การแก้ไขปัญหาการจัดทำาข้อมูลสิน้ ปีการศึกษา 2554
1. ถาม ถ้าไม่ใช้ firefox จะทำางานกับระบบ DMC ได้หรือไม่
ตอบ ทำำได้แต่ไม่ครบทุกตำรำง โดยเฉพำะตำรำงทีต่ ้องมีกำรประมวลผล เนื่องจำกระบบ DMC มีข้อกำำหนดใน
กำรจัดทำำระบบว่ำ ต้องเป็นระบบที่เกิดจำก Software Open Source ทั้งหมด ดังนั้น จึงกำำหนดให้ใช้ browser mozilla
firefox ในกำรจัดทำำข้อมูล โดยเฉพำะปัจจุบันได้ถูกจัดอันดับให้เป็น browser ที่มีควำมปลอดภัยสูง
..

2. ถาม login โรงเรียนหนึ่ง แต่ข้อมูลที่แสดงเป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง
ตอบ กำร login โรงเรียนหนึ่ง แต่ข้อมูลที่แสดงเป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง เกิดจำกกำรทำำงำนแบบ section ของ
ระบบ Load Balance ซึ่งอำจยังมีกำรตั้งค่ำที่ไม่สมบูรณ์ จึงทำำให้ระบบทำำงำนผิดพลำด หรืออำจเกิดจำกกำรทำำงำน
ของระบบ cookies ที่มกี ำรจำำค่ำที่ผิดพลำด หรือ กำรจำำค่ำที่ผิดพลำดของระบบ proxy หรือ
วิธีแก้ไข
1. ล้ำงค่ำ cookies ในระบบ browser ของ firefox
ที่เมนู tools (เครื่องมือ) → clear recent history (ล้ำงประวัติ) → clear everything (ล้ำงทั้งหมด)
2. กำรต่อระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่ผ่ำนระบบ proxy
3. กำรเข้ำใช้ระบบ DMC โดยใช้ IP
3. ถาม คีย์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย save แล้วไม่จัดเก็บให้
ตอบ ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรทำำงำนที่ไม่เสร็จสิ้นของระบบ เช่น ระบบตัด connection ไปก่อน หรือ กำรกรอก
ข้อมูลแล้วไม่กดปุ่ม บันทึกข้อมูลที่แก้ไข แต่กดปุ่มยืนยันข้อมูล ดังนั้น อำจต้องมีกำรบันทึกข้อมูลแล้วบันทึกบ่อย ๆ และ
ให้กดบันทึกข้อมูลที่แก้ไข ก่อนกดปุ่มยืนยัน
4. ถาม เมื่อกดปุ่มประมวลผลข้อมูลจำานวนนักเรียนตารางจำานวนนักเรียนแยกชั้นเพศ ห้องเรียน ไม่ตรงกับข้อมูล
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน
ตอบ เนื่องจำกกำรนำำเข้ำข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงต้องมีกำรนำำเข้ำข้อมูลใหม่ โดยคลิกที่เมนูทะเบียนนักเรียน/ย้ำยเข้ำ
→ คลิกปุ่มนำำเข้ำข้อมูลนักเรียนจำกภำคเรียนที่ 2/2554 → รอประมวลผลเรียบร้อย → จำำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ
ห้องเรียน → กดปุ่มประมวลผล
5. ถาม นำาเข้าข้อมูลแล้วมี error สีฟา้ ๆ ขึ้นมา มากบ้าง น้อยบ้าง จะมีผลกับข้อมูลโรงเรียนหรือไม่
ตอบ กรณีนำำเข้ำข้อมูลนักเรียนแล้วเกิด error สีฟ้ำ เกิดจำกกำร cleansing data ของระบบ DMC ซึ่งมี
กำรเขียนโปรแกรมให้มีควำมละเอียดมำกขึ้นในกำรตรวจสอบข้อมูล เนื่องจำกข้อมูลมีกำรจัดทำำมำนำนในลักษณะ
โปรแกรมที่แตกต่ำงกันทำำให้เกิดมีควำมผิดพลำดของข้อมูลจำำนวนมำก ระบบจึงต้องกำรมีคัดกรองข้อมูลให้มีควำมถูกต้อง
มำกยิ่งขึ้น error ที่แสดงระหว่ำงกำรนำำเข้ำข้อมูลนั้น เป็นกำรแสดง record ที่มีควำมผิดพลำด และล้ำงข้อมูลที่ผิดพลำด
ผลคือ ทำำให้ข้อมูลมีควำมถูกต้องแม่นยำำยิ่งขึ้น และระบบยังทำำงำนได้ปกติ

