
แนวปฏิบัตกิารจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจําป 2559 
 
1. ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  
http://portal.bopp-obec.info/obec59   ในการจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคลผานทางเว็บไซต  
โรงเรียนจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ไมเกินเวลา 24.00 น. ดังนี้  
 1.1 ปรับปรุงขอมูลผูใชงาน ใหครบถวนและเปนปจจุบัน พรอมทั้งกรอกหมายเลขโทรศัพท 
 1.2 ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน และอัพโหลดภาพปายหนาโรงเรียนที่เปนปจจุบัน                
ที่อยูของโรงเรียน ชื่อผูบริหาร เบอรโทรศัพทติดตอ ชั้นเรียนที่เปดสอน และจํานวนหองในแตละชั้น และขอมูล              
อ่ืน ๆ ใหเปนปจจุบันทุกรายการ 
 1.3 เพิ่มนักเรียนหรือยายเขานักเรียน ที่เขาเรียนใหมทุกคน   
  1.3.1 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ตองเปนเด็กที่ ไมเกิดหลังวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 หรือมีอายุ       
ครบ 4 ปเต็ม จึงจะลงทะเบียนเขาระบบได หากมีการบันทึกเขาระบบ สพฐ.ตรวจสอบ พบวาไมถูกตองจะทําการ
ตัดขอมูลออกจากระบบ และจะไมจัดสรรงบประมาณคา อุดหนุนรายหัวใหดวย ซึ่งหากมีนักเรียนกรณีนี้ โรงเรียน
จะสามารถนําเขาระบบไดใน ภาคเรียนที่ 2 ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559   
  1.3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตองมีอายุถึงเกณฑยางเขาปที่ 7 หรืออายุครบ 7 ป บริบูรณ  
เกิดป พ.ศ.2552 ยกเวน เด็กท่ีผานเกณฑการประเมินหรือผานการเตรียมความ พรอมระดับกอนประถมศึกษา
มาแลว  
  1.3.3 นักเรียนที่ยายเขา  หากมาแตตัวไมมีเอกสาร ใหติดตามผูปกครองทําการไปแจงยายออกจาก
โรงเรียนตนทางใหเรียบรอย หรอืตองใหผูปกครองกรอกแบบ พฐ.19 ใหเรียบรอย ทั้งนี้หากไมสามารถหาเอกสาร
หลักฐานยืนยันตัวตนนักเรียนกรณีซ้ําซอนในสังกัด สพฐ. ไดตองทําการยายออก และจะไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณแตอยางใด  
 1.4 การยายออกนักเรียน   
  1.4.1 กรณีที่นักเรียนซ้ําซอนภายในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หากนักเรียนมีตัวตนมาเรียนที่โรงเรียนทานให
ถายภาพนักเรียนกับครูประจําชั้น ผูอํานวยการโรงเรียน และแนบเอกสารประจําตัวนักเรียน ดังนี้ สูติบัตร สําเนา
บัตรประจําตัว ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวบิดา - มารดา สําเนาบัตรประจําตัว 
ผูปกครอง ในรูปแบบไฟล PDF เขาระบบ DMC  หากไมมีการยืนยันตัวตนจะถูกตัดชื่อ ออกจากระบบ  
  1.4.2 กรณทีี่นักเรียนซ้ําซอนกับโรงเรียนตางสังกัด เชน เอกชน อบต. เทศบาล  ใหถายภาพ นักเรียน
กับครูประจําชั้น ผูอํานวยการโรงเรียน และแนบเอกสาร ประจําตัวนักเรียน ดังนี้ สูติบัตร สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวบิดา-มารดา สําเนาบัตรประจําตัวผูปกครอง หรือผล      
การเรียนตาม แบบ ปพ.1 ภาคเรียนท่ี 2/2558 ในรูปแบบไฟล PDF เขาระบบ DMC  หากไมมีการ ยืนยัน
ตัวตนจะถูกตัดชื่อออกจากระบบ  ทั้งนี้หากรายชื่อนักเรียนท่ีซ้ําซอนตางสังกัด นักเรียนไดจบการศึกษาหรือ   
ยายออกไปแลวในปการศึกษา 2558 ก็ไมตองทําการแนบ เอกสารแตอยางใด  
 1.5 การแกไขเลขประจําตัวนักเรียน  ใหดาวนโหลดเอกสารการแกไขเลขประจําตัวนักเรียน เพ่ือกรอก
เอกสาร เสร็จแลวสงเมลไปที่ bopp.dmc@gmail.com แจงวาขอแกรหัสนักเรียน  
 1.6 การแกไขเลขประชาชนนักเรียน  ใหดาวนโหลดเอกสารการเลขประชาชนนักเรียน เพื่อกรอกเอกสาร
เสร็จแลวสงเมลไปที่ bopp.dmc@gmail.com แจงวาขอแกเลขประชาชนนักเรียน  
 1.7 เพิ่มนักเรียนติดคา G สําหรับนักเรียนที่ไมมีเลขประชาชน 13 หลัก หรือเปนเด็กตางดาว ใหทําการเพ่ิม
นักเรียนติดคา G กรอกแบบฟอรมขอมูลทะเบียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) ใหครบถวนและติดรูปถายนักเรียน 
แลวอัพโหลดเอกสารในระบบและนําสงเอกสารฉบับจริงที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
และทําการอนุมัติ ดังนี้ 



