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ค ำน ำ 

  คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่การศึกษา ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้
มารับหน้าที่ใหม่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในเบื้องต้น และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตอบค าถาม
เจ้าหน้าที่ข้อมูลของแต่ละโรงเรียน ในกรณทีีม่ีข้อสงสัยจากการปฏิบัติงานในฐานะเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งเผยแพร่
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียน หรอืผู้ทีส่นใจน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ผู้จัดท า   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านในการปฏิบัติงาน และท าความเข้าใจ ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
Data management Center (DMC) ของ สพฐ. ในเบื้องต้นได้ หากมีข้อผิดพลาดสิ่งหนึ่งประการใด ผู้จัดท า
ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ 

     กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบ Data Management Center  
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เขตกำรศึกษำ 

 
1. ระบบ DMC  
 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) เป็นระบบที่จัดท าข้ึนตาม
จุดประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยใช้ฐานข้อมูลนักเรียนส่วนกลาง ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนในด้านต่างๆ เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
 

 
ภาพหน้าจอเข้าสู่ระบบ DMC 

 
2. กำรลงทะเบียนระบบ DMC 

 
ภาพแผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนระบบ DMC 

  เจ้าหน้าที่ข้อมูลสามารถท าตามข้ันตอนการงานกรอกข้อมูลด้วยระบบ DMC  ดังต่อไปนี้ 
  2.1. เข้าสู่ระบบ DMC ผ่านทาง http://portal.bopp-obec.info/obec 
  2.2. ลงทะเบียนการใช้งานระบบ (Username) โดยการเข้าเมนู  “ลงทะเบียน” ซึ่ ง
กระบวนการในการลงทะเบียนจะได้อธิบายพร้อมแสดงภาพประกอบต่อไป 
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ภาพหน้าจอลงทะเบียน 

 

 
ภาพหน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ 

 
  ในการตั้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ตั้งตามข้อก าหนดของระบบ มิเช่นนั้นจะไม่เปิดใช้งาน
ระบบได้ การตั้งชื่อให้ใช้อักษรภาษาอังกฤษ a ถึง z ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข 0-9 ความยาว
อย่างน้อย 6 ตัวอักษร ห้ามต้ัง username เป็นภาษาไทย ห้ามมีช่องว่างและตัวอักขระพิเศษ 

 
ภาพหน้าจอลงทะเบียนส่วนข้อมูลผู้ใช้งาน 

 
  ในช่องถัดไปให้กรอกชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน และที่อยู่อีเมล์ของคุณ 
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ภาพหน้าจอลงทะเบียน ส่วนการเลือกกลุ่มผู้ใช้งาน 

 
  ให้เลือกกลุ่มผู้ใช้งานเป็น AREA_MANAGER ซึ่งหมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข้อมูลของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 

 
ภาพหน้าจอลงทะเบียน ส่วนการเลือกเขตพ้ืนทีการศึกษา 

 
 

  ให้เลือกเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสังกัดอยู่ 

 
ภาพหน้าจอลงทะเบียน ส่วนการเลือกโรงเรียน 
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  หลังจากเลือกเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ไม่ต้องเลือกโรงเรียน ให้ข้ามส่วนนี้ไป 
 

 
ภาพหน้าจอลงทะเบียน ส่วนการใส่รหัสผ่าน 

 
  สองช่องสุดท้ายคือ รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน ให้กรอกรหัสผ่านของคุณทั้งสองช่องให้
เหมือนกัน หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่มลงทะเบียน ถ้าข้อมูลครบถ้วนจะมีข้อความแสดงว่าเพ่ิมข้อมูล
การ ลงทะเบียนแล้ว 

 

 
ภาพหน้าจอแสดงการลงทะเบียนที่เสร็จสิ้นแล้ว 

  กรณีที่ไม่ได้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในหน้าลงทะเบียน ถ้ากรอกข้อมูลช่องใดไม่ครบ    จะท า
ให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้แก้ไขโดยกรอกข้อมูลในช่องที่เป็นสีแดงให้ ครบถ้วนแล้วกดปุ่มลงทะเบียน อีก
ครั้ง  
 

 
ภาพหน้าจอแสดงการลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

 

  2.3 ในกรณีที่ต่อเนื่องจากการแก้ไขข้างต้น เมื่อกดปุ่มลงทะเบียนแล้ว จะยังไม่สามารถใช้งาน 
Username ได้ อย่าลงทะเบียนซ้ าเพราะคิดว่าใช้งาน Username ยังไม่ได ้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเพ่ือท า
การเปิดใช้งาน  Username ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-280-5512 โดยแจ้งชื่อ Username และเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เปิดระบบใหใ้ช้งาน  
  2.4 ผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลาง) อนุมัติการใช้งาน Username ที่ลงทะเบียนไว้  
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  2.5 ผู้ใช้ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้ผ่านการอนุมัติลงทะเบียนผู้ใช้งานเรียบร้อยสามารถ Login 
เข้าสู่ระบบ DMC ด้วย Username ที่ลงทะเบียน โดยการเข้าเมนู “เข้าระบบ”  
  

  
 ภาพเมนูเข้าระบบ 

  
  เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอการ login เข้าสู่ระบบ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน 
(username) และรหัสผ่าน (password) ลงในช่องที่แสดงและกดปุ่ม “เข้าระบบ” เพ่ือเข้าสู่ DMC 
   

  
 ภาพหน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login) 

 

 
  หากปรากฏข้อความว่าชื่อผู้ใช้ และ/หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้ลองทดสอบพิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน 
และรหัสผ่านที่ถูกต้องอีกครั้งแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” หากยังปรากฏค าแจ้งเตือนอยู่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
สอบถามว่าชื่อผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนของคุณ ได้เปิดการใช้งานแล้วหรือยัง 
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3. แนะน ำส่วนต่ำงๆ ของหน้ำเว็บ DMC  
 

