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ค าน า 

  เอกสารคู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2559  ฉบับนี้  จัดท าขึ้น
ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12 เพ่ือใช้ประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  ตลอดจนใช้ในการปฏิบัติงานด้านสถิติ  และข้อมูล   พ้ืนฐานทางด้านการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12        

            กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือ
ฉบับนี้จะอ านวยความสะดวกต่อการท างานของผู้จัดท าข้อมูลปีการศึกษา  2559 ระดับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  หากมีข้อผิดพลาด                   
ประการใด  ขออภัยมา  ณ  ที่นี้ 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                         คู่มอืขอ้มลูสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2559  หนา้ 3 

 

สารบัญ 

เรื่อง                  หน้า 
ระบบจดัเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 4 
 ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  ปีการศึกษา  2559 4 
 ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 5 
 เมนูโรงเรียน 6 
 ปรับปรุงผู้ใช้งานของฉัน 6 
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 7 
 ทะเบียนนักเรียน 8 
 นักเรียนปัจจบุัน (ในรอบการท าข้อมูล) 
           - ย้ายเข้านักเรียน 
           - เพิ่มนักเรียน 
           - เพิ่มนักเรียนติด G 
           - ย้ายออก 
           - ออกกลางคัน/จ าหนา่ย 
           - จัดหอ้งเรียน 
           - เปลี่ยนชื่อนักเรียน 
           - อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน 

8 

 จ านวนนักเรียนแยกชัน้เพศ 12 
 เมนูปรับปรุงข้อมูล 14 
 น้ าหนัก,ส่วนสูง 14 
 ด้อยโอกาส,ขาดแคลน 15 
 การเดินทาง 16 
 พักนอน 16 
 ประเภทนักเรียน 17 
ขั้นตอนการใช้งาน  B-OBEC (สิ่งก่อสร้าง) 18 
 การลงทะเบียนใชง้าน 18 
 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ 19 
 ขั้นตอนการใช้งาน 20 
ขั้นตอนการใช้งาน  EMIS (ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา) 22 
 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ/การใช้งาน 23 
 ภาคผนวก 26 



 
 

                                                                         คู่มอืขอ้มลูสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2559  หนา้ 4 

 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  ปีการศึกษา  2559 
   

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยกลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ออกแบบ  จัดท าระบบ  และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการบันทึก
ประมวลผล  และรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งระบบต่าง ๆ เป็นระบบที่ติดตั้งบน  Web  Application  
Server  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  www.bopp-obec.info  ได้สรุประบบที่ส าคัญ ๆ                       
ที่หน่วยงานในสังกัดใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  ดังนี้ 
   1. การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (Data  Management  Center  2016 : DMC) 
  ระบบ  DMC  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริง               
ในโรงเรียน  ตลอดปีการศึกษา  ซึ่งในแต่ละปีการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจ านวน 3 ครั้ ง  คือ  ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลภาคเรียนที่ 1  (ข้อมูล ณ 10  มิถุนายน)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2  (ข้อมูล ณ 10  พฤศจิกายน)  
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่ 3  (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม)  โดยโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถ
ปรับปรุง  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เอง โดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
   2. การจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (B-OBEC) 
  ระบบ B-OBEC เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน                   
โดยก าหนดรูปแบบ  ประเภท  แผนผัง  ตลอดจนภาพถ่ายของสิ่งก่อสร้าง  พัฒนาด้วยระบบภาษา  php ระบบฐานข้อมูล  
My  SQL  โดยให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต  ซึ่งสามารถตรวจสอบ  แก้ไข  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงข้อมูล  
ของโรงเรียนได้เอง 
   3. การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (EMIS) ประกอบด้วย  
  3.1 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน 
  3.2 ข้อมูลครุภัณฑ์ในโรงเรียน  (M-OBEC) 
  3.3 ข้อมูลครูและบุคลาการทางด้านการศึกษา   
  3.4  ข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพ่ือปวงชน  (EFA) 
ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
  1.  เป็นเครื่องมือส าคัญในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา อย่างมีหลักการและเหตุผลของผู้บริหาร                   
และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
  2.  เป็นเครื่องมือในการวางแผน  การบริหารจัดการศึกษา  การจัดสรรงบประมาณและการติดตาม
ประเมินผล 
  3.  เป็นเครื่องมือในการก ากับ  ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามแผน
หรือเป้าหมาย 
  4.  เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 
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  5.  เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้  สร้างความเข้าใจ  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร  
และบุคลากรในองค์กร  และสาธารณชน 
  6.  เป็นเครื่องมือส าหรับบุคคลทั่วไป  เช่น  นักวิจัย  นักวิชาการ  หรือนักการศึกษาใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับการท างานทางวิชาการ  ช่วยในการตัดสินใจที่มีเหตุผล  หรือเพ่ือแสวงหาความรู้  ทฤษฎีใหม่ ๆ เพ่ือประโยชน์   
ต่อการพัฒนาการศึกษา 

