
คู่มือโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555
(Data Management Center : DMC)

สำำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยสำำนักนโยบำยและแผน  กลุ่มงำนข้อมูสำรสนเทศ
ได้จดัเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำ่ง ๆ  สำำหรับ สถำนศึกษำ 
และสำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  จงึพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล Dat Management 
Center  (DMC) ผ่ำนระบบเว็บไซต์ (Web Application) เพื่อดำำเนินกำรจดัเก็บข้อมูล นักเรียนรำยบุคคล  
ซ่ึงกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลในปีกำรศกึษำ 2555 ภำคเรียนที่ 1 ได้ดำำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว 
ตั้งแตว่ันที่ 20 สิงหำคม 2555 สำำหรับภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 ให้จดัเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
ระหวำ่งวันที่ 10 -30 พฤศจิกำยน  2555  ซ่ึงเป็นไปตำมปฏิทินกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล  ทัง้น้ี 
ให้ดำำเนินกำรผ่ำนระบบ Data Management Center ทำงเดียว  เน่ืองจำกเป็นเพียงกำรปรับปรุงจำำนวน
นักเรียนเพียงบำงส่วน  โดยให้ดำำเนินกำรดังน้ี 

สรุปข้ันตอนการดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลระบบ DMC
1. ตดิตั้งโปรแกรม web browser Mozilla Firefox 
2. ดำำเนินกำรจดัเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์   http://portal.bopp-obec.info/obec55_2
3. เลือกเขต -> เลือกโรงเรียน -> Login
4. ลงทะเบียนใหม่สำำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน -> login
5. เมนูกำำหนดข้อมูลเบ้ืองต้นของโรงเรียน  ->  แก้ไขข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน, ข้อมูล

ปีกำรศกึษำของโรงเรียน, ข้อมูลนักเรียน/ห้องเรียน
6. ทะเบียนนักเรียน

- เพิ่มนักเรียนที่ยำ้ยเข้ำเป็นรำยบุคคล (สถำนะนักเรียนเป็นย้ำยเข้ำ)
7. เมนูย้ำยออก/จำำหน่ำย กรณีนักเรียนย้ำยไปเรียนโรงเรียนอื่น นักเรียนออกกลำงคัน และ

ต้องกำรจำำหน่ำยนักเรียน
8. ปรับปรุงนำ้ำหนักสว่นสูงนักเรียน -> ปรับปรุงนำ้ำหนักสว่นสูงของนักเรียนเป็นรำยชั้นเรียน
9. ปรับปรุงควำมด้อยโอกำสนักเรียน -> ปรับปรุงควำมด้อยโอกำสของนักเรียนเป็นรำยชั้น
10.  ปรับปรุงชื่อภำษำอังกฤษนักเรียน -> เพิ่มข้อมูลชื่อนักเรียนเป็นภำษำอังกฤษเป็นรำยชั้น

เรียนเพื่อรองรับประชำคม อำเซียน โดยใช้อักษรภำษำอังกฤษตวัใหญ่ทั้งหมด (ไม่บังคับ
จัดเก็บในภำคเรียนน้ี สำมำรถเพิ่มข้อมูลได้เมื่อโรงเรียนมีควำมพร้อม)

11. กดประมวลผลข้อมูลเพื่อนับจำำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ที่เมนู จำำนวนนักเรียนแยกชั้น
เพศ -> กดเพื่อประมวลผล

12. ตรวจสอบรำยกำรข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตำมตวัตรวจสอบ จำำนวน 30 รำยกำร  
13. คลิกเมนูตรวจสอบในแต่ละรำยกำรเพื่อแก้ไขข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
14. กดประมวลผลข้อมูลอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูล หำกข้อมูลถูกต้องทุกรำยกำร

     -> กดเพื่อยืนยันข้อมูล 
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ขัน้ตอนการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

1. ติดตั้งโปรแกรม web browser Mozilla Firefox 
1. ดำวน์โหลดโปรแกรมได้จำก website  http://www.mozilla.com/th/   
2. หลังจำกดำวโหลดเรียบร้อยจะได้ โปรแกรมสำำหรับติดตั้ง Firefox ซ่ึงเป็นโปรแกรม web browser 

ซ่ึงเป็น open source ให้ติดตั้งโปรแกรมโดยกำรดับเบ้ิลคลิกทีช่ื่อ File จะไดด้ังรูป

                    