 
ภาพหน้าจอหลักของระบบ 

 
  หลังจากท่ีเข้าสู่ระบบ DMC แล้วจะพบหน้าจอหลักซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้  
   ก. เมนูหลัก  
   ข. รหัสเขตพ้ืนที่การศึกษา, ชื่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ค. ชื่อผู้ ใช้งาน , ชื่อ นามสกุล , กลุ่มผู้ ใช้งาน  (AREA_MANAGER หมายถึงเป็น
เจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่การศึกษา)  
 

 3.1 เมนูเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  เมื่อกดท่ีปุ่ม “เขตพ้ืนที่การศึกษา” จะปรากฏเมนูย่อยดังภาพ 

 
ภาพเมนูเขตพ้ืนที่การศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่เขตฯ 

 

  ก. แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน / รหัสผ่านของตนเอง (User เจ้าหน้าที่เขต) 
   การแก้ไขข้อมูลและรหัสผ่านของคุณโดยกดที่ เมนู  “เขตพ้ืนที่การศึกษา”                            
แล้วกดท่ีเมนูย่อย “ปรับปรุงผู้ใช้งานของฉัน” ระบบจะน าไปสู่หน้าจอปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน 
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ภาพหน้าจอปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน 

  หน้าจอปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
   A. Username - ชื่อผู้ใช้งานที่สมัครไว้ใช้ login เข้าสู่ระบบ  

   B. ชื่อ - ชื่อของผู้ใช้งาน  
   C. นามสกุล - นามสกุลของผู้ใช้งาน  

   D. เลขประจ าตัว - หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน13 หลักของผู้ใช้งาน  
   E. ประเภทบัตร  
   F. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
   G. หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน  
   H. อีเมล์  
   I. กลุ่มผู้ใช้งาน - AREA_MANAGER คือเจ้าหน้าที่เขต  
   J. เขตพ้ืนที่การศกึษา  
   K. โรงเรียน (เจ้าหน้าที่เขตไม่ต้องเลือกโรงเรียน) 
   L. รหัสผ่าน - ในช่องรหัสผ่านนี้ถ้าใส่รหัสผ่านใหม่พร้อมกับยืนยันรหัสผ่าน   กด
บันทึกจะเป็นการเปลี่ยน รหัสผ่านของผู้ใช้งานนั้น หากปล่อยว่างไว้แล้วกดบันทึกรหัสผ่านจะไม่
เปลี่ยนแปลง 
   M. ยืนยันรหัสผ่าน – ใส่รหัสผ่านซ้ าอีกครั้ง 
   N. หากต้องการยืนยัน กดปุ่มบันทึก หากต้องการยกเลิก กดปุ่มยกเลิก  

 

  ข. การแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยเข้าเมนู  “เขตพ้ืนที่
การศึกษา” และกดที่เมนูย่อย “ข้อมูลพ้ืนฐานเขต” จะพบหน้าจอปรับปรุงเขตพ้ืนที่การศึกษา      เมื่อ
กรอกข้อมูลในช่องครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “ปรับปรุง” เพ่ือบันทึกข้อมูลพื้นฐาน 
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ภาพหน้าจอปรับปรุงข้อมูลเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ค. การอนุมัติ / ไม่อนุมัติ User โรงเรียนที่ลงทะเบียนไว้  
   ผู้ใช้งานระบบในส่วนของเขตพ้ืนที่ฯ สามารถตรวจสอบว่าผู้ใช้งานในส่วนของ
โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดได้รับการอนุมัติ User ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบหรือไม่ โดยเข้าเมนู        “เขตพ้ืนที่
การศึกษา” และกดที่เมนูย่อย “รายการลงทะเบียนผู้ใช้งาน” จะพบรายการผู้ใช้งานระดับโรงเรียนภายในเขต
พ้ืนทีฯ่  
 

 
ภาพหน้าจอรายการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ 

 ผู้ใช้งานในส่วนของเขตพ้ืนที่ฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้โดยการกดปุ่มที่เป็นรูป 
“กระดาษพับมุมบนขวา” ในแต่ละ User จะเข้าสู่หน้าจอข้อมูลของผู้ใช้งานนั้น หากเป็น User ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ใช้งาน (สถานการณ์ตรวจสอบยังเป็น “รอ”) สามารถจะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง   ก่อนจะท าการอนุมัติให้ใช้งาน
ได้ หากเป็น User ที่อนุมัติไปแล้วต้องไปแก้ไขข้อมูลที่เมนู “รายการผู้ใช้งานโรงเรียนที่ได้อนุมัติไปแล้ว 
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ภาพหน้าจอรายการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ 

  การอนุมัติ User ให้ใช้งานได้ ให้กดที่ช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้าสุด (หน้าหมายเลขข้อของ User) 
แล้วกดปุ่ม “เครื่องหมายถูก” ไม่อนุมัต ิUser ให้กดท่ีช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้าสุด แล้วกดปุ่มกากบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหน้าจอการอนุมัติและไม่อนุมัติ User แล้วแต่กรณี 
  หมำยเหตุ การอนุมัติ User ส าหรับโรงเรียนขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนจะกดอนุมัติ
ดังรายการต่อไปนี้  
  - ชื่อ Username เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก หรือตัวเลข มีความยาวอย่างน้อย 6 
ตัวอักษร ห้ามเป็นชื่อ username ไทย  
  - User ของโรงเรียนที่สมัครเข้ามาสิทธิ์จะเป็น SCHOOL_MANAGER ต้องเลือกโรงเรียนของ
ตนเอง (มีรหัสโรงเรียนปรากฏในช่องโรงเรียน) ถ้าไม่มีเลือกโรงเรียนไว้ขอให้เจ้าหน้าที่เขตฯ เข้าไปแก้ไข ข้อมูล
และเลือกโรงเรียนที่ถูกต้องเสียก่อน หากผิดพลาดกดอนุมัติไปแล้วระบบจะท าการลบ User ที่ ไม่ยอมเลือก
รหัสโรงเรียนโดยอัตโนมัติทุกๆ วัน  

