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หนา้ 1 

 

การทําข�อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นป�การศึกษา 2557 
 สามารถเข	ากรอกข	อมูลได	ท่ี http://portal.bopp-obec.info/obec57/ โดยใช	รหัสผ-านเดิม ท่ีมีอยู-
แล	ว หรือสําหรับเจ	าหน	าท่ีใหม-ให	สมัครและแจ	งเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให	อนุมัติการใช	งาน username ของ
โรงเรียน 
 ลําดับการทําข	อมูลสิ้นปD 2557 ให	ปฏิบัติตามลําดับดังต-อไปนี้ 
 1. กรอกข�อมูลของ Username ให	ครบถ	วน ได	แก- Email (ในอนาคตจะใช	ส-งเตือนแจ	งการย	ายเข	า
ย	ายออก  และเปลี่ยนรหัสผ-าน) , เบอรLโทรศัพทL (หากใครไม-ประสงคLจะใส-เบอรLส-วนตัว ให	ใส-เปMนเบอรLท่ีทํางาน
ท่ีสามารถติดต-อได	) 
 2. เจ�าหน�าท่ีโรงเรียน ให�แก�ไขข�อมูลโรงเรียน โดยอัพโหลดภาพปOายหน	าโรงเรียน (บังคับในรอบนี้) 
แก	ไขข	อมูลท่ีตั้งทางภูมิศาสตรL ท่ีอยู- เบอรLติดต-อ ชั้นเรียนท่ีเปPดสอน และจํานวนห	องในแต-ละชั้น และข	อมูล
อ่ืนๆ ให	เปMนปRจจุบัน 
 3. กรอกแผนการรับนักเรียน ในปD 2558 โรงเรียนมีแผนว-าจะรับนักเรียนในชั้นไหนเปMนจํานวนก่ีคน 
ห	องเรียนปกติและห	องเรียนท่ีเปPดพิเศษ 
 4. ทําข�อมูลนักเรียนให�ครบจํานวนนักเรียนท่ีสอบปลายภาคเรียน 2557 
  4.1 ย�ายเข�า นักเรียนให	ครบจํานวนตอนสอบปลายภาคท่ีโรงเรียน สิ้นปDการศึกษา หากไม-
สามารถย	ายเข	าโดยข้ึนตัวแดงว-า "ไม-พบเลขประจําตัวประชาชน" ให	กรอกข	อมูลนักเรียนใหม-ในเมนู เพ่ิม
นักเรียน แทน 
  4.2 ย�ายออก นักเรียนท่ีออกก-อนสอบปลายภาคท่ีโรงเรียน สิ้นปDการศึกษา 2557 (นักเรียนท่ี
ยึดไว	ไม-ยอมย	ายให	โรงเรียนอ่ืน, นักเรียนท่ีไม-มีตัวตนอยู-ในโรงเรียนแล	วก-อนสอบปลายภาค) 
  4.3 ออกกลางคัน/จําหน3าย นักเรียนท่ีออกก-อนสอบปลายภาคท่ีโรงเรียนสิ้นปDการศึกษา 
  4.4 แก�ไขข�อมูลประเภทนักเรียน สําหรับนักเรียนท่ีเปMนนักเรียนพิการเรียนร-วม, ศูนยLการ
เรียน, Home school, นสว. ขอโอกาส, IP , EP, MEP , หลักสูตรคู-ขนานสามัญ-อาชีวศึกษา 
 5. ทําข�อมูลสอบได� สอบตก ส้ินป�การศึกษา 2557 ในเมนปูรับปรุงข�อมูล โดยสามารถบันทึกซํ้าก่ี
ครั้งก็ได	 เด็กจะไม-ได	ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริง เพียงแค-ติ้กนับสถานะ นําไปออกรายงานเท-านั้น 
 โรงเรียนท่ีทําการย�ายออกนักเรียนช้ันสูงสุดโดยคิดว3าคือการทําจบการศึกษา ให�ย�ายเข�ากลับมาเอง
ทีละคน ไม3มีการกู�ข�อมูลใดๆ เพราะข�อมูลส้ินป�การศึกษาให�นับตัวเด็กท่ีอยู3 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2557 
(ท่ีทําย�ายออกผิดนั้นแท�จริงแล�วต�องเป=นการทําข�อมูล 10 มิ.ย. เทอม 1/2558)  
 หลังจากปPดรอบข	อมูลสิ้นปDการศึกษาจะถูกส-งต-อไปยังโปรแกรม "ระบบบริหารสถานศึกษา" เพ่ือนําไป
กรอกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต-อไป หากจํานวนนักเรียนไม-ครบในรอบนี้ จะทําให	ข	อมูลท่ีนํา ไปกรอก
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม-ครบไปด	วยและจะไม-สามารถเพ่ิมหรือเอานักเรียนออกในโปรแกรมนั้นได	 ในรอบนี้
จึงต	องทําข	อมูลให	ถูกต	องครบถ	วนตามความเปMนจริง 
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กรอกข�อมูล Username 

