คู่มือการดาเนินงาน
นางอรณิช ลีลาไว

การจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล
Data Management
Center : DMC

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

แนวปฏิบัติในการจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center) ประจําปการศึกษา 2562
ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center
http://portal.bopp-obec.info/obec61 ในการจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคลผานทางเว็บไซต
ใหโรงเรียนดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ดังนี้
2.1 ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ขอมูล ผอ.โรงเรียน อัพโหลดภาพปายหนา
โรงเรียนที่เปนปจจุบัน ที่อยู พิกัดที่ตั้ง เบอรโทรศัพทติดตอ ชั้นเรียนที่เปดสอน และจํานวนหองในแตละชั้น
และขอมูลอื่น ๆ ใหเปนปจจุบันทุกรายการ
2.2 เพิ่มนักเรียนหรือยายเขานักเรียน ที่เขาเรียนใหมทุกคน
2.2.1 นักเรียนที่เขาใหม ชั้นป.1 ,ม.1 และนักเรียนที่เขาใหม ชั้นป.2 ,ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ป.6 ,ม.2 ,ม.3
ที่ยายเขามากอน 10 มิถุนายน 2562 ( ยกเวนเปนนักเรียนที่ไดประสานกับโรงเรียนตนทางแลววามีการติด 0
ติด ร แลวยายมาเลื่อนชั้นใหมยังไมใหใช ) ห ากมีนักเรียนที่ยายเขา ชวงวันที่ 9-10 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปน
ระยะเวลาที่กําหนดใหโรงเรียนยืนยันขอมูล ใหเจาหนาที่DMC ระดับโรงเรียน แจงเจาหนาที่ระดับเขตพื้น
พื้นที่ คุณจักรกฤษ อาจแกว เบอรโทรศัพท 08-721-773-14 หรือทางชองทางโซเชียลเน็ตเวิรค Line ใน
กลุม ข อมูลสารสนเทศ สพป.ลย1 ใหยกเลิกการยืนยัน หากเปนนักเรียนที่มาหลังวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ใหยายเขา/เพิ่มนักเรียนในรอบการทําขอมูล 10 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะนับตัวนักเรียนแลวจัดสรรเพิ่มให กรณีมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ณ ขอมูล 10 พฤศจิกายน
2562
2.2.2 กรณียายเขาไมสําเร็จ (ไมไดใชเครื่องอานบัตรฯ) ใหเจาหนาที่DMC ระดับโรงเรียนประสาน
โรงเรียนตนทางใหยายออก หากไมยายออกใหภายใน 2-3 วัน ใหดําเนินการดังนี้
- กรณีมีหนังสือแจงยายจากโรงเรียนตนทาง ใหแสกนหนังสือดังกลาวเปนไฟล PDF 1 คน ตอ 1
ไฟล แนบในเมนูอัพโหลดยืนยันตัวตนนักเรียน โดยไมตองใชเอกสารอื่นๆอีก
- กรณีไมมีหนังสือแจงยายจากโรงเรียนตนทาง ใหติดตามครูประจําชั้นและผูปกครองกรอกแบบ
พฐ.19 ใหผูปกครองลงลายชื่อรับรอง และแบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคล ใหผอ.ร.ร.หรือผูปฏิบัติหนา
รักษาราชการแทนผอ.ร.ร. ลงลายชื่อรับรอง หลังจากนั้น ใหแสกนเอกสารการสมัครเรียนของนักเรียน, พฐ
.19, แบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล และรูปถายนักเรียนที่ชัดเจน (ถายคูกับผอ.ร.ร. หรือถายคูกับ
หนาปายร.ร.ก็ได) เปนไฟล PDF หรือ ทําการ ZIP ไฟล 1 คน ตอ 1 ไฟล แนบในเมนูอัพโหลดยืนยันตัวตน
นักเรียน
ทั้งนี้หากไมสามารถหาเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนนักเรียนกรณีซํ้าซอนในสังกัดสพฐ.ไดทั้ง
โรงเรียนตนทางและปลายทาง สพฐ.จะดําเนินการตัดชื่อนักเรียนคนดังกลาวออกทั้งสองโรงเรียน และจะไม
ไดรับการจัดสรรงบประมาณแตอยางใด
2.3 กรณีนักเรียนซํ้าซอนกับโรงเรียนภายในสังกัด สพฐ.
กรณีที่นักเรียนซํ้าซอนภายในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หากนักเรียนมีตัวตนมาเรียนที่ โรงเรียนทาน ให
เตรียมแนบเอกสารดังตอไปนี้
- พฐ.19 , แบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
- ภาพถายนักเรียนกับครูประจําชั้น หรือกับผูอํานวยการโรงเรียน หรือหนาปายโรงเรียน

- แนบเอกสารบัตรประจําตัวนักเรียน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
ทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวบิดา - มารดา หรือสําเนาบัตรประจําตัวผูปกครอง
- ปพ.1 หรือ ปพ.6 โดยใหแสกนไฟลทั้งหมดเปนไฟล PDF หรือ ดําเนินการในรูปแบบ ZIP
ไฟล เขาระบบ DMC ที่เมนูอัพโหลดยืนยันตัวตนนักเรียน
หมายเหตุ หากมีเอกสารไมครบ หรือมีปญหาเกี่ยวกับเอกสารขอใหติดตอเจาหนาที่ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2.4 การแกไขเลขประจําตัวนักเรียน ใหแกไขที่เมนูปรับปรุง เมนูยอยแกไขเลขประจําตัวนักเรียน
2.5 การแกไขเลขประชาชนนักเรียน ใหดาวนโหลดเอกสารการเลขประชาชนนักเรียน เพื่อกรอกเขอมูล
ตามแบบรายงาน พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนนักเรียน หรือทะเบียนบานนักเรียนที่ถูกตอง เสร็จแลวสง
เมลไปที่ bopp.dmc@gmail.com แจงวาขอแกเลขประชาชนนักเรียน
2.6 การขอเลข G สําหรับนักเรียนที่ไมมีเลขประชาชน 13 หลัก หรือเปนเด็กตางดาว ดําเนินการขอเลข
G ที่ www.gcode.moe.go.th แลวอัพโหลดเอกสารประจําตัวนักเรียน และรอรับเลขหลังจากมีการตรวจ
สอบจากเจาหนาที่
2.7 ปรับปรุงขอมูลนํ้าหนักสวนสูงนักเรียน
2.8 ปรับปรุงขอมูลนักเรียนยากจน โ ดยใหระบุประเภทความดอยโอกาสในขอมูลนักเรียนวา ยากจน
และระบุความขาดแคลน โดยใหกรอกรายไดผูปกครอง และพอแม ไมเกินเดือนละ 3,000 บาทตอเดือน
2.9 ปรับปรุงขอมูลนักเรียน ขอมูลนักเรียนพักนอน
2.10 การคัดกรองนักเรียนพิการ ใหดําเนินการในระบบโปรแกรม SET ใหถูกตอง
2.11 ตรวจสอบขอมูลที่เมนู โรงเรียน เมนูจํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศ หากขอมูลถูกตองจะแสดง ตัว
อักษรสีเขียว แสดงวาสามารถยืนยันขอมูลได
2.12 หากมีการยายเขา ยายออกของนักเรียนหลังวันที่ 8 มิ.ย. 2561 แ ละโรงเรียนไดยืนยันแลว
จะไมสามารถดําเนินการใดๆได ใหแจงเจาหนาที่เขต เพื่อยกเลิกการยืนยัน หากโรงเรียนใดไมสามารถยืนยัน
ไดทัน ภายในวันที่ 8 มิ.ย.2561 ขอใหประสานเจาหนาที่เขต เพื่อรับทราบปญหาและใหคําแนะนําชวยเหลือ
ไดอยาทันทวงที
2.13 ปุมยืนยันขอมูล จะแสดงใหสามารถยีนยันขอมูลได ประมาณตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เปนตน
ไป
สาเหตุกรณียืนยันไมได รอบ 10 มิ.ย.
1. ยายเขาไมสําเร็จ วิธีแก ตามขอ 2.2.1 -2.2.2
2. กรอกขอมูล นํ้าหนัก สวนสูงไมครบ ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไมกรอก และดําเนินการกรอกใหครบ
3. เลขบัตรประชาชนผิด หรือไมถูกตอง วิธีแกตามขอ 2.5 การแกไขเลขประชาชนนักเรียน
4. นักเรียนซํ้าซอน ตรวจสอบการมีตัวตนของนักเรียน หากนักเรียนมีตัวที่โรงเรียนของตนเองใหดําเนิน
การตามขอ 2.2.1 -2.2.2
***ขอใหติดตามการประกาศตางๆของระบบDMC
ที่เว็บไซต
ระบบDMC
(http://www.bopp-obec.info/home) สวนคูมือการแกไขปญหา การจัดทําเก็บขอมูลนักเรียนตางๆ
ติดตามไดที่ เว็บไซต http://bit.ly/2Wn5zOh (กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)

ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center
ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (ตอไปนี้ในเอกสารจะ
เรียกวา DMC เปนระบบที่จัดทําขึ้นตามจุดประสงคที่จะพัฒนาและปรับปรุงการกรอกขอมูลนักเรียนราย
บุคคลโดยใชฐานขอมูลนักเรียนสวนกลาง
การลงทะเบียนของเจาหนาที่โรงเรียน

เจาหนาที่งานขอมูลโรงเรียนสามารถทําตามขั้นตอนการกรอกขอมูลดวยระบบ DMC ดังตอไปนี้
2.1. เขาสูระบบ DMC2019 ผานทาง http://portal.bopp-obec.info/obec62 (ขอมูลปการ
ศึกษา 2562)
2.2. ลงทะเบียนการใชงานระบบ (Username) โดยการเขาเมนู “ลงทะเบียน”