  ง. แก้ไขข้อมูล (เปลี่ยนรหัสผ่าน) / ลบ ผู้ใช้งานโรงเรียนที่อนุมัติแล้ว 
   สามารถดูรายการผู้ใช้งานโรงเรียนที่เขตอนุมัติโดยกดที่เมนู “เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และกดที่ เมนู “รายการผู้ใช้งานโรงเรียนที่อนุมัติแล้ว” ภายในเมนูนี้หน้าจอจะคล้ายกับเมนู “รายการ
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน” ข้อแตกต่างคือจะแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานที่อนุมัติไปแล้วเท่านั้น อีกทั้งยังสามารถลบผู้ใช้งาน
ออกจากระบบได้   
   การลบผู้ใช้งานออกจากระบบ (ส าหรับผู้ใช้งานที่อนุมัติแล้ว) ให้เข้าเมนู “เขตพ้ืนที่
การศึกษา” และกดที่ “รายการผู้ใช้งานโรงเรียนที่อนุมัติแล้ว” จากนั้นให้ท าการ ค้นหาจากรายการและเลือก 
Username ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม “ลบ” 
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ภาพหน้าจอลบผู้ใช้งาน 
 

  จ. การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานที่อนุมัติแล้ว (เปลี่ยนรหัสผ่าน)  
   ระบบ DMC ขณะนี้ไม่สามารถดูรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้ได้ เนื่องจากได้ท า
การเข้ารหัสไว้เป็น อย่างดี ดังนั้นหากผู้ใช้งานจ ารหัสผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่เขตจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่านให้
ผู้ใช้งานเป็นรหัสใหม่ เสียก่อน การเปลี่ยนรหัสผ่าน/แก้ไขข้อมูล Username ให้เข้าเมนู      “เขตพ้ืนที่
การศึกษา”และกดที่ “รายการผู้ใช้งานโรงเรียนที่อนุมัติแล้ว” จากนั้นให้ท าการค้นหาจากรายการแล้วกดปุ่ม 
“รูปดินสอ” ด้านขวาสุดของชื่อ ผู้ใช้งานนั้น จะเข้าสู่หน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานดังภาพด้านล่าง 
 

 
ภาพหน้าจอปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน 

  ฉ. ดูและแก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   สามารถดูรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานโดยกดที่เมนู  
“เขตพ้ืนที่การศึกษา” และกดที่เมนู “รูปบ้าน” จากนั้นเข้าดูข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนโดยกดที่ปุ่ม “กระดาษพับ
มุมขวาบน” และเข้าแก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโดยกดท่ีปุ่ม “รูปดินสอ” 
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ภาพหน้าจอเข้าแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน 

 
  เมื่อกดปุ่ม “รูปดินสอ” จะเข้าสู่หน้าจอให้กรอกการแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 

 
ภาพหน้าจอปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 
 
 

  ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนต้องกรอกให้ครบถ้วนทั้ง 4 หัวข้อ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน #1 , ข้อมูล
พ้ืนฐาน #2 , ชั้น เรียนที่เปิดสอน และจ านวนห้องในแต่ละชั้น 
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ภาพหน้าจอปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
 

  การกรอกข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน หากไม่กรอกให้ครบทุกหัวข้อ เมื่อกดปุ่ม “บันทึก”    จะ
แสดงค าเตือนดังภาพว่าไม่สามารถบันทึกข้อมูลได ้จะมีตัวอักษรแสดงดังนี้ 
 

 
ภาพหน้าจอแสดงข้อความไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ 

 
  ให้ตรวจสอบในทุกๆ หัวข้อ (ข้อมูลพื้นฐาน #1,ข้อมูลพื้นฐาน #2, ชั้นเรียนที่เปิดสอน, จ านวน
ห้องในแต่ละชั้น) ช่องที่มีปัญหาท าให้ไม่สามารถบันทึกได้จะกลายเป็นสีแดง ให้กรอกในแต่ละช่องให้ครบถ้วน
ก่อนท าการบันทึก 
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ภาพแสดงช่องที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนและจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบก่อนบันทึก 

 
 3.2 จุดสังเกตที่โรงเรียนมักกรอกข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนไม่ตรงความเป็นจริง  

  ก. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน หัวข้อชั้นเรียนที่เปิดสอนโรงเรียนใส่ข้อมูลว่าเปิดสอนชั้นอนุบาล
สามขวบทั้ง ที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตจาก สพฐ. 
 

 
ภาพหน้าจอการการใส่ข้อมูลผิดพลาด เปิดสอนชั้นอนุบาลสามขวบ 

 
 
 
 

  ข. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน หัวข้อจ านวนห้องในแต่ละชั้น โรงเรียนหลายแห่งเข้าใจผิดไม่ได้อ่าน
หัวข้อจึง กรอกจ านวนนักเรียนในแต่ละชั้น 
 



17 
 

 
ภาพหน้าจอการใส่ข้อมูลผิดพลาด ใส่จ านวนนักเรียนแทนจ านวนห้องเรียน 

 
 3.2 การค้นหาประวัติการย้ายโรงเรียนของนักเรียนภายในเขต , ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา หากต้องการ
ทราบประวัติการย้ายโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนที่อยู่ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถค้นหา โดยกดที่เมนู “เขต
พ้ืนที่การศึกษา” และกดที่เมนู “ประวัตินักเรียน” ใส่ค าค้นด้วยเลขบัตรประชาชน ,ชื่อ, นามสกุลของนักเรียน
และกดปุ่ม “ค้นหา” 
 
 