ให	กดเข	าเมนู โรงเรียน > ปรับปรุงข	อมูลผู	ใช	งานของฉัน 

 
 
 แก	ไขข	อมูล หมายเลขโทรศัพทL และอีเมลLให	ตรงกับท่ีใช	งานจริง (หมายเลขโทรศัพทLมือถือ หากไม-
ประสงคLจะใส-ก็ได	 แต-ระบุหมายเลขโทรศัพทLท่ีโรงเรียน หรือสํานักงาน ให	สามารถติดต-อได	จริง) 

 

แก�ไขข�อมูลโรงเรียน 

ให	กดเข	าเมนู โรงเรียน > ข	อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 
 

 
 
อัพโหลดภาพปOายหน	าโรงเรียน เลือก Browse ไฟลLภาพ นามสกุล .jpg ( jpg ตัวเล็กท้ังหมด) ขนาดไม-เกิน 
1MB  
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ปรับปรุงข	อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆให	ตรงกับปRจจุบัน ท้ังเรื่องไฟฟOา น้ําประปา จํานวนคอมพิวเตอรL เขตพ้ืนท่ีบริการ 
ท่ีดิน และท่ีตั้งทางภูมิศาสตรL 
ท่ีตั้งทางภูมิศาสตรC มีการเพ่ิมหัวข�อให�เลือกดังต3อไปนี้ 

1. พ้ืนราบ 
2. อยู-ในจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคLการมหาชน) พ.ศ. 2548 
เปMนพ้ืนท่ีภูเขา หรือพ้ืนท่ีท่ีท่ีมีความสูงกว-าระดับน้ําทะเล 500 เมตร ข้ึนไป 
3. บนเกาะ 
4. มีเขตบริการติดต-อกับชายแดนประเทศเพ่ือนบ	าน ยกเว	นโรงเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต	 
5. โรงเรียนท่ีตั้งอยู-บนสันเขา เชิงเขา หรือพ้ืนท่ีระหว-างหุบเขาท่ีมีความยากลําบากในการเดินทาง 
6. โรงเรียนท่ีเปMนพ้ืนท่ีสูงและชายแดน 
7. เรือนแพ  
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กรอกแผนการรับนักเรียน 

เข	าเมนูปรับปรุงข	อมูล > แผนการรับนักเรียน 

 
 

ย�ายเข�า 

ให	กดเข	าเมนู โรงเรียน > ย	ายเข	านักเรียน 
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ให	กดปุmม   เข	าหน	าจอย	ายเข	านักเรียน ในหน	าจอนี้ให	ใส-เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของ
นักเรียนในช-องก-อนนั้นก-อนแล	วกด Enter 

 
 
 ถ	าข้ึนแจ	งตัวแดงดังภาพด	านล-าง "ไม-พบเลขประจําตัวประชาชน" แสดงว-าข	อมูลนักเรียนคนนี้ไม-อยู-ใน
ฐานข	อมูลของระบบ DMC  ให	เปลี่ยนไปทําท่ีเมนู "เพ่ิมนักเรียน" กรอกข	อมูลนักเรียนใหม-ท้ังหมดได	เลย ไม-
ต	องทําท่ีเมนูย	ายเข	าแล	ว 