3. คลิก Next ไปเรื่อย ๆ จนพบปุ่ม Install คลกิ Install  หลังจำกน้ันโปรแกรมจะดำำเนินกำรลงโปรแกรมไปเรื่อยๆ 
จนเสร็จสิ้น  ให้คลิกปุ่ม  Finish  ดงัรูป

                     

4. เสร็จข้ันตอนกำรลงโปรแกรม Mozilla Firefox จะได้   เพื่อเข้ำใช้งำน web browser ในครั้งต่อไป
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2. ขั้นตอนจัดทำาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2/2555
1. เปิด browser firefox
2. เปิดเว็บไซต์   http://portal.bopp-obec.info/obec55_2
3. เลือกเขตพื้นที่
4. เลือกโรงเรียน     คลิกปุ่ม → login ดำ้นบนขวำมือของจอภำพ

5. ช่อง login  ให้เลือกชื่อผู้ใช้   ชอ่ง → password ให้พิมพร์หัสผ่ำน    คลกิปุ่ม → login เพื่อเข้ำสู่
หน้ำเมนูหลัก  (รหัสผ่ำน ถ้ำจำำไม่ได้ ให้ตดิต่อเขตพื้นที่ที่โรงเรียนสังกัด)

6. เริ่มทำำข้อมูลโดยให้ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นสถานศึกษา  มี 3 สว่นที่ต้องดำำเนินกำร คือ 
- ข้อมูลสถำนศึกษำ   ปรับปรุงที่อยู่  เขตตรวจ  กำรยุบเลิกสถำนศึกษำ →
- ข้อมูลปีกำรศึกษำของโรงเรียน   ปรับปรุงชั้นตำ่ำสุด→ -สูงสุดของโรงเรียนทีท่ำำกำรเปิดสอน  
   และปรับปรุงจำำนวนครู
- ข้อมูลนักเรียน/ห้องเรียน   ปรับปรุงข้อมูลจำำนวนห้องเรียน→
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7. ข้อมูลครุภัณฑ์(M-obec) -> กรอกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2555  โดยแจง้จำำนวนของ
ครุภัณฑ์ตำมรำยกำรที่ใช้ได้   รอซ่อม และจำำหน่ำย  สำำหรับครุภัณฑ์ของเขตพื้นที่ ให้จดัทำำในหน้ำ 
Admin ระดับเขตพื้นที่  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย  เลื่อนหน้ำจอมำลำ่งสุดให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 
ก่อนแล้วจึงกดปุ่มยืนยันข้อมูล

8. นักเรียนรายบุคคล 2/2555
8.1  กรณีนักเรียนย้ายเข้าเรียน

คลิกเมนูทะเบียนนักเรียน   เพิ่มนักเรียน→ /ยำ้ยเข้ำเรียน    กรอกประวัตินักเรียน   กดปุ่ม→ →
สรำ้ง/บันทึก  ดำ้นล่ำง  จำกน้ันให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมอีก 3 สว่น คือ รำยละเอียดนักเรียน ควำม
พิกำร  ครอบครัว   โดยที่หำกไม่บันทึกข้อมูลเบ้ืองต้นนักเรียนกอ่นจะไม่ปรำกฎอกี
 3 ส่วนให้กรอกข้อมูล ทั้งน้ี ในแถบ รำยละเอียดนักเรียน  ควำมพิกำร และครอบครวั จะต้องมีกำร
กดปุ่ม "แก้ไข" ดำ้นล่ำงก่อน  จงึจะสำมำรถกรอกข้อมูลได้   เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย   ให้กดปุ่ม
บันทึกอีกครั้งในทุกหน้ำ   
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                                   1.กดปุ่มเพิ่มนักเรียน /ย้ายเข้าเ รียน
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 สถานะ ยา้ยเข้า

 2.   กรอกขอ้มูลประวัตินักเรียนเบ้ืองตน้ให้ครบถว้นทุกชอ่ง หากเป็นนักเรียนท่ียา้ยมาจาก

 โรงเรียนอ่ืนท่ีอยูใ่นสังกัด สพฐ.   สามารถกดปุ่ม *  ด้านหลังเลขประจำาตัวประชาชน เพ่ือคน้หา

