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สิ่งที่ตองดําเนินการสําหรบัการจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล รอบสิ้นปการศึกษา 2564 

1.1 ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรยีน เชน ช่ือ สกุลผูอํานวยการโรงเรียน  พิกดั ที่ตั้ง ไฟฟา ประปา 

อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร เปนตน  

1.2 เพิ่มขอมูลนักเรยีนที่เขาใหมซึ่งยงัไมมีในฐานขอมูลระบบ DMC และนกัเรียนติด G 

1.3 ยายเขานักเรียนที่ยายมาจากโรงเรียนอื่น 

1.4 ยายออก ออกกลางคัน จําหนายนักเรียน 

1.5 ปรับปรุงขอมูลทั่วไปของนักเรียน ดังนี ้รายการน้ําหนักสวนสูง ความดอยโอกาส ขาดแคลน การ

เดินทาง พักนอน ประเภทนกัเรียน สายการเรียน (เฉพาะ ม.ปลาย) แกไขเลขประจําตัวนักเรียน 

1.6 บันทึกการสอบไดสอบตกของนักเรียน 

1.7 บันทึกการสอบตก ซ้ําช้ันของนักเรียน 

1.8 บันทึกการสอบได เรียนจบ สาํหรับนักเรียนช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6 

1.9 ตรวจสอบขอมูลที่ดาํเนินการทั้งหมด เจาหนาที่ขอมูลระดับโรงเรียนกดยืนยันขอมูล ผูบริหาร

โรงเรียนกดรับรองขอมูล และเจาหนาที่ขอมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษากดรับทราบขอมลู 

โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดเก็บขอมลูไดเมื่อระบบเปด – วันที่ 30 เมษายน 2565  โดยระบบปด วันที่ 

 
 

การจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปการศึกษา 2564
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ขอควรระวังในการทําขอมูล 

1. หามยายเขาหรอืเพ่ิมนักเรียนที่สมัครเขามาหลังโรงเรียนสอบปลายภาคเด็ดขาด (นักเรียนเหลาน้ีจะ

เพ่ิมในระบบ ในปการศึกษา 2565 (10 มิถุนายน 2565) 

2. ไมตองทําการเลื่อนนักเรียน การเลื่อนชั้นระบบจะทําการเลื่อนใหจากขอมูลที่โรงเรียนทําในเมนู    

สอบได สอบตก สิ้นปการศึกษา 

3. การจบนักเรียนชั้นสูงสุด (ป.6 และ ม.3) หามใชเมนูยายออก หรือจําหนาย อยางเด็ดขาด เพราะการ

เรียนจบชั้นสูงสุดไมนับเปนการยายออก หรือจําหนาย โดยระบบจะทําการจบใหโรงเรียนเอง จาก

ขอมูลท่ีโรงเรียนทําในเมนู สอบได สอบตก สิ้นปการศึกษา 

4. ***หามเขาเมนู 2.6.1 , 2.6.2 , 2.6.3 , 2.6.4 เด็ดขาด เพราะเมนูน้ีใชกับเด็กที่ทําแขวนลอยไวปท่ีแลว 

(2562) เทาน้ัน 

5. ขอมูลนร.รายบุคคลในรอบน้ีตองเปน นร.ท่ีสอบปลายภาคเรียนท่ีโรงเรียนเทาน้ัน 

6. นร.ท่ีมาสมัครใหมปการศึกษา 2565 หามกรอกเขาระบบตอนน้ี 

7. ยายเขา/เพ่ิม ใหเขาเฉพาะนร. ท่ีสอบปลายภาคปการศึกษา 2564 กับทางโรงเรียนเทาน้ัน 

8. ยายออก/จําหนาย สามารถจําหนายนักเรียนท่ีออกกอนสอบปลายภาคปการศึกษา 2564 ได 

9. ออกกลางคัน ใหปรึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษากอนดาํเนินการ 

10. นร.ท่ีสอบปลายภาค ที่โรงเรียนใหทําขอมูลสิ้นปในเมนู 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 ตามลําดับ 
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                     เขาเว็บไซต https://portal.bopp-obec.info/obec64/ > กดปุม เขาสูระบบ > 

กรอกชื่อผูใชงานและรหัสผาน 

ปรบัปรุงขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ใหเปนปจจุบัน ที่เมนูโรงเรียน > 2.2 ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียน ประกอบดวย

- ขอมูลพื้นฐาน 1 ใหอัพโหลดรูปภาพปายหนาโรงเรียน

- ขอมูลพ้ืนฐาน 2

- ขอมูลพ้ืนฐาน 3

- ขอมูลคอมพิวเตอร

- ขอมูลไฟฟา

- ขอมูลแหลงน้ํา

- ชั้นเรียนที่เปดสอน (ตรวจสอบวาถูกตองหรือไม)

- จํานวนหองเรยีนในแตละชั้น (ตรวจสอบวาถูกตองหรือไม)
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1.จัดทําแบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (กรณีนักเรียนซ้ําซอน)  โดยตองติดรูปนักเรียน  และลงลายมือช่ือ

ใหถูกตอง (ครปูระจําช้ัน และ ผูอํานวยการโรงเรียนตองลงลายมือช่ือ) 

2. จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ประกอบดวย บัตรประจําตัวประชาชนนักเรยีน สําเนาสูติบัตร 

สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวบิดา-มารดา สําเนาบัตรประจําตัวผูปกครองนักเรียน และ

เอกสารอื่นใดที่แสดงถงึการมีตัวตนของนักเรียนที่โรงเรยีน เชน รปูถายนักเรียนคูกับปายโรงเรียน สมุด