 
 เมนูโรงเรียน 
 

 
 2.1  ปรับปรุงผู้ใช้งานของฉัน 
 -แก้ไขข้อมูล ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ให้ตรงกับท่ีใช้งานจริง (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ          
หากไม่ประสงค์จะใส่ก็ได้ แต่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่โรงเรียน หรือส านักงาน ให้สามารถติดต่อได้จริง) 
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 2.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
 - อัพโหลดภาพป้ายหน้าโรงเรียน เลือก Browse ไฟล์ภาพ นามสกุล .jpg ( jpg ตัวเล็กทั้งหมด)                     
ขนาดไม่เกิน 1MB 
 - แก้ไขข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ให้ตรงกับที่ใช้งานจริง (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หากไม่ประสงค์            
จะใส่ก็ได้ แต่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่โรงเรียน หรือส านักงาน ให้สามารถติดต่อได้จริง) 
 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานอ่ืน ๆ  
ให้ตรงกับปัจจุบัน  

อัพโหลดป้ายโรงเรียน  
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 2.3  ทะเบียนนกัเรียน 
  - ใช้ส าหรับค้นหา  โดยใช้เลขบัตรประชาชน  ชั้นเรียนหรือห้องเรียน 
 2.7  นักเรียนปัจจุบัน (ในรอบการท าข้อมูล) 
 
 

 

 

 

 

   
   2.7.1  ย้ายเข้านักเรียน 
  - ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ย้ายเข้านักเรียน > +ย้ายเข้านักเรียน ใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก
ของนักเรียนในช่อง > กด Enter 
  - ถ้าขึ้นตัวแดง "ไม่พบเลขประจ าตัวประชาชน" แสดงว่าข้อมูลนักเรียนคนนี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล         
ของระบบ DMC  ให้เปลี่ยนไปท าที่เมนู "เพิ่มนักเรียน" กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ทั้งหมดได้เลย ไม่ต้องท า                   
ที่เมนูย้ายเข้าแล้ว 
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    2.7.3  เพิ่มนักเรียน 
  - ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > เพ่ิมนักเรียน > +เพิ่มนักเรียนจะปรากฏหน้าต่างนี้ 
ส าหรับเมนูเพ่ิมนักเรียน  ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  ก่อนกดบันทึกนะค่ะ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   2.7.4  เพิ่มนักเรียนติด G (ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน) 
  ส าหรับนักเรียนที่ได้ขอบัตรประจ าตัว  ซึ่งไม่มีฐานะทางทะเบียน , บัตรประจ าตัวประชาชน  และไม่มี
สัญชาติไทยจากกระทรวงมหาดไทย   สามารถกรอกในเมนู "เพิ่มนักเรียน" ได้ 
  - ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนไม่มีบัตรประชาชนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม) 
  - ให้กดปุ่ม "+ เพ่ิม" ด้านล่างและกรอกข้อมูลนักเรียนเด็ก G ให้ครบถ้วน 
  - เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดบันทึกข้อมูลนักเรียน 
  - สามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียนได้ตลอดเวลาจนกว่าเขตจะกดอนุมัติข้อมูลให้ 
  - สามารถลบข้อมูลนักเรียนได้ตลอดเวลาจนกว่าเขตจะกดอนุมัติข้อมูลให้ 
  - เมื่อบันทึกข้อมูลส าเร็จแล้วโรงเรียนต้องรอเจ้าหน้าที่เขตฯ อนุมัติเด็กจากการตรวจสอบเอกสารยืนยัน
ตัวตน 
  - เมื่อเขตอนุมัติข้อมูลแล้วบัตร G ที่ระบบสร้างให้จะปรากฏขึ้นมา ให้โรงเรียนท าการตรวจสอบข้อมูล
ส่วนที่หายให้ครบถ้วนในหน้าทะเบียนแยกชั้นเพศ 