   (1) กรอกแบบฟอรมขอมูลทะเบียนรายบุคคล (นักเรียนติด G)  
   (2) หนังสือรับรองการมีตัวตนในพ้ืนท่ีจากผูใหญบาน 
   (3) สําเนาบัตรประจําตัวผูปกครอง  
 1.8 ปรับปรุงขอมูลน้ําหนักสวนสูงนักเรียน (ชั่ง/วัด ระหวางวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2559) 
 1.9 ปรับปรุงขอมูลนักเรียนยากจน ใหกรอกขอมูลและระบุใหชัดเจน  
 1.10 ปรับปรุงและตรวจสอบขอมูลนักเรียน ใหถูกตอง ครบถวน ดังนี้ 
   (1) ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล วาถูกตองและเปนปจจุบันหรือไม (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) 
  (2) กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ 
   (3) กรอกที่อยูตามทะเบียนบานใหถูกตอง หมายเลขโทรศัพทหากไมมีใหใส - 
  (4) ขอมูลความดอยโอกาสและขอมูลการเดินทาง 
  (5) กรอกขอมูลชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา และผูปกครองใหถูกตอง พรอมทั้งระบุอาชีพและรายได  
(หากไมกรอกขอมูลรายไดผูปกครองจะไมไดรับจัดสรรงบนักเรียนยากจน ซึ่งหมายถึงครัวเรือนที่สมาชิกทั้งหมด  
มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 3,000 บาท ตอคน ตอเดือน หรือต่ํากวา 36,000 บาท ตอคน ตอป) 
 1.11 การคัดกรองนักเรียนพิการ ไมตองดําเนินการใน DMC ใหดําเนินการในโปรแกรม SET ใหถูกตอง 
 1.12 ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองและยืนยันขอมูล ที่เมนูโรงเรียน -> จํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศ  
หากขอมูลใดปรากฏสีแดง หมายถึงขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง จะไมสามารถกดยืนยันขอมูลได ตองแกไข 
ใหถูกตองกอน  
  1.13 การแกไขขอมูลใดๆ หากโรงเรียนไดยืนยันแลวจะไมสามารถกระทําได ตองแจงเจาหนาที่สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือยกเลิกการยืนยันใหจึงจะสามารถดําเนินการแกไขได  
  1.14 ปุมยืนยันขอมูล จะปรากฏใหสามารถยืนยันขอมูลได ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 เปนตนไป 
 

2. ระบบจัดเก็บขอมูลสิ่งกอสราง (B-OBEC) ที่เว็บไซต http://bobec.bopp-obec.info 
   โดยทําการตรวจสอบปรับปรุงขอมูลและภาพถายสิ่งกอสรางที่มีอยู ท่ีไดรับจัดสรรใหม หรือที่ 
ขอรื้อถอนแลวใหเปนปจจุบัน ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 
3. ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา EMIS  http://data.bopp-obec.info/emis ประกอบดวย 
งานท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้  
 3.1 ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน   
 3.2 ปรับปรุงขอมูลครุภัณฑ ที่ไดรับจัดสรรและไดรับจัดสรรใหม พรอมทั้งปรับแกไขการใชงานได ชํารุด หรือ
จําหนายใหเปนปจจุบัน  
 3.3 ปรับปรุงขอมลูดานเทคโนโลยี และระบบคอมพิวเตอร  
 3.4 ปรับปรุงขอมูลบุคลากร ซึ่งใหโรงเรียนบันทึกขอมูลบุคลากรใหครบทั้งหมด ไมวาจะเปนพนักงานราชการ 
ลูกจาง อัตราจาง ทั้งที่เปนงบประมาณจากสวนกลางหรืองบประมาณที่โรงเรียนจัดจางเองทั้งหมด เขาระบบ  
 3.5 กรอกขอมูลการศกึษาเพ่ือปวงชน (EFA)   
 
หมายเหต ุ   สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่กลุมงานขอมูลสารสนเทศ   

กลุมนโยบายและแผน โทรศัพท 043-869584 
นายศาสตรา  ดอนโอฬาร เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  088-561-9039 
 