 
ภาพหน้าจอประวัตินักเรียน 

 
  เมื่อกดปุ่ม “กระดาษพับมุมขวาบน” หน้าจอส่วนบนจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นนักเรียนเช่น ชื่อ,
นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, ที่อยู่, ชื่อบิดามารดา, ความพิการ, ความด้อยโอกาส เป็นต้น 
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ภาพหน้าจอข้อมูลประวัตินักเรียน 

 
  หน้าจอส่วนล่างจะแสดงประวัติการแก้ไขข้อมูลการแก้ไขเลขบัตรประชาชน ,แก้ไขที่อยู่, 
น้ าหนัก ส่วนสูงและการย้ายโรงเรียน ซึ่งจะแสดงวันเวลา,ชื่อผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูล,รหัสเขต,รหัสพ้ืนที่การศึกษา
ที่แก้ไข ข้อมูลในทุกหัวข้อ ตามภาพท่ีจะได้แสดงต่อไป 
 

 
ภาพหน้าจอการแก้ไขประวัตินักเรียนในส่วนต่างๆ 

 

 3.3 ตรวจสอบสถานะการยืนยันข้อมูลโรงเรียน / ช่วยเหลือโรงเรียนกรอกข้อมูลที่ไม่ครบ เจ้าหน้าที่
เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันข้อมูลของโรงเรียนได้ที่โดยกดที่เมนู  “เขตพ้ืนที่
การศึกษา” และกดที่เมนสูถานการณ์ยืนยันข้อมูลของโรงเรียนในเขตจะแสดงหน้าจอดังภาพ 
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ภาพหน้าจอสถานะยังไม่ยืนยันข้อมูลของทางโรงเรียน (อักษรสีแดง) 

 

 
ภาพหน้าจอสถานะยืนยันข้อมูลของทางโรงเรียน (อักษรสีเขียว) 

 
  เมื่อกดที่ link รหัสและชื่อโรงเรียนจะปรากฏหน้าจอรายละเอียดจ านวนข้อมูลของโรงเรียนที่
ได้กรอกไว้ 
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ภาพหน้าจอรายละเอียดข้อมูลของโรงเรียน 

 
ภาพหน้าจอตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและโรงเรียน 

 
  รายการจ านวนที่ขึ้นตัวอักษรสีแดงคือยังกรอกไม่ครบในหัวข้อนั้น หากมีสีแดงโรงเรียนจะไม่
สามารถยืนยัน ข้อมูลได้ โดยจ านวนที่แสดงเป็นตัวสีแดงคือจ านวนที่ได้กรอกไปแล้วไม่ใช่จ านวนที่กรอกไม่ครบ 
ตัวอย่าง นักเรียนทั้งหมดมี 701 คนเป็นตัวตั้งต้น แสดงตัวเลขสีแดงเลขที่บ้าน 671 แสดงว่ากรอกไปแล้ว 671 
คน ยัง ขาดอีก 701-671 = 30 คน 
 

 
ภาพหน้าจอตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน 
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  ลองดูตัวแดงเชื้อชาติ, ศาสนา กรอกไปแล้ว 691 จะเหลือ 701-691 = 10 คน, น้ าหนักส่วนสูง 
เหลือที่ยังไม่กรอกอีก 701 - 42 = 659 คน 
 

 
ภาพหน้าจอตัวอย่างการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

 
  ในหัวข้อเฉพาะ เด็กติด G , วันเกิดที่มีปัญหา , ซ้ าเลขประชาชนในโรงเรียน, ซ้ าเลขประชาชน
ต่างโรงเรียน ตัว เลขที่แสดงจะหมายถึงจ านวนนักเรียนตามหัวข้อดังกล่าวที่มีอยู่ในโรงเรียนเมื่อพบตัวแดงในแต่
ละหัวข้อสามารถกดเข้าไปที่ link ชื่อหัวข้อนั้นจะพบรายการที่ยังกรอกไม่ ครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่เขตสามารถ
ช่วยเหลือโรงเรียนในการกรอกข้อมูลแต่ละหัวข้อได้โดยวิธีการนี้ 
 

 
ภาพหน้าจอการกด link เข้าไปดูรายการที่กรอกไม่ครบ 

 

 

 
ภาพหน้าจอรายการข้อมูลที่กรอกไม่เรียบร้อย หลังจากกด link แล้ว 
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 3.4 การดาวน์โหลดรายงานจ านวนนักเรียน, รายชื่อนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  หากต้องการดาวน์โหลดรายงานระดับเขต จ านวนนักเรียน, รายชื่อนักเรียน สามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยกดที่เมนู “เขตพ้ืนที่การศึกษา” และกดที่เมน ู“รายงานระดับเขต” จะปรากฏชื่อรายงานและ
ลิงค์ให้กดดาวน์โหลด ไฟล์รายงานต่างๆของระดับเขตพ้ืนทีฯ่ ได ้
 

 
ภาพหน้าจอหัวข้อข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดจากระบบ DMC  
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ข้อมูล   ณ  วันที ่ 10  มิถุนำยน   

โรงเรียน     หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วันที่ตั้งโรงเรียน    หมายถึง   วันที่ก่อตั้งโรงเรียนนี้ ซึ่งได้บันทึกไว้ในสมุดหมายเหตุรายวัน 

เขตที่ตั้งของโรงเรียน    หมายถึง  ที่ตั้งของโรงเรียนว่าอยู่ในเขตใด  แบ่งเป็น  3  ลักษณะคือ  

   1)   เขตการปกครอง   หมายถึง  สถานที่ที่ตั้งของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ ในเขตการปกครอง 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศ 

   2)   ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์    หมายถึง  สถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่หรือบริเวณสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ 

   3)  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัด 
เขตบริกำรของโรงเรียน    หมายถึง  เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

รอยตะเข็บชำยแดน    หมายถึง  โรงเรียนที่มีเขตพ้ืนที่ เขตบริการของโรงเรียนติดต่อกับแนวชายแดนประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