 นักเรียนจากฐานข้อมูลมาบันทึกในโรงเรียนน้ีโดยไมต้่องกรอกใหม่

 3. กดปุ่มสร้าง/  บันทึก เพ่ือบันทึกและเพ่ือกรอกรายละเอียดนักเรียนในสว่นถัดไป

4.   คลิกปุ่มรายละเอียดนักเรียนในหน้าขอ้มูลเบ้ืองตน้นักเรียน กดปุ่มแกไ้ข

เพ่ือกรอกระยะหา่งจากบา้นถึงโรงเรียน, การเดินทาง, การพักนอน, ความด้อย

   โอกาส และความขาดแคลน กดปุ่มบันทึกเพ่ือบันทึกข้อมูลหน้าน้ี

5.     คลิกเมนูความพิการ กดปุ่มแก้ไข เพ่ือกรอกข้อมูลความพิการ โดยเลือก

     ความพิการ และอธิบายลักษณะความพิการนัน้ เชน่ ความพิการทางกาย

   ลักษณะความพิการ น้ิวก้อยซ้ายขาด กดปุ่มบันทึกเพ่ืือบันทึกข้อมูลหน้าน้ี



8.2  กรณีย้ายออก/จำาหน่าย 
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ุ6.     คลิกปุ่มครอบครัว กดปุ่มแก้ไข เพ่ือกรอกข้อมูลพอ่แม่ ผู้ปกครอง กดปุ่มบันทึก

      เพ่ือจัดเกบ็ข้อมูลหน้าน้ี

7.   เม่ือทำาถึงขัน้ตอนน้ี จะได้นักเรียนเพิม่ในทะเบียน 1   คน

8.  กดปุ่มเมนูปิด (ท่ีมีรูปบา้น)    เพ่ือกลับไปหน้าเมนูหลัก หากตอ้งการเพิม่

     นักเรียนเข้าในระบบอีก กใ็ห้คลิกเมนูทะเบียนนักเรียน และทำาขัน้ตอน

    ตัง้แต่ 1-8 อีกครัง้

1.   หากมีนักเรียนยา้ยออก ออกกลางคัน

   หรือตอ้งการจำาหน่ายนักเรียน ให้ใชเ้มนู

ขอ้มูลนักเรียนยา้ยออก/จำาหน่าย

2. คลิกปุ่มเพิ่มยา้ยออกหรือจำาหน่ายนักเรียน
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3.        ให้ระบุชัน้ปัจจุบัน ห้อง และสถานะภาพปัจจุบันของนักเรียนท่ีตอ้งการจะยา้ยออก

      หรือออกกลางคัน หรือ จำาหน่าย หรือ คน้จากเลขประจำาตัวนักเรียน โดยไมต่อ้งระบุ

      ข้อมูลอ่ืน จากนัน้กดปุุ่ม กดคน้ตามเง่ือนไข จะได้รายช่ือนักเรียนข้ึนมา ให้กดท่ีเลข

  ประจำาตัวท่ีเป็นตัวสีเขียวขีดเสน้ใต้ เพ่ือไปยังหน้ารายละเอียดการยา้ยหรือจำาหน่าย

4.    ให้ระบุวันเดือนปีท่ีจำาหน่าย ให้เ่ลือกสถานะดังน้ี

     4.1          นักเรียนท่ียา้ยออกจากโรงเรียนเพ่ือไปเรียนตอ่ท่ีโรงเรียนอ่ืน ให้ใช้ ยา้ยออก และเลือกสาเหตุท่ียา้ยออก

              แลว้คลิกให้เกิดเคร่ืองหมายถูก ในชอ่ง ศกึษาตอ่ เลือกสังกัดท่ีไปศกึษาตอ่ เชน่ สปช.        เดิม หรือ สามัญเดิม

          และให้พิมพร์ะบุช่ือโรงเรียนท่ีนักเรียนยา้ยไปใหม่ แลว้กดปุ่มบันทึก

    4.2  นักเรียนท่ีไมม่าเรียนติดตอ่กันนานเกิน 15    วัน และไมส่ามารถติดตามให้กลับมาเรียนได้

       (  ทัง้น้ีไดต้ิดตามโดยใชก้ระบวนการตดิตามนักเรียนตามแบบ บค.    ตา่ง ๆ ของกลุม่สง่เสริมฯ แลว้)  

