
 

คูมือการจัดทําขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

สพป.อุตรดิตถ เขต ๑ 

 

* การจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล ปการศึกษา ๒๕๕๕ เทอม ๑ (รายงานขอมูลได ๓ แบบ) 

 ๑. รายงานผานเว็บไซทโดยตรง  :  http://portal.bopp-obec.info/obec55/index หรือ... 

 ๒. จัดทําโดยโปรแกรม SMIS และสงขอมูลออกเปนไฟลซิป ผานเว็บไซท  

      : http://portal.bopp-obec.info/obec55/index  หรือ... 

 ๓. จัดทําดวยระบบ DMC Offline และสงขอมูลออกผานเว็บไซท 

      : http://portal.bopp-obec.info/obec55/index 

* การจัดทําขอมูลการศึกษาเพื่อปวงชน ปการศึกษา ๒๕๕๕ (EFA) 

 - รายงานผานเว็บไซท : http://202.143.174.33/efa/ 

* การจัดทําขอมูลการพัฒนาองคการ ปการศึกษา ๒๕๕๕ : (ODS)  

 - รายงานผานเว็บไซท : http://202.143.174.33/survey/ 

* การจัดทําขอมูลครูและบุคลากร ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

 - รายงานผานเว็บไซท : http://202.143.174.33/pobec/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล ปการศึกษา ๒๕๕๕ เทอม ๑ (รายงานขอมูลได ๓ แบบ) 

 ๑. รายงานผานเว็บไซทโดยตรง  :  http://portal.bopp-obec.info/obec55/index 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

 ๑.๑ ใชบราวเซอร Mozilla Firefox 

 ๑.๒ เขาเว็บไซต http://portal.bopp-obec.info/obec55/index 
๑.๓ เลือกเขต -> เลือกโรงเรียน -> login เลือกผูใชงาน 

๑.๔ เลือกหัวขอ ขอมูลทะเบียนนักเรียน -> นําเขาขอมูลจากนักเรียนสิ้นป 2554 (รอประมวลผลสักครู) 

๑.๕ ปดหนาน้ี -> ไปที่กําหนดขอมูลเบื้องตนของร.ร. ดําเนินการใหครบถวนถูกตอง -> กดบันทัก 

๑.๖ เลือก ..การจบการศึกษา/เลื่อนช้ัน คลิก “จบการศึกษา” เปนอันดับแรก คลิกช้ัน.. หอง...กดคนตามเงื่อนไข 

 กําหนดวันที่จบการศึกษาเปน ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๕ ตรวจสอบดูรายการใหถูกตองกอนที่จะบันทึก....ดําเนินการให 
 ครบทุกช้ัน ทุกหอง 
๑.๗ เลือก..เลื่อนช้ันการศึกษา ตรวจสอบดูรายการใหถูกตองกอนที่จะบันทึก....ดําเนินการใหครบทุกช้ัน ทุกหอง 
๑.๘ เลือก..เพิ่มนักเรียน/ยายเขาเรียน (นักเรียนที่เขาเรียนใหกําหนดสถานะเปน “กําลังศึกษา” ไมควรใชยายเขา 

 ดําเนินการกรอกขอมูลใหครบถวนทุกรายการ น.ร. ๑ คน จะกรอก ๔ รายการ ทั้งนักเรียนที่เขาใหม หรือ  

 ยายมาจากร.ร.อื่น  

๑.๙ เลือก..นักเรียนแยกช้ันเพศ&หองเรียน -> กดประมวลผล เพื่อตรวจสอบนักเรียนครบจํานวนถูกตองหรือไม 

 ยังไมตองกด “ยันยันขอมูล” หากยังไมครบใหดําเนินการเพิ่มใหครบกอน และยายออกนักเรียนที่ไมมีตัวตน 