พื้นที่โรงเรียน    หมายถึง  ขนาดของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  ที่ดินที่โรงเรียนมีสิทธิ์ครอบครอง  หรือใช้
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้นซึ่งอาจจะมีจ านวนหลายแปลง  รวมถึงลักษณะการถือครองที่ดินใน
แต่ละแปลงในลักษณะต่างๆ  ดังนี้ 

   1)   ที่ป่าสงวน  เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตร  และได้รับความยินยอมให้
จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัดการศึกษาให้บุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน 

   2)  ที่ธรณีสงฆ์  เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของวัดหรือกรมการศาสนา  และได้รับความยินยอม
ให้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัดการศึกษาให้บุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน 

   3)  ที่ราชพัสดุ  เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของรัฐ  และยินยอมให้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัด
การศึกษาให้บุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน 

  4)   ที่ดินเช่าผู้ อ่ืน  เป็นที่ดินที่โรงเรียนเช่าจากบุคคลอ่ืน  เพ่ือท าประโยชน์ในด้านการจัด
การศึกษา 

   5)  ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ที่ยินยอมให้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัดการศึกษาให้บุตรหลาน
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน 

   6)  ที่ได้รับบริจาค และ/หรือ ให้ใช้ประโยชน์  หมายถึง  ที่ดินที่โรงเรียนได้รับบริจาคหรือให้ท า
ประโยชน์ด้านการจัดการศึกษาจากที่ดินผืนนั้น 
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   7)   ที่สาธารณประโยชน์ 

   8)  ที ่ ส.ป.ก. 

ประปำ   แบ่งเป็น  3  ชนิด  คือ 

   1)   ประปาโรงเรียน    หมายถึง  น้ าประปาที่โรงเรียนจัดท า / ผลิต / ติดตั้งเอง 
   2)   ประปาหมู่บ้าน / ประปาเทศบาล    หมายถึง  น้ าประปาที่ชุมชน / เทศบาล  จัดท า / ผลิต 

และให้บริการกับชุมชน 
   3)  ประปานครหลวง / ภูมิภาค    หมายถึง  น้ าประปาที่การประปานครหลวงหรือการประปา

ส่วนภูมิภาคจัดท า / ผลิต และให้บริการกับชุมชน 
โรงเรียนสำขำ   หมายถึง  โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่ต้องการให้บุตร
หลานได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน  ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  แต่ไม่มีโรงเรียนตั้งอยู่ก่อน  ได้รับอนุญาตให้
เปิดเป็นโรงเรียนสาขาแล้ว   

โรงเรียนที่มีไฟฟ้ำ   หมายถึง   โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ติดตั้งไฟฟ้าโดยหน่วยงานรัฐ หรือต่อพ่วงกับชุมชน 
หรือใช้โซลาเซล หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

ปัญหำสภำพแวดล้อมของโรงเรียน    หมายถึง  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน ที่เกิดจากเสียง  อากาศ  และน้ า 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ    หมายถึง  หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้  และ / หรือ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา  เช่น  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยชุมชน 

โรงเรียนพื้นที่พิเศษตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง    หมายถึง  โรงเรียนที่กระทรวงการคลังประกาศเป็น
โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ  ในปีงบประมาณ 2555 

พื้นที่จุดบอด หมายถึง  บริเวณพ้ืนที่ที่กันดาร  การคมนาคมไปไม่ถึง หรือไปล าบาก บริการของรัฐเข้าไปได้ยาก 

โรงเรียนตำมโครงกำรพระรำชด ำริ    หมายถึง  โรงเรียนที่มีชื่อตามประกาศส านักพระราชวัง และได้รับการ
สนับสนุนช่วยเหลือ 

โรงเรียนในพื้นที่ตำมโครงกำรป้องกันตนเองชำยแดน  (ปชด.)    หมายถึง  โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ชายแดน 
และด าเนินงานโครงการป้องกันตนเองชายแดน 

โรงเรียนเครือข่ำยสหวิทยำเขตมหำมงคล  แบ่งเป็น  3  ประเภท  คือ 
   1)   โรงเรียนเครือข่ายวิทยาเขต    หมายถงึ  โรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ 
   2)   โรงเรียนเครือข่ายวิทยาการศึกษา   หมายถึง  โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน

เครือข่ายวิทยากรในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้   คอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  วิชาชีพ  กีฬา และดนตรี 

   3)   โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ปฏิรูปการศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่ก าหนดให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่มีความพร้อมทุกๆ ด้าน 
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ประเภทโครงกำรอำหำรกลำงวัน  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท 

ประเภทที ่1    หมายถึง   โรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกวันโดยไม่ขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 

ประเภทที ่2    หมายถึง   โรงเรียนสามารถบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกวันโดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 

ประเภทที ่3    หมายถึง   โรงเรียนที่นักเรียนจ านวนหนึ่ง ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันถึงแม้จะ
ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนตามที่รัฐจัดให้ จ าแนกเป็น 

   3.1)  หมายถึง  โรงเรียนที่มีนักเรียนจ านวนหนึ่งไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันแม้
โรงเรียนพยายามจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้มากกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้วก็ตาม 

   3.2)  หมายถึง  โรงเรียนที่มีนักเรียนจ านวนหนึ่งไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน และ
โรงเรียนก็ได้พยายามจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้เท่ากับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเท่านั้น 
ระบบคอมพิวเตอร์ 

-   STAND ALONE   หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเครื่องเดียว  ไม่มีการเชื่อมต่อเพ่ือใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับเครื่องอ่ืนๆ 

