คู่มือโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
(Data Management Center : DMC)
สำำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสำำนักนโยบำยและแผน กลุ่มงำนข้อมูสำรสนเทศ
ได้จดั เก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณต่ำง ๆ สำำหรับ สถำนศึกษำ
และสำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จึงพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล Dat Management
Center (DMC) ผ่ำนระบบเว็บไซต์ (Web Application) เพื่อดำำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล นักเรียนรำยบุคคล
ซึ่งกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลในปีกำรศึกษำ 2555 ภำคเรียนที่ 1 ได้ดำำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหำคม 2555 สำำหรับภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 ให้จดั เก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
ระหว่ำงวันที่ 10 -30 พฤศจิกำยน 2555 ซึ่งเป็นไปตำมปฏิทินกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ทัง้ นี้
ให้ดำำเนินกำรผ่ำนระบบ Data Management Center ทำงเดียว เนื่องจำกเป็นเพียงกำรปรับปรุงจำำนวน
นักเรียนเพียงบำงส่วน โดยให้ดำำเนินกำรดังนี้
สรุปขั้นตอนการดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลระบบ DMC
1. ติดตั้งโปรแกรม web browser Mozilla Firefox
2. ดำำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec55_2
3. เลือกเขต -> เลือกโรงเรียน -> Login
4. ลงทะเบียนใหม่สำำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน -> login
5. เมนูกำำหนดข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน -> แก้ไขข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน, ข้อมูล
ปีกำรศึกษำของโรงเรียน, ข้อมูลนักเรียน/ห้องเรียน
6. ทะเบียนนักเรียน
- เพิ่มนักเรียนที่ยำ้ ยเข้ำเป็นรำยบุคคล (สถำนะนักเรียนเป็นย้ำยเข้ำ)
7. เมนูย้ำยออก/จำำหน่ำย กรณีนักเรียนย้ำยไปเรียนโรงเรียนอื่น นักเรียนออกกลำงคัน และ
ต้องกำรจำำหน่ำยนักเรียน
8. ปรับปรุงนำ้ำหนักส่วนสูงนักเรียน -> ปรับปรุงนำ้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนเป็นรำยชั้นเรียน
9. ปรับปรุงควำมด้อยโอกำสนักเรียน -> ปรับปรุงควำมด้อยโอกำสของนักเรียนเป็นรำยชั้น
10. ปรับปรุงชื่อภำษำอังกฤษนักเรียน -> เพิ่มข้อมูลชื่อนักเรียนเป็นภำษำอังกฤษเป็นรำยชั้น
เรียนเพื่อรองรับประชำคม อำเซียน โดยใช้อักษรภำษำอังกฤษตัวใหญ่ทั้งหมด (ไม่บังคับ
จัดเก็บในภำคเรียนนี้ สำมำรถเพิ่มข้อมูลได้เมื่อโรงเรียนมีควำมพร้อม)
11. กดประมวลผลข้อมูลเพื่อนับจำำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ที่เมนู จำำนวนนักเรียนแยกชั้น
เพศ -> กดเพื่อประมวลผล
12. ตรวจสอบรำยกำรข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตำมตัวตรวจสอบ จำำนวน 30 รำยกำร
13. คลิกเมนูตรวจสอบในแต่ละรำยกำรเพื่อแก้ไขข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล
14. กดประมวลผลข้อมูลอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูล หำกข้อมูลถูกต้องทุกรำยกำร
-> กดเพื่อยืนยันข้อมูล
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ขัน้ ตอนการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
1. ติดตั้งโปรแกรม web browser Mozilla Firefox
1. ดำวน์โหลดโปรแกรมได้จำก website http://www.mozilla.com/th/
2. หลังจำกดำวโหลดเรียบร้อยจะได้ โปรแกรมสำำหรับติดตั้ง Firefox ซึ่งเป็นโปรแกรม web browser
ซึ่งเป็น open source ให้ติดตั้งโปรแกรมโดยกำรดับเบิ้ลคลิกทีช่ ื่อ File จะได้ดังรูป

3. คลิก Next ไปเรื่อย ๆ จนพบปุ่ม Install คลิก Install หลังจำกนั้นโปรแกรมจะดำำเนินกำรลงโปรแกรมไปเรื่อยๆ
จนเสร็จสิ้น ให้คลิกปุ่ม Finish ดังรูป

4.