การตั้งชื่อผูใชงาน(Username) ใหตั้งตามขอกําหนดดังนี้มิเชนนั้นจะไมเปดใชงาน

- ใชอักษรภาษาอังกฤษ a ถึง z ไดทั้งพิมพเล็กและพิมพใหญ , ตัวเลข 0-9 (กรุณาอยาตั้ง
username เปนภาษาไทย)
- หามมีชองวางและตัวอักขระพิเศษ
- ความยาวอยางนอย 6 ตัวอักษร
ตัวอยางที่ถูกตอง: 30050000 ppt7585 rock_stone banana
ตัวอยางที่ไมเปดใหใชงาน: p@t นายเอ man2.ct ts$bona

ในชองถัดไปใหกรอกชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน โทรศัพทติดตอ และ อีเมล ซึ่งเปนสวน
สําคัญจําตองมี
ใหเลือกกลุมผูใชงานเปน SCHOOL_MANAGER ซึ่งหมายความวาเปนเจาหนาที่ขอมูลของโรงเรียน

ใหเลือกเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดอยู

หลังจากเลือกเขตพื้นที่การศึกษาแลวใหเลือกโรงเรียนที่ดูแลขอมูลอยู

สองชองสุดทายคือ รหัสผานและยืนยันรหัสผาน ใหกรอกรหัสผานทั้งสองชองใหเหมือนกัน หลัง
จากกรอกขอมูลเสร็จแลวใหกด
ทะเบียนแลว

ถาขอมูลครบถวนจะมีขอความแสดงวาเพิ่มขอมูลการลง

กรณีที่ไมไดกรอกขอมูลใหครบถวนในหนาลงทะเบียน
ถากรอกขอมูลไมครบ จะยังไมสามารถลงทะเบียนได ใหแกไขโดยกรอกขอมูลในชองที่เปนสีแดงให
ครบถวนแลวกดปุม

อีกครั้ง

2.3. ติดตอเจาหนาที่เขตเพื่อทําการเปดใชงาน Username
ขอความกรุณาอยาพึ่งลงทะเบียนซํ้าเพราะคิดวาใชงาน Username ยังไมได ใหติดตอเจาหนาที่
เขตโดยแจงชื่อ Username และชื่อโรงเรียน เพื่อใหเจาหนาที่เขตเปดใชงานให
2.4. ผูดูแลระบบหรือเจาหนาที่เขตอนุมัติการใชงาน Username ที่ลงทะเบียนไว
2.5. Login เขาสูระบบ DMC-61 ดวย Username ที่ลงทะเบียน โดยการเขาเมนู “เขาระบบ”

2.6. จะปรากฏหนาจอการ login เขาสูระบบ ใหพิมพชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน
(password) ลงในชองที่แสดงและกดปุม “เขาระบบ” เพื่อเขาสู DMC2018

รูป 1 หนาจอเขาสูระบบ (Login)

หากปรากฏขอความวาชื่อผูใชและ/หรือรหัสผานไมถูกตอง ใหลองทดสอบพิมพชื่อผูใชงาน
และรหัสผานที่ถูกตองอีกครั้งแลวกดปุม “เขาสูระบบ”
หากยังปรากฏคําแจงเตือนอยูใหติดตอเจาหนาที่เขตสอบถามวาชื่อผูใชงานที่ลงทะเบียน
ของไดเปดการใชงานแลวหรือยัง

ระบบ DMC (สวนของเจาหนาที่ขอมูลโรงเรียน)

หลังจากที่เขาสูระบบ DMC แลว จะพบหนาจอหลักซึ่งถูกแบงออกเปน 3 สวนดังตอไปนี้
3.1. เมนูหลัก
3.2 รหัสเขตพื้นที่การศึกษา, ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา, รหัสโรงเรียน, ชื่อโรงเรียน
3.3 ชื่อผูใชงาน, ชื่อ นามสกุล, กลุมผูใชงาน (SCHOOL_MANAGER หมายถึงเปนเจาหนาที่โรงเรียน)

การทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล รอบที่ 1 ปการศึกษา 2562 (10 มิถุนายน)
สามารถเขากรอกขอมูลไดที่ http://portal.bopp-obec.info/obec62/ โดยใชรหัสผานเดิม ที่มี
อยูแลว หรือสําหรับเจาหนาที่ใหมใหสมัครและแจงเขตพื้นที่การศึกษาใหอนุมัติการใชงาน username ของ
โรงเรียน
ลําดับการทําขอมูล 10 มิ.ย. 2562 ใหปฏิบัติตามลําดับดังตอไปนี้
1. กรอกขอมูลของ Username ใหครบถวน ไดแก Email (ในอนาคตจะใชสงเตือนแจงการยาย
เขายายออก และเปลี่ยนรหัสผาน) , เบอรโทรศัพท (หากใครไมประสงคจะใสเบอรสวนตัว ใหใสเปนเบอรที่
ทํางานที่สามารถติดตอได)
2. เจาหนาที่เขต ใหแกไขขอมูลเขต โดยใส Website, ชื่อผูอํานวยการเขต, พิกัดตําแหนง สํานัก
งานเขตฯ
3. เจาหนาที่โรงเรียน ใหแกไขขอมูลโรงเรียน โดยอัพโหลดภาพปายหนาโรงเรียน (บังคับในรอบนี้)
แกไขขอมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร ที่อยู เบอรติดตอ ชั้นเรียนที่เปดสอน และจํานวนหองในแตละชั้น และขอมูล
อื่นๆ ใหเปนปจจุบัน
4. ดําเนินการ เลื่อนชั้น ซํ้าชั้น ทําจบ ยายออก นักเรียนที่ทํารอดําเนินการไวในรอบสิ้นปการ
ศึกษา 2559

โรงเรียนที่ทํารอดําเนินการไวในรอบสิ้นปการศึกษา นักเรียนจะตกคางอยูในปการศึกษา 2561 และ
จะไมถูกนับเขามาในทะเบียนแยกชั้นเพศ สามารถดําเนินการนักเรียนเหลานี้ได 4 เมนูคือ ยายออกนักเรียน
แขวนลอย, ซํ้าชั้น,จบการศึกษาออกไปเรียนที่อื่น, เลื่อนชั้น
5. ทําขอมูลนักเรียนใหครบจํานวน 10 มิ.ย.
5.1 ยายเขา
นักเรียนที่สมัครเขาใหมใหครบจํานวนวันที่ 10 มิ.ย. 2562 หากไมสามารถยายเขาโดยขึ้นตัวแดงวา
"ไมพบเลขประจําตัวประชาชน" ใหกรอกขอมูลนักเรียนใหมในเมนู เพิ่มนักเรียน เนื่องจากเด็กอาจจะมาจาก
สังกัดอื่นหรือเปนเด็กเขาใหม ที่ไมเคยมีขอมูลอยูในระบบ DMC
5.2 นักเรียนไมมีบัตรประชาชน ไมมีเอกสาร
ใหเจาหนาที่ขอมูลโรงเรียน ลงทะเบียนเขาใชงานระบบกําหนดรหัสประจําตัวผูเรียนเพื่อเขารับบริการการ
ศึกษา สําหรับผูไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร เพื่อกรอกขอมูลนักเรียนที่ไมมีบัตรประชาชน ไมมี
เอกสาร ทางเว็บไซต http://www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index ศึกษาคูมือ
ทางเว็บhttps://bit.ly/2IzSpHP เมื่อไดเลขแลวใหนําเขามากรอกในระบบ
5.3. ยายออก
นักเรียนที่ไมมีตัวตนอยูในโรงเรียน (ยายออกแลว, ไปโรงเรียนอื่นแตไมแจงยายออก โรงเรียนอื่นติดตอมาให
ยายออก, ซํ้ากับตางสังกัด ไมมีตัวตนแตไมยอมจําหนายออก)
5.4 จัดชั้นเรียน สําหรับโรงเรียนที่มีการเลื่อนชั้นแลวนักเรียนยายหอง
นักเรียนที่อายุไมถึงเกณฑ(ยกเวน สพป กทม.) , นักเรียนที่อายุเกินเกณฑรายงานจะไมนับ
เขาไปจัดสรรงบประมาณใหสามารถกรอกนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ เขาระบบได
6. ตรวจสอบขอมูลนักเรียนตามหัวขอตอไปนี้
6.1 กรอกนํ้าหนัก สวนสูงนักเรียนทุกคน (ทําทุกรอบของการจัดเก็บขอมูล)
6.2 นักเรียนพิการ (ทําในโปรแกรมSET)
6.3 นักเรียนดอยโอกาส ขาดแคลน
6.4 น ักเรียนพักนอน โดยเขตตองติ้กวาโรงเรียนนี้เปนโรงเรียนที่อยูในโรงเรียนเสียกอน
โรงเรียนจึงจะสามารถเลือกตัวเลือกนักเรียนพักนอนในโครงการได
6.5 ขอมูลประเภทนักเรียน สําหรับนักเรียนที่เปนนักเรียนพิการเรียนรวม, ศูนยการเรียน,
Home school, การศึกษาทางเลือก, IP , EP, MEP , หลักสูตรคูขนานสามัญ-อาชีวศึกษา
6.6 น ักเรียนซํ้าซอนภายในสังกัด สพฐ. ถาประสานงานติดตอโรงเรียนเดิมใหยายออกไม
ได หรือโรงเรียนอื่นทําการยายเขานักเรียนมาผิดคนเนื่องจากกรอกบัตรประชาชนผิด ใหอัพโหลดเอกสาร
ยืนยันตัวตนนักเรียนซํ้าซอน,ใบสมัครเขาเรียนและภาพสําเนาทะเบียนนักเรียน ถามีตัวแดงหนาจํานวน
นักเรียนแยกชั้นเพศเรื่องเด็กซํ้าซอนจะไมสามารถยืนยันขอมูลได
6.7 นักเรียนซํ้าซอนตางสังกัด (เอกชน,อุดมศึกษา,กศน ฯลฯ) นักเรียนมีตัวตนเรียนอยู
ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2561 ใหสงเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเหลานี้ทุกคนที่มีอยูรายชื่อซํ้าซอนตางสังกัด
ใครไมมีตัวตนใหยายออกไปจากระบบใหหมด หากไมสงเอกสารและไมยายออกจะมีการประกาศรายชื่อ
โรงเรียนที่ไมทําการยืนยันตัวตนแกเขตพื้นที่การศึกษาฯใหตรวจสอบและพิจารณา