 
 ถ	าข้ึนแจ	งตัวแดงดังภาพด	านล-าง "มีเลขประจําตัวประชาชนนี้อยู-ในทะเบียนแล	ว" แสดงว-าเด็กคนนึ้
ข	อมูลอยู-ในทะเบียนโรงเรียนเราอยู-แล	ว เปMนการย	ายเข	าซํ้า ระบบจะแจ	ง error ไม-ให	ย	ายเข	าซํ้ามาอีก 

 
 ถ	าข้ึนแจ	งตัวแดงดังภาพด	านล-าง "มีเลขประจําตัวประชาชนนี้อยู-ในรายการย	ายเข	าแล	ว" แสดงว-าเด็ก
คนนึ้โรงเรียนได	ทําการย	ายเข	าค	างไว	 เปMนสถานะรอเข	าอยู- (โรงเรียนอ่ืนยังไม-ย	ายออกมาให	) ระบบจะแจ	ง 
error ไม-ให	ย	ายเข	าซํ้ามาอีก 
 

 
 
 
 แต-ถ	าข้ึนข	อมูลนักเรียนดังภาพด	านล-าง แสดงว-ามีนักเรียนในฐานข	อมูล DMC สามารถทําการย	ายเข	า
ได	 โดยให	กรอก เลขประจําตัวนักเรียน (รหัสนักเรียนท่ีใช	ในโรงเรียน), ชั้นเรียน และห	องท่ีเรียน แล	วกดปุmม
บันทึกด	านล-าง 
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 นักเรียนท่ีอยู-ในสถานะ รอย	ายเข	า แสดงว-าโรงเรียนปลายทางยังไม-ทําย	ายออกมาให	 จําเปMน ต	อง
ติดต-อโรงเรียนเก-าให	ย	ายออกหรือหากไม-เปMนผลก็ส-งเอกสารยืนยันตัวตนข้ึนมาให	เจ	าหน	าท่ี -ส-วนกลาง
พิจารณาทําย	ายออกแทน 
 

ย�ายออก 

ให	กดเข	าเมนู โรงเรียน > ย	ายออก 
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กดท่ี ปุmม  เข	าหน	าจอย	ายออก ในหน	าจอนี้เอาไว	ค	นหานักเรียนท่ีจะย	ายออก ให	ค	นหา
โดยใส-เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แล	วกดปุmมค	นหา หลังจากนั้นให	ทําตาม
ข้ันตอนดังนี้ 
 
 
 

 
 
- ให	ติ้กท่ีข	างหน	านักเรียนคนท่ีต	องการย	ายออก (ถ	าไม-ติ้กโปรแกรมจะไม-ย	ายออกให	เด็กคนนั้น) 
- ใส-วันท่ีย	ายออกให	ถูกต	อง 
- กดปุmมบันทึกเพ่ือย	ายออกเด็กนักเรียน 
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ออกกลางคัน/จําหน3าย 

ให	กดเข	าเมนู โรงเรียน > ออกกลางคัน/จําหน-าย 

 
 

 

กดท่ีปุmม  จะพบหน	าจอให	ค	นหานักเรียนท่ีจะทําออกกลางคันหรือจําหน-ายออกไปด	วย
เหตุผลต-างๆ 
ให	ค	นหาโดยใส-เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แล	วกดปุmมค	นหา หลังจากนั้น
ให	ทําตามข้ันตอนดังนี้ 
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- ให	ติ้กท่ีข	างหน	านักเรียนคนท่ีต	องการจําหน-าย (ถ	าไม-ติ้กโปรแกรมจะไม-จําหน-ายเด็กคนนั้น) 
- ใส-วันท่ีจําหน-ายนักเรียนให	ถูกต	อง 
- เลือกสาเหตุการออก โดยจะมีให	เลือกแยกประเภทดังต-อไปนี้ 