เสร็จขั้นตอนกำรลงโปรแกรม Mozilla Firefox จะได้

เพื่อเข้ำใช้งำน web browser ในครั้งต่อไป
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2. ขั้นตอนจัดทำาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2/2555
1.
2.
3.
4.

เปิด browser firefox
เปิดเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec55_2
เลือกเขตพื้นที่
เลือกโรงเรียน → คลิกปุ่ม login ด้ำนบนขวำมือของจอภำพ

5. ช่อง login ให้เลือกชื่อผู้ใช้ → ช่อง password ให้พิมพ์รหัสผ่ำน → คลิกปุ่ม login เพื่อเข้ำสู่
หน้ำเมนูหลัก (รหัสผ่ำน ถ้ำจำำไม่ได้ ให้ตดิ ต่อเขตพื้นที่ที่โรงเรียนสังกัด)

6. เริ่มทำำข้อมูลโดยให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นสถานศึกษา มี 3 ส่วนที่ต้องดำำเนินกำร คือ
- ข้อมูลสถำนศึกษำ → ปรับปรุงที่อยู่ เขตตรวจ กำรยุบเลิกสถำนศึกษำ
- ข้อมูลปีกำรศึกษำของโรงเรียน → ปรับปรุงชั้นตำ่ำสุด-สูงสุดของโรงเรียนทีท่ ำำกำรเปิดสอน
และปรับปรุงจำำนวนครู
- ข้อมูลนักเรียน/ห้องเรียน → ปรับปรุงข้อมูลจำำนวนห้องเรียน
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7. ข้อมูลครุภัณฑ์(M-obec) -> กรอกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2555 โดยแจ้งจำำนวนของ
ครุภัณฑ์ตำมรำยกำรที่ใช้ได้ รอซ่อม และจำำหน่ำย สำำหรับครุภัณฑ์ของเขตพื้นที่ ให้จดั ทำำในหน้ำ
Admin ระดับเขตพื้นที่ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย เลื่อนหน้ำจอมำล่ำงสุดให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลที่แก้ไข
ก่อนแล้วจึงกดปุ่มยืนยันข้อมูล

8.

นักเรียนรายบุคคล 2/2555
8.1 กรณีนักเรียนย้ายเข้าเรียน

คลิกเมนูทะเบียนนักเรียน → เพิ่มนักเรียน/ย้ำยเข้ำเรียน → กรอกประวัตินักเรียน → กดปุ่ม
สร้ำง/บันทึก ด้ำนล่ำง จำกนั้นให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมอีก 3 ส่วน คือ รำยละเอียดนักเรียน ควำม
พิกำร ครอบครัว โดยที่หำกไม่บันทึกข้อมูลเบื้องต้นนักเรียนก่อนจะไม่ปรำกฎอีก
3 ส่วนให้กรอกข้อมูล ทั้งนี้ ในแถบ รำยละเอียดนักเรียน ควำมพิกำร และครอบครัว จะต้องมีกำร
กดปุ่ม "แก้ไข" ด้ำนล่ำงก่อน จึงจะสำมำรถกรอกข้อมูลได้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่ม
บันทึกอีกครั้งในทุกหน้ำ

1.กดปุ่ มเพิ่ ม นั กเรี ยน/ย้ า ยเข้ า เรี ยน
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สถานะ ยา้ ยเขา้

2. กรอกขอ
้ มูลประวัตินักเรี ยนเบื้องตน
้ ให้ครบถว้ นทุกชอ่ ง หากเป็ นนักเรี ยนที่ยา้ ยมาจาก
โรงเรี ยนอื่นที่อยูใ่ นสั งกัด สพฐ. สามารถกดปุ่ม * ด้านหลังเลขประจาำ ตัวประชาชน เพื่อคน
้ หา
นักเรี ยนจากฐานขอ
้ มูลมาบันทึกในโรงเรี ยนนี้ โดยไมต
่ อ
้ งกรอกใหม่