            ให้ใช้ ออกกลางคัน ให้เลือกสาเหตุท่ีออกกลางคัน แลว้กดปุ่ม บันทึก

    4.3           นักเรียนท่ีมีอายุพน้เกณฑ์ นักเรียนท่ีป่วยจนไมส่ามารถมาเรียนได้ หรือนักเรียนท่ีเสียชีวติ ให้ใช้ จ ำาหน่าย

        เลือกสาเหตุท่ีจำาหน่าย แลว้กดปุ่ม บันทึก

    4.4      กดปุ่มเมนู ปิด เพ่ือกลับสูเ่มนูหลัก



9.  การกรอกข้อมูลนำ้าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียน
ข้อมูลนำ้ำหนัก ส่วนสูง ของนักเรียน จะมีข้อมูลของนักเรียนเทอมที่ 1 มำให้ หำกมกีำรเปลี่ยนแปลง 

สำมำรถลบแล้วพิมพ์นำ้ำหนัก ส่วนสูงใหม่  หรือหำกไม่เปลี่ยนแปลงกดปุ่มบันทึก  มีข้ันตอนดังน้ี
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1.  เลือกเมนูปรับปรุงน้ำาหนักสว่นสูงนักเรียน

เพ่ือเขา้สูร่ะบบปรับปรุงน้ำาหนักสว่นสูง

เป็นรายชัน้เรียน

2.    เลือกชัน้เรียนป้จจุบัน และห้องเรียน ท่ีจะปรับปรุง

        น้ำาหนักสว่นสูง กดปุ่มกดคน้ตามเง่ือนไข

3.   ปรับปรุงขอ้มูลน้ำาหนัก และสว่นสูงของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยระบบจะ

 แสดงขอ้มูลน้ำาหนักและสว่นสูงของนักเรียนในภาคเรียนท่ี 1   มาให้ ดังนัน้จึง

  สามารถปรับขอ้มูลเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ แลว้กดปุ่มบันทึกข้อมูลท่ีแก้ไข



10. ปรับปรุงความด้อยโอกาสของนักเรียน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ .สพฐ . 9. November 2012

1.  เลือกเมนูปรับปรุงความด้อยโอกาสของนักเรียน

เพ่ือปรับปรุงความด้อยโอกาสของนักเรียนเป็นรายชัน้เรียน

2.    เลือกชัน้เรียนปัจจุบัน และห้องเรียน ท่ีจะปรับปรุง

  ข้อมูลความดอ้ยโอกาสของนักเรียนเป็นรายชัน้เรียน

   กดปุ่ม กดคน้ตามเง่ือนไข

3.     เลือกปรับปรุงขอ้มูลความด้อยโอกาสของนักเรียนเป็นรายบุคคล จากนัน้ กดปุ่มบันทึกข้อมูลท่ีแกไ้ข



11. การปรับปรุงช่ือ – สกุล ภาษาอังกฤษของนักเรียน
นักเรียนทุกคนจะต้องมีชื่อ – สกุล เป็นภำษำอังกฤษ เพื่อรองรับประชำคม อำเซียน กำรกรอกข้อมูล

ชื่อนักเรียนเป็นภำษำอังกฤษ สำมำรถกรอกในรำยละเอียดนักเรียน หรือสำมำรถปรับปรุงเป็นรำยชั้นได้  โดยใช้อักษร
ภำษำอังกฤษตัวใหญ่ทั้งหมด  แต่ทั้งน้ีจะไม่บังคับจัดเก็บในภำคเรียนน้ี สำมำรถเพิ่มข้อมูลได้เมื่อโรงเรียนมีควำมพร้อม

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ .สพฐ . 9. November 2012

1 .  ปรับปรุงช่ือภาษาอังกฤษนักเรียน เพ่ือกรอกขอ้มูลช่ือ

  สกุลนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นรายชัน้เรียน

3.    เลือกชัน้เรียนปัจจุบัน และห้องเรียน

    ท่ีจะปรับปรุงช่ือ - สกุลภาษาอังกฤษ

       กดปุ่ม กดคน้ตามเง่ือนไข ระบบจะแสดงรายช่ือนักเรียน

     ชัน้นัน้ข้ึนมาให้กรอกช่ือ สกุล ภาษาอังกฤษ

3.      ปรับปรุงขอ้มูลช่ือ สกุลของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใชภ้าษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญเ่ทา่นัน้ จากนัน้

 กดปุ่มบันทึกข้อมูลท่ีแก้ไข เพ่ือจัดเกบ็ขอ้มูล



12. การตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลจำานวนนักเรียน 
เมื่อไดด้ำำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลนักเรียนแล้ว ให้ทำำกำรประมวลผลข้อมูล ดังน้ี

9.