• (จําหน-าย)เรียนจบชั้นสูงสุด 
• (จําหน-าย)อายุพ	นเกณฑL 
• (จําหน-าย)ได	รับยกเว	นตาม พรบ. 
• (จําหน-าย)ตาย 
• (จําหน-าย)ไม-ทราบสาเหตุ 
• (ออกกลางคัน)มีปRญหาในการปรับตัว 
• (ออกกลางคัน)สมรส 
• (ออกกลางคัน)ต	องคดี/ถูกจับ 
• (ออกกลางคัน)เจ็บปmวย/อุบัติเหตุ 
• (ออกกลางคัน)หาเลี้ยงครอบครัว 
• (ออกกลางคัน)อพยพตามผู	ปกครอง 
• (ออกกลางคัน)ฐานะยากจน 
• (ออกกลางคัน)มีปRญหาครอบครัว 

- กดปุmมบันทึกเพ่ือจําหน-ายเด็กนักเรียน 
 

ปรับปรุงข�อมูลนักเรียน 
 ให	แก	ไขข	อมูลนักเรียน ให	ตรงกับหัวข	อท่ีมีให	เลือก โดยเฉพาะหัวข	อ นักเรียนพิการเรียนร-วม ซ่ึงได	รับ
งบประมาณจากท้ัง สนผ (สํานักนโยบายและแผนฯ สพฐ.) หรือ ท้ังจาก สศศ (สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ) ให	ระบุให	ตรงกับความเปMนจริงเพ่ือนําข	อมูลใช	ร-วมกับทางสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นักเรียนใน
โครงการต-างๆ ซ่ึงมีหัวข	อดังต-อไปนี้ 

1. นร.ปกติ (ปกติทุกคนอัพเดตเปMนข	อนี้แล	ว ไม-ต	องทําอะไรเพ่ิม) 
2. นร.พิการเรียนร-วม ท่ีรับงบประมาณจาก สนผ (นร. พิการทุกคนอัพเดตเปMนข	อนี้แล	ว) 
3. นร.พิการเรียนร-วม ท่ีรับงบประมาณจาก สนผ และ สศศ (โรงเรียนไหนท่ีมีนักเรียนรับงบจาก สศศ 
ให	มาแก	ไขเพ่ิมเติม) 
4. นร. โครงการแลกเปลี่ยน 
5. นร. ศูนยLการเรียน 
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.ท่ีเรียนหลักสูตรคู-ขนานสามัญ - อาชีวศึกษา 



การทาํขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล DMC สิ�นปีการศึกษา 2557 - หนา้ 10 

 

หนา้ 10 

 

 การแก	ไขข	อมูลนักเรียน ให	ทําเปMนรายคนในเมนู ทะเบียนนักเรียน ค	นหาแล	วแก	ไขเปMนคนไป (แก	ไข
เฉพาะนักเรียนท่ีอยู-ในประเภทท่ีไม-ใช- นร. ปกติ ก็พอ) 

 

ทําข�อมูลส้ินป�การศึกษา เรื่องจบการศึกษา, ซํ้าช้ัน 

การทําข	อมูลเรื่องจบการศึกษา , ซํ้าชั้นนี้จะต	องทําเมนูตามลําดับข้ันตอนท้ังสามเมนู ได	แก- 
1.  เมนู ปรับปรุงข	อมูล> สอบได	 สอบตก สิ้นปDการศึกษา ซ่ึงจะเปMนเมนูหลักในการทําข	อมูลนักเรียนจบ 
เลื่อนชั้น ซํ้าชั้น ในรอบนี้ ให	เลือกว-านักเรียน สอบได	 , สอบตก หรือ รอดําเนินการ* อย-างใดอย-างหนึ่ง และ
กรอกปDท่ีเรียนด	วย (แนะนําให	ทําทีละห	อง) 
 * สถานะรอดําเนินการ หากไม-มีเด็กท่ีติด ร. ยังไม-จบ , ไม-มีตัวตนแต-ยังไม-ได	จําหน-าย ไม-แนะนําให	ทํา
สถานะนี้ เพราะในรอบ 10 มิ.ย. 2558 ซ่ึงจะเปPดต-อไป ระบบจะเลื่อนชั้น ซํ้า จบ ให	เฉพาะสถานะ "สอบได	" , 
"สอบตก" เท-านั้น  ส-วนสถานะ "รอดําเนินการ" โรงเรียนต	องไปทําการเลื่อนชั้น, ซํ้าชั้น จบการศึกษาเอง มิ
เช-นนั้นนักเรียนจะมีชื่ออยู-ในทะเบียนแต-ติดอยู-ท่ีปDการศึกษา 2557 และจะไม-นับจํานวนเข	ามาในทะเบียนแยก
ชั้นเพศ เหตุการณLนี้เกิดข้ึนในรอบสิ้นปD 2556 เปMนจํานวนมาก ขอให	ระมัดระวังในการทําสถานะนี้ และจด
บันทึกว-าต	องทําในรอบ 10 มิย. 2558 ด	วย 
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2. นักเรียนท่ีซํ้าช้ัน ให	เข	าเมนู สอบตก ซํ้าช้ัน กดค	นหาจะพบรายชื่อท่ีเราเลือกเปMนสถานะ "สอบตก" 
จากข้ันตอนแรก ให	เราเลือกว-าไม-ผ-านการประเมินประเภทไหน (สําหรับชั้นอนุบาลสามารถเว	นไว	ได	) 
ในภาพตัวอย-าง นักเรียนคนแรก ไม-ผ-านกลุ-มทักษะการเรียนรู	 8 กลุ-ม คนท่ีสอง ไม-ผ-านการอ-าน,คิดวิเคราะหL
และเขียน คนท่ีสาม ไม-ผ-านกลุ-มทักษะการเรียนรู	 8 กลุ-มกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคLของโรงเรียน ต๊ิกเสร็จ
แล	วกดปุmมบันทึก 
 