-   NETWORK   หมายถึง  การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่  2  เครื่องขึ้นไป  เป็นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ทรัพยากรในเครือข่ายร่วมกัน  ระบบเครือข่ายมีหลายระดับ แต่ที่
นิยมใช้ทั่วไปภายในองค์กรหรือเครือข่ายขนาดเล็ก  คือ  ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN  :  Local  Area  
Network) 
รูปแบบกำรใช้งำน Internet 

     -    ระบบ LEASE LINE  หมายถึง  การส่งผ่านข้อมูลในระบบ Digital  ผ่านวงจรสื่อสารตลอดเวลา 
สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ในอัตรา 64 kbps ขึ้นไป (kbps = kilo bit per second  คือ อัตราการส่งข้อมูล = 
1024 bit  ในเวลา 1 วินาที) 

-    ระบบ DIAL UP   หมายถึง  การส่งผ่านข้อมูลในระบบ Analog  ผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา และ
มีการเชื่อมต่อกับระบบเพื่อใช้บางเวลา สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ในอัตรา 56 kbps ขึ้นไป (kbps = kilo bit per 
second  คือ อัตราการส่งข้อมูล = 1024 bit  ในเวลา 1 วินาที) 

-    ระบบ SATELLITE   หมายถึง  การส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบสัญญาณดาวเทียม 
นักเรียนพิกำร   หมายถึง   บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ  แบ่งเป็น  9  ประเภท  ได้แก่ 

1) คนที่มีความบกพร่องทางการเห็น  หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อย
จนถึงบอดสนิท  อาจแบ่งได ้ 2  ประเภท  คือ  คนตาบอดสนิท  และคนเห็นเลือนลาง 

2) คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  หมายถึง  คนที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับรุนแรง จนถึง
ระดับน้อยอาจแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  คนหูหนวก  และคนหูตึง 

3) คนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  หมายถึง  คนที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนปกติทั่วไป  เมื่อวัด
สติปัญญา  โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว   มีสติปัญญาต่ ากว่าบุคคลปกติ   และ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ ากว่าเกณฑ์ปกติอย่างน้อย  2  ทักษะหรือ
มากกว่า  เช่น  ทักษะการสื่อความหมาย  ทักษะทางสังคม  ทักษะการใช้ สาธารณสมบัติ  
การดูแลตนเอง  การด ารงชีวิตในบ้าน  การควบคุมตนเอง  สุขภาพอนามัย  และความ
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ปลอดภัย  การเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน  การใช้เวลาว่างและการท างาน  ซึ่งลักษณะความ
บกพร่องทางสติปัญญา  จะแสดงอาการก่อนอายุ  18  ปี  อาจแบ่งความบกพร่องของ
สติปัญญาออกเป็น  2  ระดับ  ดังนี้ 

(1)  เด็กปัญญาอ่อนที่เรียนหนังสือได้  หมายถึง  เด็กปัญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญาอยู่
ระหว่าง  50 – 70  วัดโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน  มีสติปัญญาและความเฉลียว
ฉลาดไม่เท่าเทียมกับเด็กปกติในวัยเดียวกันและมีพฤติกรรมทางสังคมไม่เหมาะสมกับ
วัย 

(2)  เด็กปัญญาอ่อนที่ฝึกได้  หมายถึง  เด็กปัญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญาอยู่ระหว่าง  35 
– 49  โดยประมาณ  เป็นเด็กปัญญาอ่อนขั้นปานกลางที่มีสติปัญญาและพฤติกรรมเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

4) คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  หมายถึง  คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วนอวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป  กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ  เจ็บป่วยเรื้อรัง   รุนแรง  มี
ความพิการของระบบประสาท  มีความล าบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ในสภาพปกติ  ทั้งนี้ไม่รวม คนที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส  ได้แก่  ตาบอด  หูหนวก  
อาจแบ่งได้เป็นประเภท  ดังนี้  โรคของระบบประสาท  โรคทางระบบกล้ามเนื้อกระดูก  การ
ไม่สมประกอบมาแต่ก าเนิด  สภาพความพิการและความบกพร่องทางสุขภาพอ่ืนๆ 

5) คนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  หมายถึง   คนที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลาย
อย่างทางกระบวนการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา  อาจเป็น
ภาษาพูดและหรือภาษาเขียน  ซึ่งส่งผลท าให้มีปัญหาในการฟัง  การพูด  การคิด  การอ่าน  
การเขียน  การสะกด  หรือการค านวณ  รวมทั้งสภาพความบกพร่องในการรับรู้  สมองได้รับ
บาดเจ็บ  การปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป  ซึ่งท าให้มีปัญหาในการอ่าน  และปัญหาในการ
เข้าใจภาษา  ทั้งนี้  ไม่รวมคนที่มีปัญหาทางการเรียนเนื่องจากสภาพ บกพร่อง  ทางการเห็น  
การได้ยิน  การเคลื่อนไหว  ปัญญาอ่อน  ปัญหาทางอารมณ์  หรือความด้อยโอกาสเนื่องจาก
สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ 

6) คนที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  หมายถึง  บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องของ
การออกเสียงพูด  เช่น  เสียงผิดปกติ  อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ  หรือคนที่มี
ความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจและการใช้ภาษาพูด  การเขียน  และหรือระบบสัญลักษณ์
อ่ืนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษา  เนื้อหาของภาษาและหน้าที่
ของภาษา 

7) คนที่ปัญหาทางพฤติกรรมหรือทางอารมณ์   หมายถึง  คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ
เป็นอย่างมาก  และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม
หรือวัฒนธรรม 

8) คนออทิสติก  หมายถึง  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม  ภาษาและ  การ
สื่อความหมาย  พฤติกรรมอารมณ์  และจินตนาการ  ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการท างานใน
หน้าที่บางส่วนของสมองผิดปกติไป  และความผิดปกตินี้พบได้ก่อนวัย  30  เดือน  ลักษณะ
ของบุคคลออทิสติก  สรุปได้ดังนี้ 
(1) มีความบกพร่องทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคม   
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(2) มีความบกพร่องทางการสื่อสาร  ทั้งด้านการใช้ภาษาพูด  ความเข้าใจภาษา  การแสดง
กริยาสื่อความหมาย 