การบาน เอกสารรับรองการมีตัวตนของนักเรียนโดยผูปกครองลงนาม (โรงเรียนจัดทําข้ึนไดเอง) ฯลฯ 

3. นําเอกสารตามขอ 1-2 ทําเปนไฟลรูปแบบ pdf  1 คน ตอ 1 ไฟล    อบัโหลดถึง  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เมนโูรงเรียน  >  อับโหลดเอกสารยืนยันตัวตน  

ภาพหรือสําเนาเลมทะเบยีนนักเรียน หนาที่มีชื่อนักเรียนคนดังกลาว 

เมนู 2.7.5 การยายออกนักเรียน  
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 7.ฐานะยากจน
 8.มีปญหาครอบครัว

**** กรณีนกัเรียนจบชั้นสูงสุด (ป.6 และ ม.3) หามใชเมนูนี้เพ่ือจําหนายนักเรียน เพราะระบบตองนับ

นักเรียนส้ินปการศึกษา เมื่อโรงเรียนทําเมนูสอบได สอบตก แลว ไปทําเมนูสอบไดเรียนจบ ระบบจะ

ดําเนินการสั่งจบนักเรียนชั้นสูงสุดใหโดยอัตโนมัติ****

ปรับปรุงขอมูลทั่วไปนักเรียน (เมนู 3.1) เชน

- กรอกขอมูลน้ําหนัก สวนสูง , ความดอยโอกาส,ขาดแคลน เปนตน

*** ขอมลูน้ําหนกั สวนสูง รอบสิ้นปการศึกษา 2564 นี้ตองกรอกใหมหมดทุกคน ***

บันทึกการสอบได สอบตก ของนักเรียนในรายการนี้ตองเลือกสถานะใหกับนักเรยีนทุกคนวาสอบไดหรือสอบตก

 1. เลือกชั้น และเลอืกหอง

 2. กดปุม คนหา

 3. ระบุสถานะของนักเรียนทีละคน

 4. กรอกจํานวนปที่เรียนทีละคน

 5. กรอกวันที่บนัทกึ

 6. กดปุมบนัทกึ
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บันทึกการสอบตก ซํ้าช้ัน  กรณีมีนักเรียนสอบตก ใหทําตอในเมนูสอบตก ซํ้าชั้น  โดยต๊ิกเลือกนักเรียนไมผาน

การประเมินดานใดบาง 

  1. เลือกชั้น และเลือกหอง

 2. กดปุม คนหา

 3. ต๊ิกเลือกวาไมผานการประเมินขอใดใหครบทุกคน (ยกเวนช้ันอนุบาลไมตองต๊ิก)

 4. กรอกวันที่บันทีก

 5. กดปุมบันทึก
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บันทึกการสอบได เรียนจบ สําหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 โดยใหทาํการเลือกวานักเรียนศึกษาตอหรือไม 

และศึกษาตอจังหวัดอะไร

1. เลือกชั้น และเลือกหอง

2. กดปุม คนหา

3. ระบุจํานวนปที่เรียน

4. ระบุการศึกษาตอ

5. ระบุศึกษาตอที่จังหวัดอะไร (ป.6)

6. กรอกวันที่บันทึก

7. กดปุมบันทึก



68ÃÐºº¨Ñ´à¡çº¢�ÍÁÙÅ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÒÂºØ¤¤Å Data Management Center : DMC



69ÃÐºº¨Ñ´à¡çº¢�ÍÁÙÅ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÒÂºØ¤¤Å Data Management Center : DMC



70ÃÐºº¨Ñ´à¡çº¢�ÍÁÙÅ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÒÂºØ¤¤Å Data Management Center : DMC

- นักเรียนที่รอยายเขา/ไมสําเร็จ กรณีมตีวัอกัษรสีแดง ใหประสานโรงเรียนเดิมของนักเรยีน ยายออกจาก

ระบบ   

- นักเรียนซ้ําซอน (โรงเรียนทํายายเขา) กรณีมีตัวอักษรสีแดง  ใหตรวจสอบและยายออกจากระบบ 

- ตรวจสอบอหองเรียนผิดปกติ กรณีมีตัวอักษรสแีดง  ใหตรวจสอบเมนูขอมลูพื้นฐานโรงเรียน  

“จํานวนหองในแตละชั้น” ตรวจสอบอายุนักเรยีนรายชั้น (เรียนเร็ว,เรียนชา,หรือกรอกผิด)  ในหวัขอนี้

ถึงแมจะเปนตัวอักษรสีแดงโรงเรียนก็สามารถยืนยันขอมูล แตขอใหตรวจสอบอยางละเอียด เพราะอาจ

เกิดจากกรณีโรงเรียนเลือกช้ันเรียนผิด หรือกรอกวันเดือนปเกดินกัเรียนผิดทําใหอายุมคีวามผิดปกติ 

 

การตรวจสอบขอมลูสิ้นปการศึกษา 

- จํานวนนักเรยีนสอบได สอบตก จะตองมีจํานวนเทากับจํานวนนักเรียนทั้งหมด

- สอบได ซํ้าชั้น เม่ือรวมจาํนวนแลว จะตองมีจํานวนเทากับจาํนวนนักเรียนทั้งหมด
- สอบได จบการศึกษา เฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6

- รอดําเนินการ กรณนีักเรียนติด 0 ร มส ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการแกผลการเรียน

- ยังไมทําขอมูลศกึษาตอ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กรณีนักเรียน

- ยังไมทําขอมูลศกึษาตอ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

- ยังไมทําขอมูลซ้ําชั้น ไมผานการประเมิน
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