6. ถาม นำาเข้านักเรียนแล้ว error นำาเข้าไม่ได้
ตอบ กำรนำำเข้ำนักเรียนไม่ได้ ส่วนใหญ่มีสำเหตุมำจำก OID ของนักเรียนชนกัน นั่นหมำยควำมว่ำ โรงเรียนที่ส่ง
ข้อมูลขึ้นระบบไม่ได้ใช้ก้อนข้อมูลของโรงเรียนตนเองในกำรจัดทำำข้อมูล เช่น โรงเรียนนำำก้อนข้อมูลของโรงเรียนอื่นมำจัด
ทำำข้อมูล โดยลบข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนอื่น ๆ ทิ้ง แล้วนำำเข้ำทะเบียนโรงเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดทำำข้อมูล ซึ่งข้อมูล
สำมำรถจัดทำำได้ และส่งออกได้ แต่กำรกระทำำดังกล่ำวไม่ได้ทำำให้ข้อมูลรหัสโรงเรียนในทุกแฟ้มเปลี่ยนแปลง เมื่อนำำขึ้น
ระบบ Data Center แล้ว ระบบยังไม่ได้ตรวจสอบ ทำำให้เกิด error สะสม
การแก้ปัญหา ต้องล้ำงข้อมูลในส่วนของรหัสโรงเรียนในทุกแฟ้มของข้อมูล ให้เหมือนกัน โดยกำร replace รหัส
โรงเรียนให้เหมือนกันทุกแฟ้ม หรือแจ้ง สพฐ. ให้ดำำเนินกำรให้
7. ถาม จำานวนนักเรียนออกกลางคัน ไม่ปรากฎในตารางตรวจพินิจ
ตอบ ตำรำงจำำนวนนักเรียนออกกลำงคัน แยกเพศ และสำเหตุ เป็นตำรำงที่ไม่สำมำรถกรอกได้ แต่มีหน้ำที่
ประมวลผลจำกกำรจัดทำำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลมำแสดงกำรจัดทำำข้อมูลนักเรียนออกกลำงคัน ดังนั้นต้องจัดทำำข้อมูล
นักเรียนออกกลำงคันป็นรำยบุคคล จำกเมนูย้ำยออก/จำำหน่ำย และต้องประมวลผลนับยอดในตำรำงจำำนวนนักเรียนออก
กลำงคันแยกตำมเพศ ชั้น และสำเหตุ ก่อน ข้อมูลจึงจะแสดงในตำรำงตรวจพินิจ
8. ถาม ตารางตรวจพินิจกับตารางจำานวนนักเรียนแยกชั้น เพศ และห้องเรียนไม่ตรงกัน
ตอบ ปัญหาดังกล่าว มีหลายสาเหตุ
1. ย้าย/จำาหน่ายนักเรียนไม่ถกู ต้องตามระบบ
2. ค้นหานักเรียนในทะเบียนนักเรียนไม่พบ
3. ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน มีการบันทึกชั้นผิด, เพศผิด ทำาให้ข้อมูลสิ้นปีผิด
4. มีนกั เรียนย้ายเข้ามา และย้ายออกไประหว่างปี ทำาให้ตารางตรวจพินิจกระทบยอดไม่ถกู ต้อง
5. ตารางจำานวนนักเรียนแยกเพศ ชั้น และห้องเรียน นับยอดถูก แต่ตารางตรวจพินิจยอดมากกว่า
ตารางตรวจพินิจ เป็นตารางสำาหรับประมวลข้อมูลเพื่อแสดงภาพรวมการเคลื่อนไหวของนักเรียน มีการคำานวณ ดังนี้

นักเรียนสิ้นปีการศึกษา = จำานวน นร. ณ วันที่ 10 มิถุนายน (สถานะกำาลังศึกษา) + นร.ย้ายเข้า (สถานะย้ายเข้า) – (นร.ย้ายออก + จำาหน่าย)