3. กดปุ่มสร้าง/บันทึก เพื่อบันทึกและเพื่อกรอกรายละเอียดนักเรี ยนในสว่ นถัดไป

4. คลิกปุ่มรายละเอียดนักเรี ยนในหน้าขอ
้ มูลเบื้องตน
้ นักเรี ยน กดปุ่มแกไ้ ข
เพื่อกรอกระยะหา่ งจากบา้ นถึงโรงเรี ยน, การเดินทาง, การพักนอน, ความด้อย
โอกาส และความขาดแคลน กดปุ่ มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลหน้านี้

5. คลิกเมนู ความพิการ กดปุ่มแก้ไข เพื่อกรอกข้อมูลความพิการ โดยเลือก
้ เชน
ความพิการ และอธิบายลักษณะความพิการนัน
่ ความพิการทางกาย
ลักษณะความพิการ นิ้ วกอ
้ ยซ้ายขาด กดปุ่มบันทึกเพื่ือบันทึกขอ
้ มูลหน้านี้
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ุ6. คลิกปุ่มครอบครัว กดปุ่มแก้ไข เพื่อกรอกข้อมูลพอ่ แม่ ผู้ปกครอง กดปุ่มบันทึก
เพื่อจัดเก็บข้อมูลหน้านี้
้ จะไดน
้
่ ในทะเบียน 1 คน
7. เมื่อทาำ ถึงขันตอนนี
้ ั กเรี ยนเพิม
่
8. กดปุ่มเมนู ปิด (ที่มีรูปบา้ น) เพื่อกลับไปหน้าเมนู หลัก หากตอ
้ งการเพิม
้
นักเรี ยนเข้าในระบบอีก ก็ให้คลิกเมนู ทะเบียนนักเรี ยน และทาำ ขันตอน
้ ่ 1-8 อีกครัง้
ตังแต

8.2 กรณีย้ายออก/จำาหน่าย

1. หากมีนักเรี ยนยา้ ยออก ออกกลางคัน
หรื อตอ
้ งการจาำ หน่ายนักเรี ยน ให้ใชเ้ มนู
ขอ
้ มูลนักเรี ยนยา้ ยออก/จาำ หน่าย

2. คลิกปุ่มเพิ่มยา้ ยออกหรื อจาำ หน่ายนักเรี ยน
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้ ั จจุบัน ห้อง และสถานะภาพปัจจุบันของนักเรี ยนที่ตอ
3. ให้ระบุชันป
้ งการจะยา้ ยออก
หรื อออกกลางคัน หรื อ จาำ หน่าย หรื อ คน
้ จากเลขประจาำ ตัวนักเรี ยน โดยไมต
่ อ
้ งระบุ
้ กดปุ่ ุม กดคน
ขอ
้ มูลอื่น จากนัน
้ ตามเงื่อนไข จะไดร้ ายชื่อนักเรี ยนขึ้นมา ใหก
้ ดที่เลข
ประจาำ ตัวที่เป็ นตัวสีเขียวขีดเสน
้ ใต้ เพื่อไปยังหน้ารายละเอียดการยา้ ยหรื อจาำ หน่าย

4. ให้ระบุวันเดือนปี ที่จาำ หน่าย ให้เ่ ลือกสถานะดังนี้
4.1 นักเรี ยนที่ยา้ ยออกจากโรงเรี ยนเพื่อไปเรี ยนตอ
่ ที่โรงเรี ยนอื่น ให้ใช้ ยา้ ยออก และเลือกสาเหตุท่ียา้ ยออก
แลว้ คลิกให้เกิดเครื่ องหมายถูก ในชอ่ ง ศึกษาตอ่ เลือกสั งกัดที่ไปศึกษาตอ
่ สปช.เดิม หรื อ สามัญเดิม
่ เชน
และให้พิมพร์ ะบุช่ือโรงเรี ยนที่นักเรี ยนยา้ ยไปใหม่