 อยูในโรงเรียนแลว ตรวจสอบรายการที่ยังไมครบถวนถูกตอง เพื่อแกไขใหครบถวน 

๑.๑๐ เลือก..ปรับปรุงนํ้าหนัก/สวนสูง ของนักเรียนทุกช้ัน ทุกคน 

๑.๑๑ เลือก..นักเรียนแยกช้ันเพศ&หองเรียน -> กดประมวลผล -> หากถูกตอง ใหกด “ยืนยันขอมูลถูกตอง” 
    (ทั้งน้ีใหกดยืนยันไดหลังวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนตนไป หากมีนักเรียนยายมาใหเพิ่มเติมได  
    แตตองกด “ยกเลิกการยืนยัน” กอน ...เมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหกดยืนยันขอมูลถูกตองทุกครั้ง 
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๒. จัดทําโดยโปรแกรม SMIS และสงขอมูลออกเปนไฟลซิป ผานเว็บไซท  

      : http://portal.bopp-obec.info/obec55/index 

๒.๑ ดําเนินการจัดทําขอมูลโดยใชโปรแกรม SMIS  

 ๑) ดําเนินการตามช้ันตอนของโปรแกรม SMIS เมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหสงออกขอมูล  

 โดยไปที่โปรแกรม SMIS เลือก“ระบบงานการจัดการระบบ” เลือกหัวขอ “สงออกขอมูลใหเขตพื้นที”่ 

 โปรแกรมจะกําหนดเปน Folder ช่ือเปนรหัส ๘ หลัก จากน้ันใหดับเบิ้ลคลิกเขาไปใน Folder เพื่อ 

 ลบไฟลซิป ๑ ไฟลซึ่งช่ือไฟลจะเปนเลขรหัส ๘ หลักอยูแลว ใหลบทิ้ง 

๒) ที่ Folder ช่ือรหัส ๘ หลักของร.ร.   ใหซิปไฟล โดยใช winzip ซิปไฟลอีกครั้งเปนช่ือเดิม 

๓) เขาเว็บไซท http://portal.bopp-obec.info/obec55/index  

 ๔) เลือกเขต -> เลือกโรงเรียน -> login เลือกผูใชงาน 

  ๕) เลือก..นักเรียนแยกช้ันเพศ&หองเรียน -> กดประมวลผล เพื่อตรวจสอบนักเรียนครบจํานวนถูกตอง 

      หรือไม ยังไมตองกด “ยันยันขอมูล” หากยังไมครบใหดําเนินการเพิ่มใหครบกอน ตรวจสอบรายการ 

     ที่ยังไมครบถวนถูกตอง เพื่อแกไขใหครบถวน 

  ๖) ตรวจสอบ ปรับปรุงนํ้าหนัก/สวนสูง ของนักเรียนทุกช้ัน ทุกคน 

  ๗) หากมีนักเรียนเขามาใหม เลือก..เพิ่มนักเรียน/ยายเขาเรียน (นักเรียนที่เขาเรียนใหกําหนดสถานะเปน  

     “กําลังศึกษา” ไมควรใชยายเขา ดําเนินการกรอกขอมูลใหครบถวนทุกรายการ น.ร. ๑ คน จะกรอก 

     ๔ รายการ ทั้งนักเรียนที่เขาใหม หรือ ยายมาจากร.ร.อื่น  

  ๑.๑๑ เลือก..นักเรียนแยกช้ันเพศ&หองเรียน -> กดประมวลผล -> หากถูกตอง ใหกด  
     “ยืนยันขอมูลถูกตอง” (ทั้งน้ีใหกดยืนยันไดหลังวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนตนไป หากมีนักเรียน 
     ยายมาใหเพิ่มเติมได แตตองกด “ยกเลิกการยืนยัน” กอน ...เมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหกดยืนยัน 
     ขอมูลถูกตองทุกครัง้ 
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 ๓. จัดทําดวยระบบ DMC Offline และสงขอมูลออกผานเว็บไซท 

