 08-1284-8059
เพือปลดลอกการยืนยันให โรงเรียนดําเนินการยืนยันขอมูลใหทันกอน 24.00 น. ของวันที่ 10 มิ.ย. 2558
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