 
 
3. นักเรียนจบการศึกษา ระดับช้ัน ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.3  ให	เข	าเมนู สอบได� เรียนจบ กดค	นหา 
(แนะนําให	ทําทีละห	อง) จะพบรายชื่อท่ีเราเลือกเปMนสถานะ "สอบได	" จากข้ันตอนแรก ให	เราเลือกว-านักเรียน
ศึกษาต-อท่ีไหน และสําหรับชั้นป. 6 ต	องเลือกว-าศึกษาต-อท่ีจังหวัดอะไรด	วย 
 
โดยตัวเลือกจะต-างกันไปตามชั้นท่ีเลือก ป.6 , ม. 3, ม.6/ปวช.3 
ชั้นป. 6 มีตัวเลือกดังนี้ 
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ชั้นม. 3 มีตัวเลือกดังนี้ 

 
 
ชั้นม. 6 และ ปวช. 3 มีตัวเลือกดังนี้ 

 
 
ตัวอย-าง เราทําเลือกชั้น ป. 6/1 มีนักเรียนท่ีเราเลือกสอบได	ไว	 4 คน ให	เราเลือกว-าศึกษาต-อท่ีไหน และจังหวัด
อะไร (เฉพาะป. 6 เท-านั้น ชั้นอ่ืนไม-ต	องเลือก) 
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การแก�ไขสถานะสอบได� สอบตกท่ีเราทําไปแล�ว 
 สมมติว-า เราทํานักเรียนเปMนสอบได	ไปแล	ว แต-เราต	องการแก	นักเรียนคนนั้นเปMนสอบตก 
ให	เข	าเมนู "สอบได� สอบตก ส้ินป�การศึกษา" ค	นหานักเรียนคนนั้น แล	วแก	สถานะเปMน สอบตก หลังจากนั้น
ให	เข	าไปทําข	อมูลไม-ผ-านการประเมินในเมนู "สอบตก ซํ้าช้ัน" ตามลําดับต-อไป 
 เช-นกันหากเราทําสอบตกไปแล	ว ให	เราไปแก	เปMนสอบได	ในเมนู "สอบได� สอบตก ส้ินป�การศึกษา" 
แล	วดําเนินการข้ันต-อไปได	เลย 
 สิ่งท่ีเลือกไป เปMนแค-สถานะเด็ก ต้ิกไว	ก-อนเท-านั้น ยังไม-ได	เลื่อน ซํ้า หรือจบออกจริง ระบบจะทําการ
เลื่อน  ซํ้า จบ ในรอบ 10 มิ.ย. ให	เองหากเลือกสถานะครบถ	วนถูกต	องแล	ว โรงเรียนไม-ต	อง ไปทําการเลื่อน ซํ้า
ชั้น จบเองในรอบหน	า 