7. ตรวจสอบขอมูลกอนการยืนยัน
ใหโรงเรียนตรวจสอบขอมูลในเมนู โรงเรียน จํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศใหถูกตองเพื่อใชใน
การจัดสรรงบประมาณ หลังปดระบบวันที่ 10 มิ.ย. 2562 แลวโรงเรียนไหนที่ยืนยันไมทัน สพฐ. จะมีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหลาชาหรือไมจัดสรรงบประมาณใหเลย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอไดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด
หรือติดตอผูดูแลระบบสวนกลางผานทางอีเมล bopp.dmc@gmail.com และแจงเบอรติดตอไวในอีเมล
- กรอกขอมูล Username
ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ปรับปรุงขอมูลผูใชงานของฉัน

แกไขขอมูล หมายเลขโทรศัพท และอีเมลใหตรงกับที่ใชงานจริง (หมายเลขโทรศัพทมือถือ หากไม
ประสงคจะใสก็ได แตระบุหมายเลขโทรศัพทที่โรงเรียน หรือสํานักงาน ใหสามารถติดตอไดจริง)

- แกไขขอมูลโรงเรียน
ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน

- อัพโหลดภาพปายหนาโรงเรียน เลือก Browse ไฟลภาพ นามสกุล .jpg ( jpg ตัวเล็กทั้งหมด) ขนาดไมเกิน
1MB

ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานอื่นๆใหตรงกับปจจุบัน ทั้งเรื่องไฟฟา นํ้าประปา จํานวนคอมพิวเตอร เขต
พื้นที่บริการ ที่ดิน และที่ตั้งทางภูมิศาสตร
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร มีการเพิ่มหัวขอใหเลือกดังตอไปนี้
1. พื้นราบ
2. อยูในจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ.
2548 เปนพื้นที่ภูเขา หรือพื้นที่ที่ที่มีความสูงกวาระดับนํ้าทะเล 500 เมตร ขึ้นไป
3. บนเกาะ
4. มีเขตบริการติดตอกับชายแดนประเทศเพื่อนบาน ยกเวนโรงเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต
5. โรงเรียนที่ตั้งอยูบนสันเขา เชิงเขา หรือพื้นที่ระหวางหุบเขาที่มีความยากลําบากในการเดินทาง
6. โรงเรียนที่เปนพื้นที่สูงและชายแดน
7. เรือนแพ
- ยายเขา
ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ยายเขานักเรียน

ใหกดปุม
เขาหนาจอยายเขานักเรียน ในหนาจอนี้ใหใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ของนักเรียนในชองกอนนั้นกอนแลวกด Enter

ถาขึ้นแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "ไมพบเลขประจําตัวประชาชน" แสดงวาขอมูลนักเรียนคนนี้ไมอยู
ในฐานขอมูลของระบบ DMC ใหเปลี่ยนไปทําที่เมนู "เพิ่มนักเรียน" กรอกขอมูลนักเรียนใหมทั้งหมดไดเลย
ไมตองทําที่เมนูยายเขาแลว

ถาขึ้นแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "มีเลขประจําตัวประชาชนนี้อยูในทะเบียนแลว" แสดงวาเด็กคนนึ้
ขอมูลอยูในทะเบียนโรงเรียนเราอยูแลว เปนการยายเขาซํ้า ระบบจะแจง error ไมใหยายเขาซํ้ามาอีก

ถาขึ้นแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "มีเลขประจําตัวประชาชนนี้อยูในรายการยายเขาแลว" แสดงวา
เด็กคนนึ้โรงเรียนไดทําการยายเขาคางไว เปนสถานะรอเขาอยู (โรงเรียนอื่นยังไมยายออกมาให) ระบบ
จะแจง error ไมใหยายเขาซํ้ามาอีก

แตถาขึ้นขอมูลนักเรียนดังภาพดานลาง แสดงวามีนักเรียนในฐานขอมูล DMC สามารถทําการยาย
เขาได โดยใหกรอก เลขประจําตัวนักเรียน (รหัสนักเรียนที่ใชในโรงเรียน), ชั้นเรียน และหองที่เรียน แลวกด
ปุมบันทึกดานลาง

นักเรียนที่อยูในสถานะ รอยายเขา แสดงวาโรงเรียนปลายทางยังไมทํายายออกมาให จําเปน ตอง
ติดตอโรงเรียนเกาใหยายออกหรือหากไมเปนผลก็สงเอกสารยืนยันตัวตนขึ้นมาใหเจาหนาที่ -สวนกลาง
พิจารณาทํายายออกแทน

- ยายออก
ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ยายออก

กดที่ ปุม
เขาหนาจอยายออก ในหนาจอนี้เอาไวคนหานักเรียนที่จะยายออก ให
คนหาโดยใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แลวกดปุมคนหา หลังจากนั้น
ใหทําตามขั้นตอนดังนี้

- ใหติ้กที่ขางหนานักเรียนคนที่ตองการยายออก (ถาไมติ้กโปรแกรมจะไมยายออกใหเด็กคนนั้น)
- ใสวันที่ยายออกใหถูกตอง
- กดปุมบันทึกเพื่อยายออกเด็กนักเรียน
- ปรับปรุงขอมูลประเภทนักเรียน
ใหแกไขขอมูลนักเรียน ใหตรงกับหัวขอที่มีใหเลือก โดยเฉพาะหัวขอ นักเรียนพิการเรียนรวม ซึ่งได
รับงบประมาณจากทั้ง สนผ (สํานักนโยบายและแผนฯ สพฐ.) หรือ ทั้งจาก สศศ (สํานักบริหารงานการ
ศึกษาพิเศษ) ใหระบุใหตรงกับความเปนจริงเพื่อนําขอมูลใชรวมกับทางสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
นักเรียนในโครงการตางๆ ซึ่งมีหัวขอดังตอไปนี้
1. นร.ปกติ (ปกติทุกคนอัพเดตเปนขอนี้แลว ไมตองทําอะไรเพิ่ม)
2. นร.พิการเรียนรวม ที่รับงบประมาณจาก สนผ (โปรแกรมSET )
3. นร.พิการเรียนรวม ที่รับงบประมาณจาก สนผ และ สศศ (โรงเรียนไหนที่มีนักเรียนรับงบจาก
สศศ ใหมาแกไขเพิ่มเติม โปรแกรม SET)
4. นร. โครงการแลกเปลี่ยน
5. นร. ศูนยการเรียน
6. นร.home school
7. นร. การศึกษาทางเลือก
8. นร.โครงการ IP (Intensive program)
9. นร โครงการ EP (English program)
10. นร โครงการ MEP (Mini English program)
11. นร.ที่เรียนหลักสูตรคูขนานสามัญ - อาชีวศึกษา
การแกไขขอมูลนักเรียน ใหทําเปนรายคนในเมนู ทะเบียนนักเรียน คนหาแลวแกไขเปนคนไป (
แกไขเฉพาะนักเรียนที่อยูในประเภทที่ไมใช นร. ปกติ ก็พอ)

- ตัวตรวจสอบที่ละเอียดขึ้นในหนาจํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศ
- จํานวนหอง ถานักเรียนเปน 0 ใสจํานวนหองไวจะขึ้นตัวแดงและไมสามารถยืนยันได

- ชื่อสกุลภาษาอังกฤษที่โรงเรียนซอมขอมูลมาแลวใสเปนชื่อภาษาไทยหรือติดอักขระพยัญชนะไทย
ขางหนาตัวอักษรอังกฤษ จะขึ้นตัวแดงและไมสามารถยืนยันได ใหแกใหถูกตอง
- นักเรียนซํ้าเลขประชาชนตางโรงเรียน ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได
- นักเรียนที่รอยายเขา/ไมสําเร็จ ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได
- นักเรียนซํ้าซอนที่โรงเรียนอื่นขอยายเขา ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได
ขอควรระวังในการกรอกขอมูลนักเรียนรายบุคคล
การกรอกรายละเอียดตางๆ ของนักเรียน การกรอกขอมูลสามารถกดปุม TAB เพื่อไป
กรอกขอมูล ในชองถัดไป ดังนี้