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ .สพฐ . 9. November 2012

1. กดเมนูจำานวนนักเรียนแยกชัน้เพศ&  ห้องเรียน

      เพ่ือเขา้สูห่น้าประมวลผล

2.       กดปุ่มประมวลผล เพ่ือนับจำานวนนักเรียน ตรวจสอบนักเรียนในตาราง 3    แถวดา้นลา่ง ตรวจจำานวนท่ีบันทึก

    หากปุ่มยืนยันขอ้มูลถูกตอ้งปรากฎข้ึน สามารถรับรองขอ้มูลได้ หรือหากชอ่งใดเป็นตัวสีแดง ต้องแก้ไขในรายการ

  ขอ้มูลท่ีไมถู่กต้อง ในหน้าเมนูหลัก แลว้กลับมาประมวลผลเพ่ือนับยอดนักเรียนใหมอี่กครัง้จนกวา่จะสามารถรับรอง

ขอ้มูลได้

3.           กรณีติดตัวแดง แสดงตามภาพ เชน่ วันเดือนปีเกิด น้ำาหนัก สว่นสูง ระยะทางจากบา้นถึงโรงเรียน

             วธีิการเดินทางมาาโรงเรียน ชื่อสกุลบดิา ช่ือสกุลมารดา ซ้ ำาเลขประชาชนในโรงเรียน ตัวเลขท่ีแสดง

             เป็นการแสดงจำานวนขอ้มูลท่ีมีอยู่ รายการท่ีแสดงน้ีจะต้องถูกแก้ไขให้เทา่กับจำานวนนักเรียนท่ีมี เชน่

             ขณะน้ี น้ำาหนักสว่นสูง มี ศูนย์ คน กแ็สดงวา่ ต้องกรอกใหมทั่ง้ 3,521     คน หรือ ช่ือสกุลบดิา 2,570  

       แสดงวา่ตอ้งกรอกเพิ่มอีก 951       คน เป็นต้น โดยเม่ือจะแกไ้ขตัวแดง ตอ้งกดปุ่มเมนูปิด (ด้านบน) 

         เพ่ือกลับเมนูหลัก ตรวจสอบรายการขอ้มูลนักเรียนรายการท่ีไมถู่กต้อง



 หมายเหตุ
     - โรงเรียนที่ตั้งอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล และโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบำลนคร หรือเทศบำล

ที่ไม่สำมำรถระบุ หมู่ที่ได้  ให้พิมพ์ เลข 0 “ศูนย์”ในช่องหมู่ที่ และให้ระบุถนนด้วย
    - กำรเลือกรหัสตำำบลที่อยู่  ต้องเลือก จังหวัด ก่อน  ตำมด้วย อำำเภอ และ ตำำบล ตำมลำำดับ 

      - บิดำ และมำรดำ หำกไม่ทรำบชื่อ หรอืไม่ทรำบนำมสกุล  ให้ระบุในชอ่งชื่อวำ่ ไม่ปรำกฎ และ
ระบุใน ช่อง นำมสกุล วำ่ ไม่ปรำกฎ

      - นักเรียนติด G ให้กำำหนดรหัสประจำำตวั 13 หลักดังน้ี  1. พมิพ์อกัษรตวั G ใหญ่  2. ต่อด้วย
รหัสโรงเรียนแปดหลัก  3. ต่อด้วยลำำดับที่ของนักเรียนตดิG ในโรงเรียนน้ัน   เช่น  นักเรียนโรงเรียนหน่ึง ไม่มี
เลขประจำำตวัประชำชน นับเป็นคนที่ 3 ของโรงเรียน  จะไดร้หัสดังน้ี G658311990003

   - เลขบัตรประจำำตวัประชำชนซำ้ำในโรงเรียน  ให้คลกิที่เลขประจำำตัวของนักเรียนที่ต้องกำรลบ  
ระบบจะวิ่งไปที่หน้ำรำยละเอียดนักเรียน   ที่ดำ้นล่ำงของรำยละเอียดนักเรียน กดปุ่ม ลบ  ข้อมูลจะถูกลบ
และไม่อำจเรียกคืนข้อมูลได้อีก