กรอกทุกรายการ 

http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2015/03/student_g_form.pdf
http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2015/03/student_g_form.pdf
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    2.7.5  ย้ายออก 
  - ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ย้ายออก > +ย้ายออก   เข้าหน้าจอย้ายออก ในหน้าจอนี้เอาไว้ค้นหา
นักเรียนที่จะย้ายออก ให้ค้นหาโดยใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แล้วกดปุ่มค้นหา 
หลังจากนั้นให้ท าตามข้ันตอนดังนี้ 

   
  - ให้ติ๊กท่ีข้างหน้านักเรียนคนที่ต้องการย้ายออก (ถ้าไม่ติ๊กโปรแกรมจะไม่ย้ายออกให้เด็กคนนั้น) 
  - ใส่วันที่ย้ายออกให้ถูกต้อง 
  - กดปุ่มบันทึกเพ่ือย้ายออกเด็กนักเรียน 
 
 
 
 
 

กรอกทุกรายการ 

พร้อมอัพโหลด
เอกสารและภาพถ่าย 
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    2.7.6  ออกกลางคัน/จ าหน่าย 
  - ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ออกกลางคัน/จ าหน่าย > +จ าหน่าย > ค้นหา จะปรากฏหน้าต่างนี้ 
  - ติ๊กเลือกช่อง  หน้านักเรียนที่จะท าการออกกลางคัน/จ าหน่าย > เลือกสาแหตุการออก > บันทึก 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  การจ าหน่ายนักเรียนจบชั้นสูงสุด ในที่นี้หมายถึงการจ าหน่ายนักเรียนที่จบช้ากว่าเพ่ือนนักเรียนรุ่น
เดียวกัน นักเรียนที่ควรจะจบในปีที่แล้วพ่ึงจะมาแก้ไขคะแนนและจบในรอบนี้ 
  การจ าหน่ายนักเรียนอายุพันเกณฑ์ ในที่นี้หมายถึง  การจ าหน่ายนักเรียนที่อายุพ้นเกณฑ์ ไม่ได้เรียน
โรงเรียนเรา  ไม่ได้สอบปลายภาค  ถ้าท าการจ าหน่ายเด็กที่สอบปลายภาคท่ีโรงเรียนออกไปในลักษณะนี้ โดยเข้าใจว่า   
คือการท าจบในรอบสิ้นปีการศึกษา ถือเป็นการข้ามข้ันตอน ระบบจะไมน่ับนักเรียนชั้นที่จ าหน่ายออกไป 
   - ออกกลางคัน (1.มีปัญหาในการปรับตัว 2.สมรส 3.ต้องคด ี/ถกูจับ 4.เจ็บป่วย/อ ุบัติเหตุ 

   5.หาเล ี้ยงครอบครัว 6.อพยพตามผู้ปกครอง 7.ฐานะยากจน  
   8.มีปัญหาครอบครัว) 

   - จ าหน ่าย (1.เรียนจบช ั้นส ูงสุด 2.อายุพ้นเกณฑ์ 3.ได้รับการยกเว้นตาม พรบ. 4.ตาย) 
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   2.7.7 จัดห้องเรียน 
  - ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > จัดห้องเรียน > +จัดห้องเรียน  หรือจะก าหนดห้องเรียนใหม่ทั้งหมด       
เลยก็ได้  ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างนี้ 
  - เลือกชั้นเรียน  > เลือกห้องเรียน  > ค้นหา จากนั้นท าการจัดชั้นเรียน  > บันทึก 
 