ขอมูลนักเรียน
➢ วันที่เขาเรียน ระบบจะคิดเปน วัน/เดือน/ป พ.ศ. เชน 15/05/2560
➢ เลขประจําตัวนักเรียน ตรวจสอบชองวางสุดทายที่เกิดจากการเคาะหรือเวนวรรค
➢ เลขประจําตัวสิบสามหลัก หากมีนักเรียนที่ไมมีเลขประจําตัว ซึ่งยังไมเคยขอเลข G และที่
เคยออก G ไปแลว ใหโรงเรียนเขาไปhttp://www.gcode.moe.go.th เพื่อขอรหัสใหม
➢ ชองขอมูลที่ใหเลือกกรอก หากมีปุม จะสามารถเลือกรายละเอียดได เชน ชองชั้นที่เขา
เรียน ใหระบุวาเขาเรียนในโรงเรียนนี้ตั้งแตชั้นใด เชน เขาเรียนตั้งแตชั้น อ.1 หอง 1 เปนตน
➢ ชองชั้นเรียนปจจุบัน ใหระบุชั้นเรียนที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษาปจจุบัน และหอง
ปจจุบัน
ที่อยูปจจุบัน/ ที่อยูตามทะเบียนบาน
➢ การกรอกที่อยูตามทะเบียนบานของนักเรียน ใหเลือกจังหวัด กอน แลวเลือกอําเภอ
ตําบล ตามลําดับ จึงจะสามารถเลือกในรายการได
➢ หมู ถาไมมีใหใส “0” หามวางเวนไว
➢ ถนน ถาไมมีใหใส“-” หามวางเวนไว
รายละเอียดนักเรียน
➢ กรณีนักเรียนพักนอนประจํา ใหกําหนดระยะทางการเดินทางจากบานพักถึงโรงเรียน ลักษณะการ
เดินทางและระบุที่พักที่ทางโรงเรียนจัดไวให หรือหากนักเรียนเปนเด็กกําพราไมมีพอแม ระบุการ
พักนอนวา อาศัยวัดหรือญาติ ซึ่งขอมูลตองสัมพันธกับการกรอกขอมูลผูปกครองนักเรียน ในสวน
ของการกรอกขอมูลครอบครัวดวย
➢ ความดอยโอกาส ใหระบุเฉพาะนักเรียนคนที่ดอยโอกาส และใหระบุประเภทของการดอยโอกาส
ดวย
➢ ระบุความขาดแคลนของนักเรียน ใหกรอกขอมูลเฉพาะนักเรียนที่ขาดแคลนเทานั้น ประกอบดวย
ขาดแคลนแบบเรียน ขาดแคลนอาหารกลางวัน ขาดแคลนเครื่องเขียน และขาดแคลนเครื่องแบบ
➢ กําหนดลักษณะการเดินทาง เปน เดินเทา หรือพาหนะเสียคาโดยสาร หรือพาหนะไมเสียคา
โดยสาร หรือจักรยานยืมเรียน
➢ ระบุระยะทางจากบานนักเรียนจนถึงโรงเรียน วาทางจากบานถึงโรงเรียนมีระยะทางชนิดใด ความ
ยาวของถนนแตละชนิดหรือทางนํ้าเปนเทาใด และกําหนดระยะเวลาการเดินทางเปนนาที
สุขภาพ ใหระบุนํ้าหนัก และสวนสูง ของนักเรียนทุกคน
ครอบครัว
➢ ระบุสถานภาพสมรสของบิดา มารดา
➢ ระบุจํานวนพี่นองของนักเรียน นักเรียนเปนบุตรคนที่เทาใด
➢ ขอมูลบิดา มารดา และผูปกครอง เปนฟลดบังคับใหกรอก โดยนักเรียนทุกคนตองมีขอมูล พอ แม
และกําหนดใหพอหรือแมเปนผูปกครองเพียงคนเดียว หรือกรณีนักเรียนมีผูปกครองที่ไมใชบิดา
หรือมารดาใหกรอกขอมูลผูปกครองนักเรียนที่ไมใชบิดามารดา แลวกําหนดใหเปนผูปกครองได
เพียงคนเดียวเชนกัน

คําถาม และคําตอบ การกรอกขอมูลนักเรียนรายคนเบื้องตน

1. คําถาม ถาไมกรอกขอมูลนักเรียนสิ้นปการศึกษา 2557 ในการเลื่อนชั้นซํ้าชั้น ในป 2558 ไมปรากฎ
นักเรียนในทะเบียนนักเรียน จะทําอยางไร
ตอบ ตองทําการเลื่อนชั้น จบการศึกษา หรือซํ้าชั้นในป 2557 กอนจึงจะทําขอมูลนักเรียนในป 2558 ได
สวนโรงเรียนที่ไดดําเนินการไปแลวในขอมูลสิ้นป 2557 ระบบจะนําเด็กมาไวในป 2558 โดยอัตโนมัติ
2. คําถาม ถาลงทะเบียนแลว User ไมสามารถใชงานได หรือลืม Password จะตองทําอยางไร
ตอบ ใหติดตองานขอมูลสารสนเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทําการอนุมัติ User หรือ เพื่อ
กําหนดรหัสผานใหใหม
3. คําถาม ถานักเรียนมาโรงเรียนโดยไมมีหลักฐานเอกสารทางทะเบียนมา หรือเด็กที่เปนเด็กตางดาว และ
โรงเรียนไดรับเขาศึกษา แลวโรงเรียนจะกําหนดเลขประชาชนอยางไร เพื่อใหครบรายการที่กําหนดตาม
ระบบ
ตอบ เด็กที่ไมมีสถานะทางทะเบียน หรือเด็กที่ไมมีเลขบัตรประชาชน หรือเด็กตางดาว จะมีระบบกําหนด
เลขนักเรียนติด G โดยใหโรงเรียนดําเนินการตามหนังสือของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเด็ก
นักเรียนติด G และเด็กนักเรียนซํ้าซอน สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ http://bopp-obec.info
4. คําถาม ถานักเรียนที่มาเขาเรียน ไมปรากฏหลักฐานวาใครเปนบิดา หรือมารดา ไมมีเลขบัตรประชาชน
จะบันทึกในระบบอยางไร
ตอบ หากไมทราบชื่อ หรือสกุลของบิดา หรือมารดาใหบันทึกวา ไมทราบ และหากไมมีเลขบัตร
ประชาชนบิดา หรือมารดาใหวางเวนไว
5. คําถาม ถานักเรียนไมมีตัวจริงอยูในทะเบียน และนักเรียนยังไมไดดําเนินการทางทะเบียน เชนทําเรื่อง
ยายออกควรจะคงไวในระบบหรือไม
ตอบ ไมควร เพราะเปนระบบใชจัดเก็บนักเรียนที่มีตัวตนจริงที่อยูในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
หากนักเรียนมาภายหลัง หรือยายออกภายหลัง วันที่ 10 มิ.ย. 58 ก็ไมตองปรับเปลี่ยนขอมูลแตอยางใด
จนถึงการทําขอมูลครั้งตอไป หรือเมื่อไดรับแจงใหแกไขขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. คําถาม ถานักเรียนอยูกับญาติ ซึ่งไมใชบิดา หรือมารดาจะกําหนดใหเปนผูปกครองไดหรือไม
ตอบ ได การกําหนดกําหนดมีผูปกครองเพียงคนเดียว หรือกรณีนักเรียนมีผูปกครองที่ไมใชบิดา หรือ
มารดาใหกรอกขอมูลผูปกครองนักเรียน
7. คําถาม จะทราบจํานวนนักเรียนที่จะนําไปจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวไดอยางไร
ตอบ ดูไดจากสวนรายงานที่ จํานวนนักเรียนแยกเพศ,ชั้น,หองเรียน หรือจํานวนนักเรียนแยกเพศ,ชั้น

แบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ป 2562

ก. ขอมูลนักเรียนรายบุคคล http://portal.bopp-obec.info/obec61/
ที่

ขอมูลนักเรียน (16 รายการ)

1

ชื่อ-สกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

2

เลขประจําตัวประชาชน

3

วันเดือนปเกิด

4

ชั้นเรียนปจจุบัน

5

เลขประจําตัวนักเรียน

6

นํ้าหนัก/สวนสูง

7

รหัสประจําบาน

8

เชื้อชาติ

9

สัญชาติ

10

ศาสนา

11

วิธีการเดินทางมาเรียน

12

ระยะทางจากบานถึงโรงเรียน

13

รหัสตําบลที่อยู

14

ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา

15

เลขบัตรประจําตัวประชาชน บิดา- มารดา

ข. ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน http://portal.bopp-obec.info/obec62/

ขอมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน ( ภาษาไทย ).........................................................................................................
ชื่อโรงเรียน ( ภาษาอังกฤษ ).....................................................................................................
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลของโรงเรียน …...........................................................................
รหัส 10 ตัว (moe code ขึ้นตนดวย 10) ………………….. รหัส 8 ตัว (smis code)…………………
รหัส 6 ตัว (percode) …………………………..
อําเภอ/กิ่งอําเภอ................................................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................เขต......
ชื่อผูอํานวยการโรงเรียน ......................................................................................................................................
วัน เดือน ปที่กอตั้งโรงเรียน ..................................................................................................................................
ที่ตั้งโรงเรียน ชื่อหมูบาน .......................................................................................หมูที่ ...................................
ตําบล................................อําเภอ............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย........................
หมายเลขโทรศัพท ………………………………………………………
หมายเลขโทรสาร .............................................................
EMail..............................................................................Website........................................................................
เขตที่ตั้งโรงเรียน
เขตการปกครอง
О เทศบาล
О เทศบาลตําบล.........................................................................
О อบต. ชื่อ.......................................................
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร
О พื้นราบ
О บนเขา
О บนเกาะ
คาตําแหนงพิกัดแกน x ..............................................
คาตําแหนงพิกัดแกน y...........................................
โรงเรียนตั้งอยูในบริเวณเดียวกับวัด
О ไมอยู
О อยู
О ไมมีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดใหนักเรียน
О วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดใหนักเรียน
เขตบริการของโรงเรียน → 1 โรงเรียนบริการหลายหมูบาน
ชื่อหมูบาน
หมูที่
แขวง / ตําบล

เขต / อําเภอ

ติดตอกับรอยตะเข็บชายแดน

หมายเหตุ ในกรณีที่สถานศึกษาใดมีเขตบริการครอบคลุมทั้งตําบล / แขวง หรือครอบคลุมทั้งอําเภอ / เขต ใหกรอก
เฉพาะชื่อตําบล / แขวง และหรือชื่อ อําเภอ / เขต เทานั้น
ระยะทางจากโรงเรียนถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน

หนวยงาน

ชื่อ

สังกัด

ระยะทางจําแนกตามสภาพถนน/ทางสัญจร(กิโลเมตร)
คอนกรีต/ราดยาง

ลูกรัง

ดิน

โรงเรียนที่เปดสอนระดับ
ประถมศึกษาที่ใกลที่สุด
โรงเรียนที่เปดสอนระดับ
มัธยมศึกษาที่ใกลที่สุด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขต / อําเภอ / กิ่งอําเภอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ดินของโรงเรียน
ขนาดพื้นที่ และกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน จําแนกเปนแปลง
ขนาดพื้นที่
แปลงที่
ไร
งาน
1
2
3
หมายเหตุ