ตารางจำานวนนักเรียนแยกชั้น เพศ และห้องเรียน เป็นตารางสำาหรับประมวลผล และรับรองข้อมูล มีการคำานวณ ดังนี้
นักเรียนปัจจุบัน = นักเรียนสถานะกำาลังศึกษา + นักเรียนสถานะย้ายเข้า

กรณี ย้าย/จำาหน่ายนักเรียนไม่ถกู ต้องตามระบบ
ย้ำยนักเรียนอย่ำงไรถือว่ำไม่ถูกต้องตำมระบบ คือ กำรย้ำยนักเรียนโดยกำรเปลี่ยนสถำนะโดยตรงจำก
เมนูทะเบียนนักเรียน/ย้ำยเข้ำ จำกนักเรียนสถำนะกำำลังศึกษำ เป็นย้ำยออก ทำำให้ตำรำงตรวจพินจิ ไม่นับยอด ดังนั้น
ต้องเปลี่ยนสถำนะของนักเรียนที่ย้ำยออกผิดระบบ กลับมำเป็นสถำนะกำำลังศึกษำในทะเบียนนักเรียน/ย้ำยเข้ำ ก่อน
แล้วจึงทำำกำรย้ำยออกในเมนูย้ำยออก/จำำหน่ำย

กรณี ค้นหานักเรียนในทะเบียนนักเรียนไม่พบ
ส่วนใหญ่กำรค้นหำนักเรียนแล้วไม่พบนักเรียนในฐำนข้อมูลจะมำจำกกำรที่นักเรียนถูกลบทิ้งออกจำก
ระบบ อำจมำจำกตรวจสอบแล้วพบว่ำ นักเรียนซำ้ำซ้อน แต่ไม่ลบทิ้งตั้งแต่ต้นปี แต่เมื่อถึงปลำยปีไม่สำมำรถกระทบยอด
นักเรียนเข้ำสอบ นร.จบกำรศึกษำ และนักเรียนสิ้นปีได้ถูกต้อง จึงลบนักเรียนที่ซำ้ำทิ้ง แต่เนื่องจำกตำรำงตรวจพินิจได้ใช้
ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนำยน มำแสดง และไม่สำมำรถแก้ไขยอดได้ ทำำให้ยอดตำรำงตรวจพินิจมำกกว่ำ จำำนวนนักเรียนแยก
ชั้น เพศ และห้องเรียน
วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนเป็นรำยชั้น รำยห้อง ว่ำนร.คนใดที่หำยไป ให้ทำำกำรเพิ่มนักเรียน
เข้ำไปในระบบ โดยกำำหนดสถำนะเป็น กำำลังศึกษำ แล้วจึงย้ำยออก ให้ถูกต้องตำมระบบ ยอดในตำรำงตรวจพินิจจึงจะ
ลดยอดให้
กรณี ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน มีการบันทึกชั้นผิด, เพศผิด ทำาให้ข้อมูลสิ้นปีผิด
กำรจัดทำำข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน ผิด จะไม่สำมำรถแก้ไขได้จำกข้อมูลนักเรียนสิ้นปี แต่เนื่องจำก
ข้อมูลผิดพลำด จึงไม่สำมำรถกระทบยอดให้ถูกต้อง ตำมจำำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ นักเรียนทีจ่ บกำรศึกษำได้
วิธีแก้ไข ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนำยน แก้ไขไม่ได้ จึงต้องยอมให้มีกำรแสดงยอดนักเรียนย้ำยเข้ำ ย้ำยออก
คือ ให้ย้ำยออกนักเรียนคนที่จัดทำำข้อมูลผิดพลำดออกจำกระบบ จำกนั้นให้เพิ่มนักเรียนคนดังกล่ำวเข้ำในระบบในสถำนะ
ย้ำยเข้ำ โดยกรอกข้อมูลเพศ และชั้นให้ถูกต้อง
กรณี มีนกั เรียนย้ายเข้ามา และย้ายออกไประหว่างปี ทำาให้ตารางตรวจพินิจกระทบยอดไม่ถกู ต้อง
จำกที่มกี ำรกรอกนักเรียนย้ำยเข้ำมำระหว่ำงปี และนักเรียนคนเดียวกันก็ย้ำยออกไประหว่ำงปี ทำำให้ยอด
ตำรำงตรวจพินิจไม่ถูกต้อง เนื่องจำกระบบ DMC จะนับว่ำ นักเรียน 1 คน เท่ำกับ 1 สถำนะ ดังนั้น เมื่อกรอกข้อมูล
นักเรียนย้ำยเข้ำ ประมวลผลตำรำงตรวจพินิจ ยอดสิ้นปี นับยอดเพิ่ม แต่เมื่อนักเรียนคนเดียวกันย้ำยออก ก็ทำำย้ำยออก
ทำำให้นักเรียนคนดังกล่ำวเปลี่ยนจำกสถำนะย้ำยเข้ำ เป็นย้ำยออก กดประมวลผลตำรำงตรวจพินิจ ก็ลดยอด มีผลทำำให้
นักเรียนยอด
วิธีแก้ไข นักเรียนคนดังกล่ำวเป็นนักเรียนที่เข้ำ ออก ระหว่ำงปี โดยไม่ได้รับจัดสรรรำยหัว จึงไม่ต้อง
บันทึกข้อมูลนักเรียนคนดังกล่ำวเข้ำไปในระบบ แต่เมื่อบันทึกไปแล้ว และย้ำยออกไปแล้ว ก็ให้เข้ำเมนูย้ำยออก/จำำหน่ำย
แล้วค้นหำ ลบนักเรียนคนดังกล่ำวในสถำนะย้ำยออก นักเรียนคนดังกล่ำวจะเปลี่ยนสถำนะจำกย้ำยออก เป็นกำำลังศึกษำ
อัตโนมัติ จำกนั้น ก็ให้ตำมไปลบข้อมูลนักเรียนคนดังกล่ำวในเมนูทะเบียนนักเรียน/ย้ำยเข้ำ อีกครั้ง ทั้งนี้ สพฐ. จะได้
พัฒนำระบบให้สำมำรถจัดเก็บประวัติกำรย้ำยเข้ำ ย้ำยออก ในภำยหลัง
กรณี เขตแจ้งโรงเรียนว่า นร.ที่เข้าสอบ = นร.สิ้นปีการศึกษา ไม่สำมำรถทำำได้ เนื่องจำกบำงโรงเรียนนร.