 

    2.7.8  เปลี่ยนชื่อนักเรียน   
  - ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > เปลี่ยนชื่อนักเรียน  > + แก้ไขชื่อนักเรียน  > ค้นหาจะปรากฏหน้าต่างนี้             
เพ่ือจะแก้ไขชื่อนักเรียนที่ต้องเปลี่ยนชื่อ  > ติ๊กเลือกช่อง  หน้านักเรียนที่จะท าการจะแก้ไขชื่อ > กดบันทึก 
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    2.7.9  อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน 
  - ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน> + อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน
นักเรียน > จะปรากฏหน้าต่างนี้ 
  - กรอกข้อมูลให้ครบ >เลือกประเภทเอกสาร > อัพโหลดเอกสาร > บันทึก 

 

  2.8 จ านวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 
 - ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > จ านวนนักเรียนแยกชั้นเพศ >จะปรากฏหน้าต่างนี้ 
ในหน้าต่างนี้  สามารถยืนยัน  ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ในหน้านี้ได้ 
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 -  จ านวนห้อง ถ้านักเรียนเป็น 0 ใส่จ านวนห้องไว้จะขึ้นตัวแดงและไม่สามารถยืนยันได้ 
 -  ชื่อสกุลภาษาอังกฤษที่โรงเรียนซ่อมข้อมูลมาแล้วใส่เป็นชื่อภาษาไทยหรือติดอักขระพยัญชนะไทยข้างหน้า 
ตัวอักษรอังกฤษ จะขึ้นตัวแดงและไม่สามารถยืนยันได้ ให้แก้ให้ถูกต้อง 
 -  นักเรียนซ้ าเลขประชาชนต่างโรงเรียน ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 
 -  นักเรียนที่รอย้ายเข้า/ไม่ส าเร็จ ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 
 -  นักเรียนซ้ าซ้อนที่โรงเรียนอ่ืนขอย้ายเข้า ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 
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เมนูปรับปรุงข้อมูล 

 

  3.1 ข้อมูลทั่วไป  จะประกอบด้วย  น้ าหนัก ส่วนสูง , ความด้อยโอกาส ขาดแคลน, การเดินทาง , พักนอน 
, ประเภทนักเรียน , สายการเรียน (ท าเฉพาะ ม.ปลาย) 

   3.1.1 น้ าหนัก,ส่วนสูง 
  - เมนปูรับปรุงข้อมูล > น้ าหนัก,ส่วนสูง >เลือกชั้น >เลือกห้อง  >ค้นหา  จะปรากฏหน้าต่างนี้ 
เพ่ือให้กรอกน้ าหนัก,ส่วนสูง > บันทึก (ให้กรอกตามความเป็นจริงค่ะ)  
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   3.1.2  ด้อยโอกาส,ขาดแคลน 
  - เมนปูรับปรุงข้อมูล > ด้อยโอกาส,ขาดแคลน >ค้นหา  จะปรากฏหน้าต่างนี้ 
เพ่ือให้เลือกเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส,ขาดแคลน > เลือกสาเหตุความด้อยโอกาส > เลือกสาเหตุความขาดแคลน >บันทึก 
(ให้กรอกตามความเป็นจริง เนื่องจากเมนูนี้จะน าไปใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ)  
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   3.1.3  การเดินทาง 

  - เมนปูรับปรุงข้อมูล > การเดินทาง >ค้นหา  จะปรากฏหน้าต่างนี้ 
เพ่ือให้เลือกเด็กนักเรียนมีระยะทางในการเดินทางไกล > เลือกวิธีการเดินทาง > เลือกระยะเวลาในการเดินทาง >เลือก
การเดินทาง  ถนนลูกรงั  ถนนลาดยาง  หรือเดินทางทางน้ า  > บันทึก (ให้กรอกตามความเป็นจริง เนื่องจากเมนูนี้จะ
น าไปใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ)  