      : http://portal.bopp-obec.info/obec55/index 

๒.๑ ดําเนินการจัดทําขอมูลโดยใชจําลองเครื่องคอมพิวเตอรเปน Server จําลอง  

 ๑) ติดต้ังโปรแกรม visualbox และคลายซิป bopp.zip วางไวที่ไดรว C กําหนดเลขไอพีใหถูกตอง 

๒) ดําเนินการตามช้ันตอนของโปรแกรม ใหแลวเสร็จ โดยเปด Firefox ใส url คือ 

    http://192.168.94.3/obecaoc55/ เมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหสงออกขอมูล ซึ่งจะเปนไฟลซิป 

    DMCschool_5301xxxx_25-05-2012.zip เตรียมนําสงที่เว็บไซท --> 

    http://portal.bopp-obec.info/obec55/index  

๓) เลือกเขต -> เลือกโรงเรียน -> login เลือกผูใชงาน 

  ๕) เลือก..นักเรียนแยกช้ันเพศ&หองเรียน -> กดประมวลผล เพื่อตรวจสอบนักเรียนครบจํานวนถูกตอง 

      หรือไม ยังไมตองกด “ยันยันขอมูล” หากยังไมครบใหดําเนินการเพิ่มใหครบกอน ตรวจสอบรายการ 

     ที่ยังไมครบถวนถูกตอง เพื่อแกไขใหครบถวน 

  ๖) ตรวจสอบ ปรับปรุงนํ้าหนัก/สวนสูง ของนักเรียนทุกช้ัน ทุกคน 

  ๗) หากมีนักเรียนเขามาใหม เลือก..เพิ่มนักเรียน/ยายเขาเรียน (นักเรียนที่เขาเรียนใหกําหนดสถานะเปน  

     “กําลังศึกษา” ไมควรใชยายเขา ดําเนินการกรอกขอมูลใหครบถวนทุกรายการ น.ร. ๑ คน จะกรอก 

     ๔ รายการ ทั้งนักเรียนที่เขาใหม หรือ ยายมาจากร.ร.อื่น  

  ๑.๑๑ เลือก..นักเรียนแยกช้ันเพศ&หองเรียน -> กดประมวลผล -> หากถูกตอง ใหกด  
     “ยืนยันขอมูลถูกตอง” (ทั้งน้ีใหกดยืนยันไดหลังวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนตนไป หากมีนักเรียน 
     ยายมาใหเพิ่มเติมได แตตองกด “ยกเลิกการยืนยัน” กอน ...เมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหกดยืนยัน 
     ขอมูลถูกตองทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การจัดทําขอมูลการศึกษาเพื่อปวงชน ปการศึกษา ๒๕๕๕ (EFA) 

 - รายงานผานเว็บไซท : http://202.143.174.33/efa/ 

 - เขาสูระบบ เลือก ระดับโรงเรียน  

  - user        :     5301xxxx 

  - password :    5301xxxx 

 - เมื่อเขาสูระบบแลว ควรเปลี่ยน password  

 - ดําเนินการกรอกขอมูลใหครบถวน / กดบันทึกทุกครั้ง 

 

 

 การจัดทําขอมูลการพัฒนาองคการ ปการศึกษา ๒๕๕๕ : (ODS)  

 - รายงานผานเว็บไซท : http://202.143.174.33/survey/ 

 - เขาสูระบบ เลือก ระดับโรงเรียน  

  - user        :     5301xxxx 

  - password :    5301xxxx 

 - เมื่อเขาสูระบบแลว ควรเปลี่ยน password  

 - ดําเนินการกรอกขอมูลใหครบถวน / กดบันทึกทุกครั้ง 

 

 การจัดทําขอมูลครูและบุคลากร ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

 - รายงานผานเว็บไซท : http://202.143.174.33/pobec/ 

 - เขาสูระบบ เลือก ระดับโรงเรียน 

 - ขณะน้ี กลุมสารสนเทศ สพฐ. กําลังปรับปรุงระบบ 

 

 

 

 

 

 

 