ไม่เข้ำสอบ แต่ไม่ยอมจำำหน่ำยนักเรียน ดังนั้น นร.สิ้นปีจึงมีจำำนวนมำกกว่ำนร.เข้ำสอบ

8. ถาม ตารางจำานวนนักเรียนแยกชั้น เพศ และห้องเรียน ไม่นับยอดนักเรียนให้ ทั้ง ๆ ที่ในทะเบียนนักเรียนมีชื่อ
ตอบ กำรที่ตำรำงจำำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ และห้องเรียน ไม่นับยอดนักเรียน เนื่องจำกนักเรียนมีสถำนะ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีห้อง
วิธีแก้ไข ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนในชั้นเรียน ห้องเรียนทีจ่ ำำนวนหำยไป ในเมนูทะเบียนนักเรียน/ย้ำยเข้ำ
โดยค้นหำเป็นรำยชั้น รำยห้อง แล้วตรวจสอบว่ำ นักเรียนมีห้องที่ถูกต้องหรือไม่ เช่น เป็นเลขศูนย์ หรือ สระอำ ก็ให้
เรียกนักเรียนที่มีข้อมูลห้องผิดขึ้นมำแก้ไข และบันทึก กดประมวลผลซำ้ำอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ำจำำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่
9. ถาม โรงเรียนในเขตพื้นที่หายไป ไม่มีใน list ให้เลือกสถานศึกษา หรือโรงเรียนที่ยุบเลิกไปแต่ยังแสดงรายชื่ออยู่
ตอบ สถำนะของโรงเรียนถูกปรับเปลี่ยนไป ไม่ว่ำด้วยกรณีใด ขณะนี้ สพฐ. ได้ปรับปรุงระบบให้เขตพืน้ ที่สำมำรถ
ปรับปรุงฐำนข้อมูลโรงเรียนในส่วนของเขตพื้นที่ได้เอง โดย login เข้ำระบบ DMC ในหน้ำระบบเขตพื้นที่ → ข้อมูลสถำน
ศึกษำ → โรงเรียนที่ถ่ำยโอน/ยุบเลิก ให้เลือกสถำนะเป็นยุบเลิก สำำหรับโรงเรียนที่หำยไปจำกระบบ → เพิ่มโรงเรียน
เข้ำในระบบ