(3) มีความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอารมณ์  บางคนมีพฤติกรรมซ้ าๆ  ผิดปกติ 
(4) มีความบกพร่องด้านการรับรู้ทางประสาทสัมผัส  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5 
(5) มีความบกพร่องด้านการใช้อวัยวะต่างๆ  อย่างประสานสัมพันธ์  การใช้ส่วนต่างๆ   

ของร่างกาย   
(6) มีความบกพร่องด้านการจินตนาการ  ไม่สามารถแยกเรื่องจริงเรื่องสมมุติ  หรือประยุกต์

วิธีจากเหตุการหนึ่งไปยังอีกเหตุการหนึ่งได้ 
(7) มีความบกพร่องด้านสมาธิ  มีความสนใจที่สั้น  วอกแวกง่าย 

9) คนที่มีความพิการซ้อน  หมายถึง  คนที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน 

นักเรียนขำดแคลน     หมายถึง 

1) นักเรียนที่ขาดเครื่องแบบนักเรียน  หมายถึง  นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจน    
มีเครื่องแบบนักเรียนสวมใส่มาโรงเรียนไม่เพียงพอ   

2) นักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องเขียน  หมายถึง  นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจนไม่มีเงินซื้อ
เครื่องเขียน  ให้นักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 

3) นักเรียนที่ขาดแคลนแบบเรียน ยืมเรียน  หมายถึง  แบบเรียนหนังสือยืมเรียนส าหรับนักเรียน
ทุกคน  มีไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  ท าให้นักเรียนบางคนไม่มีแบบเรียนใช้
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 

4) นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน  หมายถึง  นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจน  
ไม่มีเงินซื้ออาหารกลางวันให้เด็กรับประทาน 

นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำง ๆ   หมายถึง  นักเรียนที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นหรือ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพท่ีจะสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์  เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเด็ก
อ่ืน ๆ  ที่อยู่ในวัยเดียวกันที่มีสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ระดับเดียวกัน  ความสามารถในที่นี้  ได้แก่  
ความสามารถในด้านสติปัญญา  ความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง  พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพท่ีจะพัฒนาความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์  ซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ 

1) ด้านวิทยาศาสตร์ / ด้านคณิตศาสตร์  หมายถึง  มีความเข้าใจ  มองเห็นมิติสัมพันธ์สิ่งที่เป็น
นามธรรม  ใช้จ านวนได้รวดเร็ว  มีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล  สร้างและสรุป
ความคิด  ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการอย่างหลากหลายได้เร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 

2) ด้านภาษา   หมายถึง  เป็นผู้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้
ดีกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 

3) ด้านดนตรี   หมายถึง   ผู้ที่มีความสามารถและมีจินตนาการในการแสดงหรือเล่นดนตรีอย่าง
มีสุนทรียภาพ 

4) ด้านกีฬา   หมายถึง   ผู้มีความสามารถ  มีทักษะ  มีพรสวรรค์ในการออกก าลังกายได้เป็น
อย่างดีและโดดเด่นในการแข่งขันกีฬา 

5) ด้านทัศนศิลป์  และด้านศิลปะการแสดง   หมายถึง  ผู้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ในการถ่ายทอดสิ่งที่ประทับใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มาเป็นผลงานศิลปะของตนเอง
อย่างเด่นชัดกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
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6) ด้าน ICT หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
การสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้าน IT อย่างเด่นชัดกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 

7) อ่ืนๆ  หมายถึง   นักเรียนที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นนอกเหนือจาก 
 6 ประเภท  ข้างต้น 

นักเรียนพักนอนประจ ำ   หมายถึง  นักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ไม่สะดวก ห่างไกล กันดาร ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เดินทางไป-กลับ ระหว่างถิ่นที่อยู่กับโรงเรียน จ าเป็นต้องพักอาศัยในสถานที่ท่ีโรงเรียนจัดให้ หรือที่ซึ่งที่โรงเรียน
สามารถด าเนินการควบคุมดูแลได้ เช่น  

1) บ้านพักครู  หมายถึง  บ้านพักครูที่ให้นักเรียนพักนอนประจ า ทั้งนี้นักเรียนอาจจะอาศัยอยู่
รวมกับครู หรืออยู่เฉพาะนักเรียนก็ได้ 

2) ที่พักนักเรียน  หมายถึง  บ้านพัก / หอนอน ที่โรงเรียนสร้างขึ้นโดยเงินงบประมาณหรือเงิน
บริจาค ส าหรับให้นักเรียนพักนอนประจ า 

3) พักรวมกับชุมชน/อ่ืน ๆ   หมายถึง บ้านพักในชุมชนหรือวัด ที่ชุมชนหรือวัดให้ความร่วมมือให้
นักเรียนที่อาศัยพักนอนประจ า 

นักเรียนด้อยโอกำส   หมายถึง  นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  จ าแนกได้ ดังนี้ 

1) นักเรียนถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ต้องท างานหรือถูกบังคับให้
ท างานหารายได้ด้วยการขายแรงงานก่อนถึงวัยอันสมควร   ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง 
ไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย 

2) นักเรียนที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก  หมายถึง  เด็กที่มีความสมัครใจ หรือ
ถูกบังคับล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูงให้ต้องตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการ
ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 

3) นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กท่ีมารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาล หรือตามสถานที่ต่าง ๆ 
รวมไปถึงเด็กที่พ่อแม่ปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ตามล าพัง หรือกับบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้รับการ
เลี้ยงดูจากพ่อแม่ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาการหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยก มี
สภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน ขาดความรัก ความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กที่ขาดผู้อุปการะ
เลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ  

4) นักเรียนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กท่ีกระท าผิดและถูก
ควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครอบเด็กและเยาวชน  ตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่
ตั้งครรภ์นอกสมรส ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การท าแท้ง การฆ่าตัวตาย 
การทอดทิ้งทารก   

5) นักเรียนเร่ร่อน  หมายถึง  เด็กท่ีไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน  ด ารงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทาง  
ขาดปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต  เสี่ยงต่อการประสบอันตราย  และเป็นปัญหาสังคม 

6) นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ  หมายถึง  
เด็กที่ติดเชื้อเอดส์  หรือมีพ่อแม่เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์  เป็นเด็กที่มักถูกมองอย่างรังเกียจจน
ไม่สามารถเข้ารับการศึกษา  หรือบริการอ่ืน ๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได ้

7) นักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย  หมายถึง  เด็กที่เป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่าง
ไปจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  มีปัญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทย จนเป็นเหตุให้ไม่
มีโอกาสได้รับการศึกษาหรือบริการอ่ืนๆ ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ตามบริเวณ
ชายแดนของประเทศไทย 
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8) นักเรียนที่ถูกท าร้ายทารุณ  หมายถึง  เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย  ทางเพศ  หรือทาง
จิตใจ  มีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข  ระแวง  หวาดกลัว  เนื่องจากถูกท าร้ายทารุณ  ถูกบีบคั้น
กดดันจากพ่อแม่  หรือผู้ปกครอง  ซึ่งมีสภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่เป็นปกติ  หรือถูกล่วง
ละเมิดทางเพศในลักษณะต่าง ๆ  จากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว 

9) นักเรียนยำกจน (มำกเป็นพิเศษ)  หมำยถึง  เด็กซึ่งเป็นบุตรหลำนของคนยำกจนที่มีรำยได้
ไม่เพียงพอต่อกำรลี้ยงชีพ ( ครอบครัวมีรำยได้เฉลี่ยไม่เกิน  3,000 บำทต่อเดือน ) 
ครอบครัวอยู่รวมกันหลำยคน  ขำดแคลนปัจจัยพื้นฐำน  มีชีวิตอยู่อย่ำงยำกล ำบำก  
รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัด  หรือบุตรของกรรมกรก่อสร้ำง  หรือเด็กจำกครอบครัวที่
อยู่ในถิ่นทุรกันดำร  ขำดโอกำสที่จะได้รับกำรศึกษำและบริกำรอื่น ๆ 

10) นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด  หมายถึง  เด็กที่ติดสารระเหยหรือยาเสพติดให้โทษ  
หรือเด็กกลุ่มเสี่ยงการถูกชักน าให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม  เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับกลุ่ม
มิจฉาชีพ  ผู้มีอิทธิพลหรือบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  
เป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาในสังคม 

11) อ่ืนๆ หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษานอกเหนือจาก 10 ประการ 
ข้างต้น 

นักเรียนที่ออกกลำงคัน   หมายถึง  นักเรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนระหว่างปี  โดยไม่สามารถกลับเข้ามาเรียน
ได ้ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังนี้ 

1) ฐานะยากจน 
2) มีปัญหาครอบครัว 
3) สมรสแล้ว 
4) มีปัญหาในการปรับตัว 
5) ต้องคดี/ถูกจับ 
6) เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 
7) อพยพตามผู้ปกครอง 
8) หาเลี้ยงครอบครัว 
9) กรณีอ่ืน ๆ 

 ข้ำรำชกำรครูตำม (จ.18) หมายถึง ข้าราชการครูที่ก าหนดไว้ตาม จ.18 ของโรงเรียน ซึ่งอาจจะมาก
หรือน้อยกว่าจ านวนข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนจริง เนื่องจากมีข้าราชการครูบางส่วนไปช่วยราชการที่
โรงเรียนอ่ืนหรือศึกษาต่อ หรือข้าราชการครูจากโรงเรียนอื่นมาช่วย 

 ข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนจริงในสถำนศึกษำ    หมายถึง  ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานสอนใน
สถานศึกษานั้น ๆ จริง  ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าจ านวนข้าราชการครูตามกรอบอัตราก าลัง   เนื่องจากมี
ข้าราชการครูบางส่วนไปช่วยราชการที่โรงเรียนอื่นหรือลาศึกษาต่อ  หรือข้าราชการครูจากโรงเรียนอ่ืนมาช่วย
ราชการ 

 ครูผู้ช่วย หมายถึง ข้าราชการครูที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ 

 ครู  หมายถึง  ข้าราชการครู คศ.1 และ คร ูคศ.2 ที่ยังไม่ได้รับการประเมินวิทยฐานะ 

 ครูช ำนำญกำร  หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.2 และได้รับเงินวิทยฐานะ 3,500 บาท 
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 ครูช ำนำญกำรพิเศษ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.3 และได้รับเงินวิทยฐานะ 5,600 
บาท 

 ครูเชี่ยวชำญ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.4 และได้รับเงินวิทยฐานะ 9,900 บาท 

 ครูเชี่ยวชำญพิเศษ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.5 และได้รับเงินวิทยฐานะ 13,000 
บาท 

 ครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว   หมายถึง  ครูที่จ้างชั่วคราวด้วยงบประมาณในโครงการต่าง ๆ  จากส่วน
ราชการที่จัดสรรให้  และจากงบประมาณอ่ืน 

 ลูกจ้ำงประจ ำ  หมายถึง  ลูกจ้างประจ าที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณของทางราชการหมวด
ลูกจ้างประจ า 

 ลูกจ้ำงชั่วครำว  หมายถึง  ลูกจ้างที่จ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ  และจาก
งบประมาณอ่ืน 

 พนักงำนรำชกำร หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของส่วนราชการ เพ่ือพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