แลว้ กดปุ่มบันทึก

4.2 นักเรี ยนที่ไมม
่ าเรี ยนติดตอ
่ กันนานเกิน 15 วัน และไมส
่ ามารถติดตามให้กลับมาเรี ยนได้
้ ้ ไดต
(ทังนี
้ ระบวนการติดตามนักเรี ยนตามแบบ บค. ตา่ ง ๆ ของกลุม
้ ิดตามโดยใชก
่ สง่ เสริ มฯ แลว้ )
ใหใ้ ช้ ออกกลางคัน ให้เลือกสาเหตุท่ีออกกลางคัน แลว้ กดปุ่ม บันทึก
4.3 นักเรี ยนที่มีอายุพน
ิ ให้ใช้ จาำ หน่าย
้ เกณฑ์ นักเรี ยนที่ป่วยจนไมส
่ ามารถมาเรี ยนได้ หรื อนักเรี ยนที่เสียชีวต
เลือกสาเหตุท่ีจาำ หน่าย แลว้ กดปุ่ม บันทึก
4.4 กดปุ่มเมนู ปิ ด เพื่อกลับสูเ่ มนู หลัก
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9. การกรอกข้อมูลนำ้าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียน
ข้อมูลนำ้ำหนัก ส่วนสูง ของนักเรียน จะมีข้อมูลของนักเรียนเทอมที่ 1 มำให้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
สำมำรถลบแล้วพิมพ์นำ้ำหนัก ส่วนสูงใหม่ หรือหำกไม่เปลี่ยนแปลงกดปุ่มบันทึก มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเมนู ปรับปรุ งน้ำาหนักสว่ นสูงนักเรี ยน
เพื่อเขา้ สูร่ ะบบปรับปรุ งน้ำาหนักสว่ นสูง
้ ยน
เป็ นรายชั นเรี

้ ยนป้จจุบัน และห้องเรี ยน ที่จะปรับปรุ ง
2. เลือกชั นเรี
น้ำาหนักสว่ นสูง กดปุ่มกดคน
้ ตามเงื่อนไข

3. ปรับปรุ งขอ
้ มูลน้ำาหนัก และสว่ นสูงของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยระบบจะ
้ จึง
แสดงขอ
้ มูลน้ำาหนักและสว่ นสูงของนักเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 มาให้ ดังนัน
สามารถปรับขอ
้ มูลเฉพาะที่ มีการเปลี่ยนแปลงได้ แลว้ กดปุ่มบันทึกข้อมูลที่แก้ไข
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10. ปรับปรุงความด้อยโอกาสของนักเรียน

1. เลือกเมนู ปรับปรุ งความด้อยโอกาสของนักเรี ยน
้ ยน
เพื่อปรับปรุ งความด้อยโอกาสของนักเรี ยนเป็ นรายชั นเรี

้ ยนปัจจุบัน และห้องเรี ยน ที่จะปรับปรุ ง
2. เลือกชั นเรี
้ ยน
ข้อมูลความดอ
้ ยโอกาสของนักเรี ยนเป็ นรายชั นเรี
กดปุ่ม กดคน
้ ตามเงื่อนไข

้ กดปุ่มบันทึกข้อมูลที่แกไ้ ข
3. เลือกปรับปรุ งขอ
้ มูลความด้อยโอกาสของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล จากนัน
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11. การปรับปรุงชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษของนักเรียน
นักเรียนทุกคนจะต้องมีชื่อ – สกุล เป็นภำษำอังกฤษ เพื่อรองรับประชำคม อำเซียน กำรกรอกข้อมูล
ชื่อนักเรียนเป็นภำษำอังกฤษ สำมำรถกรอกในรำยละเอียดนักเรียน หรือสำมำรถปรับปรุงเป็นรำยชั้นได้ โดยใช้อักษร
ภำษำอังกฤษตัวใหญ่ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะไม่บังคับจัดเก็บในภำคเรียนนี้ สำมำรถเพิ่มข้อมูลได้เมื่อโรงเรียนมีควำมพร้อม
1 . ปรับปรุ งชื่อภาษาอังกฤษนักเรี ยน เพื่อกรอกขอ
้ มูลชื่อ
้ ยน
สกุลนักเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นรายชั นเรี

้ ยนปัจจุบัน และห้องเรี ยน
3. เลือกชั นเรี
ที่จะปรับปรุ งชื่อ - สกุลภาษาอังกฤษ
กดปุ่ม กดคน
้ ตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรี ยน
้ ัน
้ ขึ้นมาให้กรอกชื่อ สกุล ภาษาอังกฤษ
ชั นน

้ จากนัน
้
3. ปรับปรุ งขอ
้ าษาอังกฤษตัวพิมพใ์ หญเ่ ทา่ นัน
้ มูลชื่อ สกุลของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยใชภ
กดปุ่มบันทึกขอ
้ มูลที่แกไ้ ข เพื่อจัดเก็บขอ
้ มูล
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12. การตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลจำานวนนักเรียน
เมื่อได้ดำำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลนักเรียนแล้ว ให้ทำำกำรประมวลผลข้อมูล ดังนี้
้
1. กดเมนู จาำ นวนนักเรี ยนแยกชั นเพศ&
ห้องเรี ยน
เพื่อเขา้ สูห
่ น้าประมวลผล

9.2.