กรรมสิทธิ์การถือครอง

กรรมสิทธิ์การถือครองใน 1.10.1 (ใหกรอกตัวเลขในชองกรรมสิทธิ์การถือครอง)
5 = ที่ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
1 = ปาสงวน
2 = ที่ธรณีสงฆ
6 = ที่ดินไดรับบริจาคหรือใหใช
3 = ที่ราชพัสดุ
7 = ที่สาธารณประโยชน
4 = ที่ดินเชาผูอื่น
ลักษณะที่ดินของโรงเรียนตามขอ 1.10.1
О 1) ติดตอเปนผืนเดียวกันทุกแปลง О 2) ไมติดตอเปนผืนเดียวกันทุกแปลง
โปรดระบุหมายเลขของแปลงที่ติดตอกันและมีเนื้อที่มากที่สุด..............................................
แหลงนํ้าที่โรงเรียนใช
1. ประปาโรงเรียน
2. ประปาจากหนวยงานอื่น
2.1 ประปาหมูบาน
2.2 ประปาสวนภูมิภาค
3. บอนํ้าตื้น
4. บอนํ้าบาดาล
5. สระเก็บนํ้า, บอนํ้าผิวดิน
6. ถังนํ้าซีเมนต
7. ถังนํ้าไฟเบอรกลาส
8. แมนํ้า / ลําธาร
9. อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ทางนํ้า

รวม

ระยะเวลาของการมีนํ้าดื่ม นํ้าใชไมเพียงพอ
ประเภท

( / ) ระยะเวลาที่มีนํ้าดื่มนํ้าใชไมเพียงพอ
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

นํ้าดื่ม
นํ้าใช

ปญหา

ปญหาสภาพแวดลอมของโรงเรียนและอาคารเรียน
О ไมมี О มี
ถามี มีปญหาในดานใด (ตอบไดมากกวา 1 รายการ)
แหลงที่มา
โรงงาน / สารเคมี
เคมีการเกษตร
ขยะ / สิ่งปฏิกูล
การจราจร

เสียง
อากาศ
นํ้า
อื่นๆ (โปรดระบุ)….................................................................................................................................................
ประเภทและลักษณะของโรงเรียน ( ตอบไดมากกวา 1 รายการ )
2.1 เปนโรงเรียนที่อนุญาตใหหนวยงานทางการศึกษาใชเปนสถานที่ตั้งสํานักงาน / เปดทําการสอน
2.2 เปนโรงเรียนที่อนุญาตให กศน. ใชเปนสถานที่ตั้งสํานักงาน / เปดทําการสอน
2.3 เปนโรงเรียนที่อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนสถานที่ตั้งสํานักงาน
2.4 เปนโรงเรียนที่อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ
2.5 เปนโรงเรียนสาขาของโรงเรียน................................................................รหัส (10 ตัว)
เปนโรงเรียนสาขาหองเรียนของโรงเรียน..................................................รหัส (10 ตัว)
2.6 เปนโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง
2.7 เปนโรงเรียนที่ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่จุดบอดทางการศึกษา
2.9 เปนโรงเรียนในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
2.10 เปนโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน
2.11 เปนโรงเรียนดีศรีตําบล (หนึ่งตําบลหนึ่งคุณภาพ)
2.12 เปนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
2.13 เปนโรงเรียนที่ไดรับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
รอบที่ 1 ( ) ผาน ( ) ไมผาน
รอบที่ 2 ( ) ผาน ( ) ไมผาน
รอบที่ 3 ( ) ผาน ( ) ไมผาน
รอบที่ 4 ( ) ผาน ( ) ไมผาน

พ.ย.

ธ.ค.

2.14 เปนโรงเรียนตนแบบลูกเสือดีเดน
2.15 เปนโรงเรียนอยูในโครงการ
1. โครงการพระราชดําริหรือในพระราชประสงค
[ ] 1.1 โครงการราชประชานุเคราะห
[ ] 1.2 โครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
[ ] 1.3 โครงการพระราชดําริดวยรักและหวงใย
[ ] 1.4 โรงเรียนที่ตั้งอยูในศูนยการศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดําริ
[ ] 1.5 โครงการพระราชดําริบานเล็กในปาใหญ
[ ] 1.6 โครงการพระราชดําริเจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ
[ ] 1.7 โครงการเทคโนโลยีพระราชดําริ
[ ] 1.8 โครงการโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา
[ ] 1.9 โครงการโรงเรียนเพียงหลวง
[ ] 2.0 โครงการอื่น ๆ............................................................................................
2. โครงการอิสลามศึกษา
3. โครงการประสานความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
4. โครงการสงเสริมและปองกันเพื่อแกไขปญหาเอดส
5. โครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก
6. โครงการโรงเรียนสีขาว
7. โครงการปองกันตนเองชายแดน (ปชด.)
8. โครงการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
[ ] 8.1 เปนโรงเรียนหลัก และมีโรงเรียนที่มารวม คือ (โรงเรียนหลักกรอก)
1) โรงเรียน.........................................................รหัส 10 หลัก………………
2) โรงเรียน.........................................................รหัส 10 หลัก………………
[ ] 8.2 เปนโรงเรียนมารวม ระดับชั้นที่มารวม คือ (โรงเรียนมารวมกรอก)
ชั้น
นักเรียน
ชื่อโรงเรียนหลัก
รวม
ชาย
หญิง

9. เปนโรงเรียนอนุบาล [ ] ประจําอําเภอ

[ ] ประจําจังหวัด

10. โครงการเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติ
11. โครงการ Education Hub
12. โครงการ TO BE NUMBER ONE
13. โครงการ Sister School
14. โครงการสิ่งแวดลอมนอมเกลา
15. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับ ( ) ทอง ( ) เพชร
16. โครงการยุวฑูตความดี เฉลิมพระเกียรติ

17. โครงการอาหารกลางวัน
О ประเภท 1

О ประเภท 2 О ประเภท 3.1 О ประเภท 3.2

18. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................
2.16 การมีไฟฟาในโรงเรียน (Electricity)
โรงเรียนอยูในเขตบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาค / นครหลวง
โรงเรียนมีไฟฟาใช

О อยู

О ไมอยู

О มี

О ไมมี

[ ] ติดตั้งโดยการไฟฟา
- หมอแปลง ขนาด ….............KVA
- มิเตอรไฟฟา ขนาด ….........AMP
- ประเภทเฟสไฟฟา จํานวน..............เฟส
[ ] ตอพวงจากชุมชน
- หมอแปลง ขนาด ….............KVA
- มิเตอรไฟฟา ขนาด ….........AMP
- ประเภทเฟสไฟฟา จํานวน..............เฟส
[ ] เครื่องกําเนิดไฟฟา
[ ] โซลาเซลล
[ ] แหลงกําเนิดไฟฟาอื่น ๆ …......................
2.17 การใชไฟฟาในโรงเรียน
อาคาร

หอง

จํานวนอาคารทั้งหมด

อาคารเรียน
อาคารประกอบ
2.18 การพัฒนา IT โรงเรียน
1. หองปฏิบัติการ

หลัง

จํานวนอาคารที่มีไฟฟาใช
หอง
หลัง

[ ] หองปฏิบัติการทางภาษา....................................หอง ....................................ที่นั่ง
[ ] หองเรียนคอมพิวเตอร....................................หอง....................................เครื่อง
[ ] หองวิทยาศาสตร

....................................หอง

2. โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร
2.1 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ ทั้งหมด...............................เครื่อง

ไดรับจาก

[ ] เงินงบประมาณ.............................................................. เครื่อง
[ ] รับการบริจาค /เอกชน …............................................... เครื่อง
[ ] ใชเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งหมด .......................เครื่อง ใชงานได.....................เครื่อง
[ ] ใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด...................เครื่องใชงานได.................เครื่อง

2.2 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook, Netbook ) ทั้งหมด...............เครื่อง ไดรับจาก
[ ] เงินงบประมาณ.............................................................. เครื่อง
[ ] รับการบริจาค /เอกชน …............................................... เครื่อง
[ ] ใชเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งหมด ....................เครื่องใชงานได.............เครื่อง
[ ] ใชในการจัดการเรียนการสอน

ทั้งหมด....................เครื่อง ใชงานได............เครื่อง

2.3 เครื่องแท็บเล็ต (Tablet) ทั้งหมด.............................................เครื่อง

ไดรับจาก

[ ] เงินงบประมาณ.............................................................. เครื่อง
[ ] รับการบริจาค /เอกชน …............................................... เครื่อง
[ ] ใชเพื่อการบริหารจัดการ
เครื่อง
เครื่อง
[ ] ใชในการจัดการเรียนการสอน
...............................................เครื่อง
3.

4.

ทั้งหมด

........................................................

ใชงานได ........................................................
ทั้งหมด...........................................เครื่อง ใชงานได..

ระบบคอมพิวเตอร
[ ] ระบบ Stand Alone
เครื่อง

จํานวน

........................................................

[ ] ระบบ Network
เครื่อง

จํานวน

........................................................

การเชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] ใชระบบ Fiber optic
[ ] ใชระบบ Lease Line
[ ] ใชระบบ ADSL
[ ] ใชระบบ ดาวเทียม Satellite
[ ] ใชระบบสัญญาณโทรศัพทผานดาวเทียม (Satellite Line) หมายเลขโทรศัพท
[ ] ใชระบบสัญญาณโทรศัพทความเร็วสูง (ISDN) หมายเลขโทรศัพท

5.

โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนเกี่ยวของ และดําเนินการเพื่อสนับสนุน IT
[ ] โครงการ Ed-net
[ ] โครงการ MOE-net
[ ] โครงการ Uni-net
[ ] โครงการ IT ตําบล
[ ] โครงการเพื่อนเด็กของยูนิเซฟ
[ ] โครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (ดาวเทียมไกลกังวล)
[ ] โครงการ OBEC Channel

[ ] โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ IT (โปรดระบุ)
1.........................................................................................................................
2........................................................................................................................
6. การพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร
[ ] คอมพิวเตอรเบื้องตน ............................................................................... คน
[ ] การใชอินเตอรเน็ตเบื้องตน ...................................................................... คน
[ ] การจัดทํา Web Site.................................................................................. คน
[ ] การใชโปรแกรม graphic ตาง ๆ ................................................................ คน
[ ] การผลิตสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอร.....................................................คน
[ ] การดูแลระบบเครือขาย (Administrator)................................................... คน
[ ] การซอมบํารุงคอมพิวเตอร.......................................................................... คน
[ ] การสรางระบบE-Learning ....................................................................... คน
[ ] การเขียนโปรแกรมตาง ๆ …....................................................................... คน
[ ] อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................... คน

ค. ขอมูลครุภัณฑในสถานศึกษา (MOBEC) : จําแนกตาม จํานวนที่ใชได ซอมแซม และจําหนาย
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php ( ขอมูล ครุภัณฑ)
ลําดับ

รหัส

รายการ

รายการ

1

11001

ครุภัณฑการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียนกอนประถมศึกษา

2

11002

ครุภัณฑการศึกษา

ชุดฝกทักษะนักเรียนกอนประถมศึกษา

3

11003

ครุภัณฑการศึกษา

ตูเก็บอุปกรณนักเรียนกอนประถมศึกษา

4

21001

ครุภัณฑสํานักงาน โรงเรียน

เครื่องถายเอกสาร

5

21002

ครุภัณฑสํานักงาน โรงเรียน

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล

6

21003

ครุภัณฑสํานักงาน โรงเรียน

เครื่องโทรสาร

7

21004

ครุภัณฑสํานักงาน โรงเรียน

เครื่องอัดสําเนา

8

21005

ครุภัณฑสํานักงาน โรงเรียน

เครื่องพิมพดีด

9

21006

ครุภัณฑสํานักงาน โรงเรียน

ตูนิรภัย

10

21007

ครุภัณฑสํานักงาน โรงเรียน

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร

11

21008

ครุภัณฑสํานักงาน โรงเรียน

เครื่องพิมพ (Printer)

12

21009

ครุภัณฑสํานักงาน โรงเรียน

เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม

13

21010

ครุภัณฑสํานักงาน โรงเรียน

เครื่องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

14

21011 ครุภัณฑสํานักงาน/โรงเรียน

คอมพิวเตอรพกพา(Tablet)(ใชบริหารจัดการ)

15

21012 ครุภัณฑสํานักงาน/โรงเรียน

16

21013 ครุภัณฑสํานักงาน/โรงเรียน

เครื่องคอมพิวเตอรพกพา(Notebook)(ใช
บริหารจัดการ)
กลองถายภาพดิจิตอล

17

22001

ครุภัณฑการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียน ประถมศึกษา

18

22002

ครุภัณฑการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียน มัธยมศึกษา

19

22003

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑการสอนวิทยาศาสตร ประถมศึกษา

20

22004

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑอุปกรณวิทยาศาสตร ม.ตน

21

22005

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑวิทยาศาสตร ม.ปลาย

22

22006

ครุภัณฑการศึกษา

หุนจําลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย

23

22007

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑไฟฟา

24

22008

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑงานอาหารและโภชนาการ

25

22009

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑงานผาและการตัดเย็บ

26

22010

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑโรงฝกงาน

ลําดับ

รหัส

27

22011

รายการ
ครุภัณฑการศึกษา

รายการ
ครุภัณฑงานไม

จํานวนที่
ใชได

จํานวนรอ
ซอม

จํานวนรอ
จําหนาย

จํานวนที่
ใชได

จํานวนรอ
ซอม

จํานวนรอ
จําหนาย

28

22012

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑงานโลหะ

29

22013

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑชางอุตสาหกรรม

30

22014

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑงานยนต

31

22015

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑวิชาคหกรรม

32

22016

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑวิชาศิลปกรรม

33

22017

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑหองปฏิบัติการเพาะเห็ด

34

22018

ครุภัณฑการศึกษา

ชุดอุปกรณวิชาชีพเกษตรกรรม

35

22019

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑงานเขียนแบบ ม.ตน

36

22020

ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องดนตรีสากล

37

22021

ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก ประถมศึกษา

38

22022

ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ มัธยมศึกษา

39

22023

ครุภัณฑการศึกษา

ชุดอุปกรณวิชาพลานามัย

40

22024

ครุภัณฑการศึกษา

โตะเทเบิลเทนนิส

41

22025

ครุภัณฑการศึกษา

ชุดอุปกรณเปตอง

42

22026

ครุภัณฑการศึกษา

โทรทัศนสี

43

22027

ครุภัณฑการศึกษา

วิทยุ - เทป - ซีดี

44

22028

ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องเลน ดีวีดี

45

22029

ครุภัณฑการศึกษา

จานรับสัญญาณดาวเทียม

46

22030

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑหองสมุด ชุดเล็ก ประถมศึกษา

47

22031

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑหองสมุด ชุดใหญ มัธยมศึกษา

48

22032

ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร LCD

49

22033

ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร

50

22034

ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องพิมพ (Printer)

51

22035

ครุภัณฑการศึกษา

52

22036

ครุภัณฑการศึกษา

53

22037

ครุภัณฑการศึกษา

54

22038

ครุภัณฑการศึกษา

อุปกรณหองสมุด รร.ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา
ครุภัณฑพัฒนาทักษะคิดวิเคราะหระดับกอน
ประถมศึกษา
ครุภัณฑพัฒนาทักษะคิดวิเคราะหระดับประถม
ศึกษา
อุปกรณศูนยการเรียน รร.ขนาดเล็ก

55

22039

ครุภัณฑการศึกษา

ลําดับ

รหัส

56

22040

ครุภัณฑการศึกษา

57

22041

ครุภัณฑการศึกษา

รายการ

อุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ประถมมัธยมตน)
รายการ
อุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (
มัธยมศึกษา)
คอมพิวเตอรพกพา(Tablet)

จํานวนที่
ใชได

จํานวนรอ
ซอม

จํานวนรอ
จําหนาย

58

22042

ครุภัณฑการศึกษา

59

22043

ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอรพกพา(Notebook)(ใชใน
การเรียนการสอน)
โทรทัศนสีชนิด จอแบน (LCD)

60

23001

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังแสงอาทิตย เบนซิน

61

23002

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องตัดกระแสไฟฟา

62

23003

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง

63

23004

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟา 5, 10 กิโลวัตต

64

23005

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องปรับอากาศ

65

24001

ครุภัณฑงานบานและงานครัว

เครื่องกรองนํ้า

66

24002

ครุภัณฑงานบานและงานครัว

เครื่องทํานํ้าเย็น

67

24003

ครุภัณฑงานบานและงานครัว

ถังนํ้าขนาด 2000 ลิตร แบบไฟเบอรกลาส

68

24004

ครุภัณฑงานบานและงานครัว

เครื่องตัดหญา

69

24005

ครุภัณฑงานบานและงานครัว

โตะอาหารพรอมเกาอี้

70

24006

ครุภัณฑงานบานและงานครัว

ตูเย็น

71

24007

ครุภัณฑงานบานและงานครัว

ถังนํ้าขนาด 2000 ลิตร แบบพลาสติก

72

24008

ครุภัณฑงานบานและงานครัว

73

24009

ครุภัณฑงานบานและงานครัว

74

24010

ครุภัณฑงานบานและงานครัว

75

25001

ครุภัณฑยานพาหนะ

ถังนํ้าขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบไฟเบอร
กลาส
ถังนํ้าขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบ
พลาสติก
ถังนํ้าขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบสแตน
เลส
รถโดยสาร 12 ที่นั่ง

76

25002

ครุภัณฑยานพาหนะ

รถกระบะ

ง. ขอมูลแบบสอบถามเพื่อปวงชน (EFA) http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
1. โ รงเรียนเปดภาษาแม หรือไม
(ภาษาแม หมายถึง ภาษาที่บุคคลใชเปนภาษาหลักในการสื่อสารของตนเองกับบุคคลในพื้นที่, ประเทศ
เดียวกัน และเปนภาษาที่พูดไดแตกําเนิด บุคคลที่พูดภาษาแมเรียกวา Native Speaker) เปนภาษาในการ
เรียนการสอนอยางนอย 1 วิชา
เชน ถานักเรียนในทองถิ่นเปนชาวจีนฮอ โรงเรียนใชภาษาจีนฮอสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือมากกวา เปนตน
ในขอนี้จะชี้วัดถึงการเปดใหบริการและการเขาถึงของการสอนภาษาแมในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดย
เฉพาะเด็กที่เปนชนกลุมนอย
⬜ เปดสอน ⬜ ไมเปดสอน
2. โรงเรียนมีหองสมุด หรือศูนยการอานหรือไม
⬜ มีหองสมุด ⬜ ไมมีหองสมุด
ถา ไมมี ไดจัดรูปแบบอื่นหรือไม
⬜ ใชพื้นที่บางสวนของหองเรียนจัดเปนหองสมุดหรือศูนยการอาน
⬜ จัดมุมหองเรียน เปนหองสมุด หรือเปนศูนยการอาน
⬜ อื่นๆ ระบุ .............................................................
2.1 ระบุจํานวนหนังสือทั้งหมด .......................... เลม
3. โรงเรียนมีบริการนํ้าดื่มที่สะอาดปลอดภัย
⬜ มี
⬜ ไมมี
4. โรงเรียนมีหองนํ้า, หองสวม อยางเพียงพอ (เกณฑ 40 คนตอ 1 ที่)
⬜ เพียงพอ ⬜ ไมเพียงพอ
4.1 หองสวมแยก นักเรียนชาย นักเรียนหญิง
⬜ แยก
⬜ ไมแยก
4.2 หองสวมแยก สําหรับคนพิการ
⬜ แยก
⬜ ไมแยก
5. โรงเรียนมีโรงอาหาร อยางเพียงพอ (เกณฑ 24 หองเรียนตอโรงอาหาร 1 โรง)
⬜ เพียงพอ ⬜ ไมเพียงพอ ⬜ ไมมีโรงอาหาร
6. งบประมาณดานการศึกษาทั้งหมดที่ไดรับตนสังกัดทั้งป (ปงบประมาณ 2556) ........................... บาท
งบประมาณดานการศึกษาที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ปงบประมาณ 2556) .................. บาท
7. ระยะเวลาของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 1 ปการศึกษา
7.1 ระดับประถมศึกษา
จํานวน .............................. ชั่วโมง
7.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ............................... ชั่วโมง
8. ระดับเวลาของหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติดานสุขภาพของนักเรียน (กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา) 1 ปการศึกษา
8.1 ระดับประถมศึกษา
จํานวน ................................ ชั่วโมง
9.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน ................................. ชั่วโมง
10. จํานวนนักเรียนที่เขาเรียนชั้น ป.1 ที่ผานการเขารับการศึกษาหรือดูแลเด็กปฐมวัย ปการศึกษา 2557