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ .สพฐ . 9. November 2012

4.   ท่ีเมนูสว่นขอ้มูลนักเรียนรายการท่ีไมถู่กตอ้ง ให้กดปุ่มช่ือรายการ

     ท่ีไมถู่กต้องท่ีตรงกับขอ้มูลท่ีมีตัวเลขเป็นสีแดง เชน่ ช่ือสกุล บดิา

     –   ช่ือสกุลมารดา ให้กดปุ่ม ช่ือบดิา มารดา ระบบกจ็ะแสดง

 รายการนักเรียนรายบุคคลท่ีขอ้มูลยังไมค่รบถ้วนใหก้รอกครัง้ละ

60     คน ให้บันทึกไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะพบขอ้ความวา่

พบข้อมูลนักเรียนส่วนน้ีบันทึกครบถ้วน
   



  - เลขบัตรประชำชนซำ้ำต่ำงโรงเรียน  ควรตรวจสอบเลขบัตรว่ำพิมพ์ผดิจึงทำำให้ซำ้ำกันหรือไม่ หำก
พิมพ์ผิดให้เข้ำไปแก้ไขในทะเบียนนักเรียน  ในส่วนรำยละเอียดของนักเรียนคนน้ัน แลว้บันทึก  หรือเป็น
นักเรียน คนเดียวกัน แต่มีชื่ออยู่โรงเรียนอื่นดว้ย และหำกมั่นใจว่ำ นักเรียนอยู่ในโรงเรียนของท่ำนจริง กไ็ม่
ต้องดำำเนินกำร ใด ๆ 

  - เลขบัตรประชำชนไม่ถูกต้องตำมหลักทะเบียน  ควรตรวจสอบเลขประจำำตัวประชำชนของ
นักเรียน กับหลักฐำนทีท่ำงรำชกำรออกให้ เช่น สำำเนำทะเบียนบ้ำน หรือสำำเนำบัตรประจำำตัวประชำชน 

 - ชื่อ – สกุล ภำษำอังกฤษของนักเรียน  หำกกรอกไม่ครบ สำมำรถกรอกเพิ่มไดท้ี่เมนูน้ี

13. การยืนยันข้อมูล 
เมื่อตรวจสอบในเมนู จำำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ และห้องเรียน จนพบวำ่ ข้อมูลนักเรียนครบถ้วน

และปรำกฎปุ่มให้ยืนยันข้อมูลได้  ก็สำมำรถกดยืนยันข้อมูลได้
หมายเหตุ  กรณีตวัแดงซำ้ำในโรงเรียน  ไม่ควรมตีัวแดงเหลืออยู่ ก่อนกำรยืนยันข้อมูล   

14. การสำารองข้อมูล
เมื่อจัดทำำข้อมูลเสร็จสิ้นในแต่ละวัน  ควรมีกำรกดปุ่ม Download รายคน(format : DMC)  ซ่ึง

เป็นเมนูที่อยู่ลำ่งสุดของเมนูหลัก เพื่อจัดเก็บแฟ้มระบบ DMC ไว้ในเครื่องของท่ำน  และเครื่องแม่ข่ำยจะ
ดำำเนินกำรสรำ้งแฟ้มสำำรองไปด้วย  หำกข้อมูลเกิดควำมเสียหำย จะสำมำรถกู้คืนได้ครบตำมวันที่ทำ่นได้
สำำรองไว้  หำกโรงเรียนไม่กดปุ่ม Download รายคน(format : DMC) เพื่อสำำรองข้อมูล ในบำงกรณี 
สพฐ.ไม่อำจนำำข้อมูลคืนท่ำนครบถ้วนได้

15. การสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ทำ่นสำมำรถสอบถำม และเรียนรูว้ิธีกำรแก้ไขปัญหำในระบบ รำยงำนปัญหำ DMC ที่เว็บไซต์ 

http://bug.bopp-obec.info   และสำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำนของระบบ รวมทั้งติดตำมข่ำวสำร
กำรจดัทำำข้อมูลนักเรียนได้ที่เว็บไซต์กลุ่มสำรสนเทศ ที่  www.bopp-obec.info   

--------------------------------------------

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ .สพฐ . 9. November 2012
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