กดปุ่มประมวลผล เพื่อนับจาำ นวนนักเรี ยน ตรวจสอบนักเรี ยนในตาราง 3 แถวดา้ นลา่ ง ตรวจจาำ นวนที่บันทึก

หากปุ่มยืนยันขอ
้ มูลถูกตอ
้ งปรากฎขึ้น สามารถรับรองขอ
้ มูลได้ หรื อหากชอ่ งใดเป็ นตัวสีแดง ต้องแก้ไขในรายการ
ขอ
้ มูลที่ไมถ่ ูกตอ
้ ง ในหน้าเมนู หลัก แลว้ กลับมาประมวลผลเพื่อนับยอดนักเรี ยนใหมอ
่ ีกครัง้ จนกวา่ จะสามารถรับรอง
ขอ
้ มูลได้

3. กรณี ติดตัวแดง แสดงตามภาพ เชน
่ วันเดือนปี เกิด น้ำาหนัก สว่ นสูง ระยะทางจากบา้ นถึงโรงเรี ยน
วิธีการเดินทางมาาโรงเรี ยน ชื่อสกุลบิดา ชื่อสกุลมารดา ซา้ ำ เลขประชาชนในโรงเรี ยน ตัวเลขที่แสดง
เป็ นการแสดงจาำ นวนขอ
้ มูลที่มีอยู ่ รายการที่แสดงนี้ จะตอ
้ งถูกแกไ้ ขให้เทา่ กับจาำ นวนนักเรี ยนที่มี

เชน
่

ขณะนี้ น้ำาหนักสว่ นสูง มี ศูนย ์ คน ก็แสดงวา่ ต้องกรอกใหมท
่ ั ง้ 3,521 คน หรื อ ชื่อสกุลบิดา 2,570
แสดงวา่ ตอ
้ งกรอกเพิ่มอีก 951 คน เป็ นต้น โดยเมื่อจะแกไ้ ขตัวแดง ตอ
้ งกดปุ่มเมนู ปิด (ด้านบน)
เพื่อกลับเมนู หลัก ตรวจสอบรายการขอ
้ มูลนักเรี ยนรายการที่ไมถ
่ ูกต้อง
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4. ที่เมนู สว่ นขอ
้ มูลนักเรี ยนรายการที่ไมถ
้ ง ให้กดปุ่มชื่อรายการ
่ ูกตอ
ที่ไมถ
่ ชื่อสกุล บิดา
้ มูลที่มีตัวเลขเป็ นสีแดง เชน
่ ูกต้องที่ตรงกับขอ
ชื่อสกุลมารดา ให้กดปุ่ม ชื่อบิดา – มารดา ระบบก็จะแสดง
รายการนักเรี ยนรายบุคคลที่ขอ้ มูลยังไมค
้ รอกครัง้ ละ
่ รบถ้วนใหก
60 คน ใหบ
้ ั นทึกไปเรื่ อย ๆ จนกวา่ จะพบขอ
้ ความวา่
พบข้ อ มู ล นั กเรี ยนส ่ ว นนี้ บั นทึ ก ครบถ้ ว น