ในเขตเทศบาล ............................... คน นอกเขตเทศบาล....................................... คน

จ. ขอมูลครูและบุคลากรรายคนที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php (ขอมูลครู บุคลากร)
รายการ
รายละเอียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
1051 (percode 6 หลัก)
คํานําหนานาม
ชื่อตัว
ชื่อสกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ
เลขประจําตัวประชาชน
เพศ
วันเดือนปที่เกิด
วันเดือนปที่บรรจุ
มาชวยราชการ
กรณีที่มาชวยราชการ
ประเภทบุคลากร
ขาราชการครู/ บุคลากรทางการศึกษา/ ลูกจาง
ตําแหนงปจจุบัน
วิทยฐานะ/ ระดับ
เลขที่ตําแหนง
ระดับการศึกษาสูงสุด
วุฒิการศึกษา
เชน คบ., ศศ.บ., กศ.บ. เปนตน
วิชาเอก
ระดับชั้นที่สอน
กลุมสาระการเรียนรู
e-mail
หมายเลขโทรศัพท
รูปภาพ
ไฟลนามสกุล .jpg เทานั้น ขนาดไมเกิน 100 Kb

ฉ. จัดเก็บขอมูลสิ่งกอสราง (B-OBEC) http://bobec.bopp-obec.info/
ดําเนินการแกไขขอมูลสิ่งกอสรางใหเปนปจจุบัน ตามรายการทุกรายการสามารถแกไขได พรอมแนบไฟล
ภาพ

********************************************
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ตั้งโรงเรียน หมายถึง วันที่กอตั้งโรงเรียนนี้ ซึ่งไดบันทึกไวในสมุดหมายเหตุรายวัน
เขตที่ตั้งของโรงเรียน หมายถึง ที่ตั้งของโรงเรียนวาอยูในเขตใด แบงเปน 3 ลักษณะ คือ
1. เขตการปกครอง หมายถึง สถานที่ที่ตั้งของโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตการปกครองตามที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศ
2. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร หมายถึง สถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่หรือบริเวณสภาพ
ทางภูมิศาสตร
3. โรงเรียนที่ตั้งอยูในบริเวณเดียวกับวัด
เขตบริการของโรงเรียน
หมายถึง เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การ
ศึกษากําหนด
รอยตะเข็บชายแดน หมายถึง โรงเรียนที่มีเขตพื้นที่ เขตบริการของโรงเรียนติดตอกับแนวชายแดน
ประเทศเพื่อนบาน
พื้นที่โรงเรียน
ห มายถึง ขนาดของที่ดินที่เปนที่ตั้งของโรงเรียน ที่ดินที่โรงเรียนมีสิทธิ์ครอบ
ครอง หรือใชประโยชนในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้นซึ่งอาจจะมีจํานวนหลายแปลง รวมถึงลักษณะการ
ถือครองที่ดินในแตละแปลงในลักษณะตางๆ ดังนี้
1. ที่ปาสงวน เปนที่ดินที่อยูในความดูแลของกระทรวงเกษตร และไดรับความยินยอม
ใหจัดตั้งโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาใหบุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตนั้นเลาเรียน
2. ที่ธรณีสงฆ เปนที่ดินที่อยูในความดูแลของวัดหรือกรมการศาสนา และไดรับความ
ยินยอมใหจัดตั้งโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาใหบุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตนั้นเลาเรียน
3. ที่ราชพัสดุ เปนที่ดินที่อยูในความดูแลของรัฐ และยินยอมใหจัดตั้งโรงเรียนเพื่อ
จัดการศึกษาใหบุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตนั้นเลาเรียน
4. ที่ดินเชาผูอื่น เปนที่ดินที่โรงเรียนเชาจากบุคคลอื่น เพื่อทําประโยชนในดานการ
จัดการศึกษา
5. ที่ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่ยินยอมใหจัดตั้งโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาใหบุตร
หลานของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตนั้นเลาเรียน
6. ที่ไดรับบริจาค และ/หรือ ใหใชประโยชน หมายถึง ที่ดินที่โรงเรียนไดรับบริจาคหรือ
ใหทําประโยชนดานการจัดการศึกษาจากที่ดินผืนนั้น
7. ที่สาธารณประโยชน
8. ที่ ส.ป.ก.

ประปา แบงเปน 3 ชนิด คือ
1. ประปาโรงเรียน หมายถึง นํ้าประปาที่โรงเรียนจัดทํา / ผลิต / ติดตั้งเอง
2. ประปาหมูบาน / ประปาเทศบาล หมายถึง นํ้าประปาที่ชุมชน / เทศบาล จัดทํา
/ ผลิต และใหบริการกับชุมชน
3. ประปานครหลวง / ภูมิภาค หมายถึง นํ้าประปาที่การประปานครหลวงหรือการ
ประปาสวนภูมิภาคจัดทํา / ผลิต และใหบริการกับชุมชน
โรงเรียนสาขา หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความตองการของชุมชนหรือทองถิ่นที่
ตองการใหบุตรหลานไดศึกษาเลาเรียนในโรงเรียน ที่ตั้งอยูในทองถิ่นของตนเอง แตไมมีโรงเรียนตั้งอยูกอน
ไดรับอนุญาตใหเปดเปนโรงเรียนสาขาแลว
โรงเรียนที่มีไฟฟา หมายถึง โรงเรียนที่ไดรับอนุมัติใหติดตั้งไฟฟาโดยหนวยงานรัฐ หรือตอพวง
กับชุมชน หรือใชโซลาเซล หรือ เครื่องกําเนิดไฟฟา
ระบบคอมพิวเตอร
- STAND ALONE หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานเครื่องเดียว ไมมีการเชื่อมตอ
เพื่อใชทรัพยากรรวมกันกับเครื่องอื่นๆ
- NETWORK หมายถึง การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป เปน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีวัตถุประสงคเพื่อใชทรัพยากรในเครือขายรวมกัน ระบบเครือขายมีหลาย
ระดับ แตที่นิยมใชทั่วไปภายในองคกรหรือเครือขายขนาดเล็ก คือ ระบบเครือขายทองถิ่น (LAN : Local
Area Network)
รูปแบบการใชงาน Internet
- ระบบ LEASE LINE หมายถึง การสงผานขอมูลในระบบ Digital ผานวงจรสื่อสาร
ตลอดเวลา สามารถสงผานขอมูลไดในอัตรา 64 kbps ขึ้นไป (kbps = kilo bit per second คือ อัตรา
การสงขอมูล = 1024 bit ในเวลา 1 วินาที)
- ระบบ DIAL UP หมายถึง การสงผานขอมูลในระบบ Analog ผานสายโทรศัพท
ธรรมดา และมีการเชื่อมตอกับระบบเพื่อใชบางเวลา สามารถสงผานขอมูลไดในอัตรา 56 kbps ขึ้นไป
(kbps = kilo bit per second คือ อัตราการสงขอมูล = 1024 bit ในเวลา 1 วินาที)
- ระบบ SATELLITE หมายถึง การสงผานขอมูลดวยระบบสัญญาณดาวเทียม
นักเรียนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ แบงเปน
9 ประเภท ไดแก
คนที่บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไมสมสวนอวัยวะสวนใด
1.
สวนหนึ่งหรือหลายสวนขาดหายไป กระดูกและกลามเนื้อพิการ เจ็บปวยเรื้อรังรุนแรง มีความพิการของ
ระบบประสาท มีความลําบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ไมรวมคนที่
มีความบกพรองทางประสาทสัมผัส ไดแก ตาบอด หูหนวก อาจแบงไดเปนประเภท ดังนี้ โรคของระบบ

ประสาท โรคทางระบบกลามเนื้อกระดูก การไมสมประกอบมาแตกําเนิด สภาพความพิการและความ
บกพรองทางสุขภาพอื่นๆ
คนที่มีความบกพรองทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแตระดับเล็กนอย
2.
จนถึงบอดสนิท อาจแบงได 2 ประเภท คือ คนตาบอดสนิท และคนเห็นเลือนลาง
3.
คนที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการไดยินตั้งแตระดับรุนแรง
จนถึงระดับนอยอาจแบงออกเปน 2 ประเภท คือ คนหูหนวก และคนหูตึง
4.
คนที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง คนที่มีพัฒนาการชากวาคนปกติทั่วไป
เมื่อวัดสติปญญา โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลว มีสติปญญาตํ่ากวาบุคคลปกติ และความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตํ่ากวาเกณฑปกติอยางนอย 2 ทักษะหรือมากกวา เชน ทักษะการสื่อความ
หมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการใช สาธารณสมบัติ การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตในบาน การควบคุม
ตนเอง สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย การเรียนวิชาเพื่อชีวิตประจําวัน การใชเวลาวางและการ
ทํางาน ซึ่งลักษณะความบกพรองทางสติปญญา จะแสดงอาการกอนอายุ 18 ป อาจแบงความบกพรอง
ของสติปญญาออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
4.1 เด็กปญญาออนที่เรียนหนังสือได หมายถึง เด็กปญญาออนที่มีระดับสติปญญา
อยู
ระหวาง 50 – 70 วัดโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน มีสติปญญาและความเฉลียวฉลาดไมเทาเทียมกับเด็ก
ปกติในวัยเดียวกันและมีพฤติกรรมทางสังคมไมเหมาะสมกับวัย

4.2 เด็กปญญาออนที่ฝกได หมายถึง เด็กปญญาออนที่มีระดับสติปญญาอยู
ระหวาง
35 – 49 โดยประมาณ เปนเด็กปญญาออนขั้นปานกลางที่มีสติปญญาและพฤติกรรมเปนอุปสรรคตอการ
เรียนรูของเด็ก
5. คนที่มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง คนที่มีความบกพรองอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยางทางกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเขาใจหรือการใชภาษา อาจเปนภาษาพูดและ
หรือภาษาเขียน ซึ่งสงผลทําใหมีปญหาในการฟง การพูด การคิด การอาน การเขียน การสะกด
หรือการคํานวณ รวมทั้งสภาพความบกพรองในการรับรู สมองไดรับบาดเจ็บ การปฏิบัติงานของสมองสูญ
เสียไป ซึ่งทําใหมีปญหาในการอาน และปญหาในการเขาใจภาษา ทั้งนี้ ไมรวมคนที่มีปญหาทางการ
เรียนเนื่องจากสภาพ บกพรอง ทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว ปญญาออน ปญหาทางอารมณ
หรือความดอยโอกาสเนื่องจากสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ
คนที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรองในเรื่อง
6.
ของการออกเสียงพูด เชน เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มีความ

บกพรองในเรื่องความเขาใจและการใชภาษาพูด การเขียน และหรือระบบสัญลักษณอื่นที่ใชในการติดตอ
สื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษา เนื้อหาของภาษาและหนาที่ของภาษา
คนที่ปญหาทางพฤติกรรมหรือทางอารมณ หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
7.
ปกติเปนอยางมาก และปญหาทางพฤติกรรมนั้นเปนไปอยางตอเนื่อง ไมเปนที่ยอมรับทางสังคมหรือ
วัฒนธรรม
คนออทิสติก/ความพิการทางออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรองทาง
8.
พัฒนาการดานสังคม ภาษาและ การสื่อความหมาย พฤติกรรมอารมณ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุ
เนื่องมาจากการทํางานในหนาที่บางสวนของสมองผิดปกติไป และความผิดปกตินี้พบไดกอนวัย 30 เดือน
ลักษณะของบุคคลออทิสติก สรุปไดดังนี้
- มีความบกพรองทางปฏิสัมพันธทางสังคม
- มีความบกพรองทางการสื่อสาร ทั้งดานการใชภาษาพูด ความเขาใจภาษา การแสดงกริยาสื่อ
ความหมาย
- มีความบกพรองดานพฤติกรรมและอารมณ บางคนมีพฤติกรรมซํ้าๆ ผิดปกติ
- มีความบกพรองดานการรับรูทางประสาทสัมผัส การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5
- มีความบกพรองดานการใชอวัยวะตางๆ อยางประสานสัมพันธ การใชสวนตางๆ ของรางกาย
- มีความบกพรองดานการจินตนาการ ไมสามารถแยกเรื่องจริงเรื่องสมมุติ หรือประยุกตวิธีจาก
เหตุการณหนึ่งไปยังอีกเหตุการณหนึ่งได
- มีความบกพรองดานสมาธิ มีความสนใจที่สั้น วอกแวกงาย
9. คนที่มีความพิการซอน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพรองหรือความพิการมากกวาหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน
นักเรียนขาดแคลน หมายถึง ขาดแคลนตามรายการเรียนฟรี เรียนดี 15 ป อยางมีคุณภาพ
นักเรียนที่ขาดเครื่องแบบนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจน มีเครื่องแบบ
นักเรียนสวมใสมาโรงเรียนไมเพียงพอ
นักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องเขียน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจนไมมีเงินซื้อ
เครื่องเขียน ใหนักเรียนใชประกอบกิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนที่ขาดแคลนแบบเรียน ยืมเรียน หมายถึง แบบเรียนหนังสือยืมเรียนสําหรับนักเรียน
ทุกคน มีไมเพียงพอกับความตองการของนักเรียน ทําใหนักเรียนบางคนไมมีแบบเรียนใชประกอบกิจกรรม
การเรียนรู
นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจน ไมมีเงินซื้อ
อาหารกลางวันใหเด็กรับประทาน

นักเรียนพักนอนประจํา หมายถึง นักเรียนที่มีถิ่นที่อยูไมสะดวก หางไกล กันดาร ทําใหเปน
อุปสรรคตอการเดินทาง ไป-กลับ ระหวางถิ่นที่อยูกับโรงเรียน จําเปนตองพักอาศัยในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให
หรือที่ซึ่งที่โรงเรียนสามารถดําเนินการควบคุมดูแลได เชน
บานพักครู หมายถึง บานพักครูที่ใหนักเรียนพักนอนประจํา ทั้งนี้นักเรียนอาจจะอาศัยอยูรวมกับ
ครู หรืออยูเฉพาะนักเรียนก็ได
ที่พักนักเรียน หมายถึง บานพัก / หอนอน ที่โรงเรียนสรางขึ้นโดยเงินงบประมาณหรือเงินบริจาค
สําหรับใหนักเรียนพักนอนประจํา
พักรวมกับชุมชน/อื่น ๆ หมายถึง บานพักในชุมชนหรือวัด ที่ชุมชนหรือวัดใหความรวมมือให
นักเรียนที่อาศัยพักนอนประจํา
นักเรียนดอยโอกาส หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษา จําแนกได ดังนี้
นักเรียนถูกบังคับใหขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ตองทํางานหรือถูกบังคับให
ทํางานหารายไดดวยการขายแรงงานกอนถึงวัยอันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจาง ไมมีโอกาสได
รับการพัฒนาใหเปนไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย
นักเรียนที่อยูในธุรกิจบริการทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กที่มีความสมัครใจ หรือถูก
บังคับลอลวงใหขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูงใหตองตกอยูในสภาพที่เสี่ยงตอการประกอบอาชีพขาย
บริการทางเพศ
นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไวในโรงพยาบาล หรือตามสถานที่ตาง ๆ รวม
ไปถึงเด็กที่พอแมปลอยทิ้งไวใหมีชีวิตอยูตามลําพัง หรือกับบุคคลอื่น โดยไมไดรับการเลี้ยงดูจากพอแม ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุมาจากปญหาการหยาราง หรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยูทามกลางความสับสน ขาด
ความรัก ความอบอุน ตลอดถึงเด็กที่ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ
นักเรียนที่อยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระทําผิดและถูกควบคุม
อยูในสถานพินิจและคุมครอบเด็กและเยาวชน ตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภนอกสมรส ซึ่งมี
แนวโนมที่จะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน การทําแทง การฆาตัวตาย การทอดทิ้งทารก
นักเรียนเรรอน หมายถึง เด็กที่ไมมีที่อยูเปนหลักแหลงแนนอน ดํารงชีวิตอยูอยางไรทิศทาง
ขาดปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เสี่ยงตอการประสบอันตราย และเปนปญหาสังคม
นักเรียนที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส หรือโรคติดตอรายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่
ติดเชื้อเอดส หรือมีพอแมเจ็บปวยดวยโรคเอดส เปนเด็กที่มักถูกมองอยางรังเกียจจนไมสามารถเขารับการ
ศึกษาหรือบริการอื่น ๆ รวมกับเด็กปกติทั่วไปได
นักเรียนที่เปนชนกลุมนอย หมายถึง เด็กที่เปนบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกตางไปจาก
ประชาชนสวนใหญของประเทศ มีปญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทย จนเปนเหตุใหไมมีโอกาสไดรับการ
ศึกษาหรือบริการอื่นๆ สวนใหญอพยพเขามาตั้งหลักแหลงอยูตามบริเวณชายแดนของประเทศไทย
นักเรียนที่ถูกทํารายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกลวงละเมิดทางรางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มี
ชีวิตอยูอยางไมเปนสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกทํารายทารุณ ถูกบีบคั้นกดดันจากพอแม หรือผู

ปกครอง ซึ่งมีสภาพจิตใจหรืออารมณไมเปนปกติ หรือถูกลวงละเมิดทางเพศในลักษณะตาง ๆ จากบุคคล
ที่อยูใกลตัว
นักเรียนยากจน (มากเปนพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่งเปนบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายไดไมเพียง
พอตอการลี้ยงชีพ (ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาทตอป) ครอบครัวอยูรวมกันหลายคน
ขาดแคลนปจจัยพื้นฐาน มีชีวิตอยูอยางยากลําบาก รวมถึงเด็กในแหลงชุมชนแออัด หรือบุตรของกรรมกร
กอสราง หรือเด็กจากครอบครัวที่อยูในถิ่นทุรกันดาร ขาดโอกาสที่จะไดรับการศึกษาและบริการอื่น ๆ
นักเรียนที่มีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือยาเสพติดใหโทษ หรือ
เด็กกลุมเสี่ยงการถูกชักนําใหประพฤติตนไมเหมาะสม เกี่ยวของผูกพันอยูกับกลุมมิจฉาชีพ ผูมีอิทธิพลหรือ
บุคคลที่แสวงหาผลประโยชนจากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เปนเด็กดอยโอกาสที่มีแนวโนมสูงตอการ
กอปญหาในสังคม
อื่นๆ หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษานอกเหนือจาก 10 ประการ ขางตน
นักเรียนที่ออกกลางคัน หมายถึง นักเรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนระหวางป โดยไมสามารถ
กลับเขามาเรียนได ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังนี้
- ฐานะยากจน
- มีปญหาครอบครัว
- สมรสแลว
- มีปญหาในการปรับตัว
- ตองคดี/ถูกจับ
- เจ็บปวย/อุบัติเหตุ
- อพยพตามผูปกครอง
- หาเลี้ยงครอบครัว
- กรณีอื่น ๆ (สพฐ. ไมจัดสรรเงินใดๆ ใหในกรณีนี้)
ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
1)นาย มณฑล พรอมสันเทียะ เบอรโทรศัพท 09-5658-6503
รก.ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
2)นายจักรกฤษ อาจแกว เบอรโทรศัพท 08-7217-7314
เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