หมายเหตุ
- โรงเรียนที่ตั้งอยูใ่ นกรุงเทพและปริมณฑล และโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบำลนคร หรือเทศบำล
ที่ไม่สำมำรถระบุ หมู่ที่ได้ ให้พิมพ์ เลข 0 “ศูนย์”ในช่องหมู่ที่ และให้ระบุถนนด้วย
- กำรเลือกรหัสตำำบลที่อยู่ ต้องเลือก จังหวัด ก่อน ตำมด้วย อำำเภอ และ ตำำบล ตำมลำำดับ
- บิดำ และมำรดำ หำกไม่ทรำบชื่อ หรือไม่ทรำบนำมสกุล ให้ระบุในช่องชื่อว่ำ ไม่ปรำกฎ และ
ระบุใน ช่อง นำมสกุล ว่ำ ไม่ปรำกฎ
- นักเรียนติด G ให้กำำหนดรหัสประจำำตัว 13 หลักดังนี้ 1. พิมพ์อกั ษรตัว G ใหญ่ 2. ต่อด้วย
รหัสโรงเรียนแปดหลัก 3. ต่อด้วยลำำดับที่ของนักเรียนติดG ในโรงเรียนนั้น เช่น นักเรียนโรงเรียนหนึ่ง ไม่มี
เลขประจำำตัวประชำชน นับเป็นคนที่ 3 ของโรงเรียน จะได้รหัสดังนี้ G658311990003
- เลขบัตรประจำำตัวประชำชนซำ้ำในโรงเรียน ให้คลิกที่เลขประจำำตัวของนักเรียนที่ต้องกำรลบ
ระบบจะวิ่งไปที่หน้ำรำยละเอียดนักเรียน ที่ดำ้ นล่ำงของรำยละเอียดนักเรียน กดปุ่ม ลบ ข้อมูลจะถูกลบ
และไม่อำจเรียกคืนข้อมูลได้อีก
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- เลขบัตรประชำชนซำ้ำต่ำงโรงเรียน ควรตรวจสอบเลขบัตรว่ำพิมพ์ผดิ จึงทำำให้ซำ้ำกันหรือไม่ หำก
พิมพ์ผิดให้เข้ำไปแก้ไขในทะเบียนนักเรียน ในส่วนรำยละเอียดของนักเรียนคนนั้น แล้วบันทึก หรือเป็น
นักเรียน คนเดียวกัน แต่มีชื่ออยู่โรงเรียนอื่นด้วย และหำกมั่นใจว่ำ นักเรียนอยู่ในโรงเรียนของท่ำนจริง ก็ไม่
ต้องดำำเนินกำร ใด ๆ
- เลขบัตรประชำชนไม่ถูกต้องตำมหลักทะเบียน ควรตรวจสอบเลขประจำำตัวประชำชนของ
นักเรียน กับหลักฐำนทีท่ ำงรำชกำรออกให้ เช่น สำำเนำทะเบียนบ้ำน หรือสำำเนำบัตรประจำำตัวประชำชน
- ชื่อ – สกุล ภำษำอังกฤษของนักเรียน หำกกรอกไม่ครบ สำมำรถกรอกเพิ่มได้ที่เมนูนี้
13. การยืนยันข้อมูล
เมื่อตรวจสอบในเมนู จำำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ และห้องเรียน จนพบว่ำ ข้อมูลนักเรียนครบถ้วน
และปรำกฎปุ่มให้ยืนยันข้อมูลได้ ก็สำมำรถกดยืนยันข้อมูลได้
หมายเหตุ กรณีตวั แดงซำ้ำในโรงเรียน ไม่ควรมีตัวแดงเหลืออยู่ ก่อนกำรยืนยันข้อมูล
14. การสำารองข้อมูล
เมื่อจัดทำำข้อมูลเสร็จสิ้นในแต่ละวัน ควรมีกำรกดปุ่ม Download รายคน(format : DMC) ซึ่ง
เป็นเมนูที่อยู่ลำ่ งสุดของเมนูหลัก เพื่อจัดเก็บแฟ้มระบบ DMC ไว้ในเครื่องของท่ำน และเครื่องแม่ข่ำยจะ
ดำำเนินกำรสร้ำงแฟ้มสำำรองไปด้วย หำกข้อมูลเกิดควำมเสียหำย จะสำมำรถกู้คืนได้ครบตำมวันที่ทำ่ นได้
สำำรองไว้ หำกโรงเรียนไม่กดปุ่ม Download รายคน(format : DMC) เพื่อสำำรองข้อมูล ในบำงกรณี
สพฐ.ไม่อำจนำำข้อมูลคืนท่ำนครบถ้วนได้
15. การสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ท่ำนสำมำรถสอบถำม และเรียนรูว้ ิธีกำรแก้ไขปัญหำในระบบ รำยงำนปัญหำ DMC ที่เว็บไซต์
http://bug.bopp-obec.info และสำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำนของระบบ รวมทั้งติดตำมข่ำวสำร
กำรจัดทำำข้อมูลนักเรียนได้ที่เว็บไซต์กลุ่มสำรสนเทศ ที่ www.bopp-obec.info
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