 
   3.1.4  พักนอน 
  - เมนปูรับปรุงข้อมูล > พักนอน >ค้นหา  จะปรากฏหน้าต่างนี้ 
เพ่ือให้เลือกเด็กนักเรียนทีมีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ไม่สะดวกในการเดิน > เลือกการพักนอน > บันทึก (ให้กรอก
ตามความเป็นจริง เนื่องจากเมนูนี้จะน าไปใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ)  
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   3.1.5  ประเภทนักเรียน 
  - เมนปูรับปรุงข้อมูล > ประเภทนักเรียน >ค้นหา  จะปรากฏหน้าต่างนี้ 
เพ่ือให้เลือกประเภทเด็กนักเรียน > บันทึก (ให้กรอกตามความเป็นจริง เนื่องจากเมนูนี้จะน าไปใช้ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลประเภทนักเรียน 
 ให้แก้ไขข้อมูลนักเรียน ให้ตรงกับหัวข้อท่ีมีให้เลือก โดยเฉพาะหัวข้อ นักเรียนพิการเรียนร่วม ซึ่งได้รับ
งบประมาณจากทั้ง สนผ. (ส านักนโยบายและแผนฯ สพฐ.) หรือ ทั้งจาก สศศ. (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)                
ให้ระบุให้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อน าข้อมูลใช้ร่วมกับทางส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นักเรียนในโครงการต่างๆ            
ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนปกติ (ปกติทุกคนอัพเดตเป็นข้อนี้แล้ว ไม่ต้องท าอะไรเพิ่ม) 
2. นักเรียนพิการเรียนร่วม ที่รับงบประมาณจาก สนผ. (นักเรียนพิการทุกคนอัพเดตเป็นข้อนี้แล้ว) 
3. นักเรียนพิการเรียนร่วม ที่รับงบประมาณจาก สนผ. และ สศศ. (โรงเรียนไหนที่มีนักเรียนรับงบจาก สศศ.                    

ให้มาแก้ไขเพ่ิมเติม) 
4. นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน 
5. นักเรียนศูนย์การเรียน 
6. นักเรียนhome school 
7. นักเรียนการศึกษาทางเลือก 
8. นักเรียนโครงการ IP (Intensive program) 
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9. นักเรียนโครงการ EP (English program) 
10. นักเรียนโครงการ MEP (Mini English program) 
11. นักเรียนที่เรียนหลักสูตรคู่ขนานสามัญ - อาชีวศึกษา 

 การแก้ไขข้อมูลนักเรียน ให้ท าเป็นรายคนในเมนู ทะเบียนนักเรียน ค้นหาแล้วแก้ไขเป็นรายคน                         
(แก้ไขเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในประเภทที่ไม่ใช่ นักเรียนปกติ) 
 

 

 

การลงทะเบียนใช้งาน เปิดโปรแกรมบราวเซอร์ พิมพ์ URLไปท่ี http://bobec.bopp-obec.info/index.php 
1. เลือก ลงทะเบียน 
2. เลือก สถานศึกษา 

 
3. Search ค าว่า “สพม.” 
4. เลือก สพม.12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
 

 
 
-  จะปรากฏหน้าต่างนี้   
5. ส าหรับโรงเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว ในช่องลงทะเบียน จะปรากฏค าว่าลงทะเบียนแล้ว 
6. ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนให้คลิ๊กเลือกลงทะเบียน 

ขั้นตอนการใช้งาน B-OBEC (ข้อมูลสิง่ก่อสร้าง) 

 1 

2 

3 

4 

http://bobec.bopp-obec.info/index.php
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- กรอกข้อมูลในช่องต่าง ๆ ให้ครบ จากนั้น กดลงทะเบียน 

 
 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ 
1. เลือก เข้าสู่ระบบ 

 

5 

6 

1 
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2.จะปรากฏหน้าต่างนี้ กรอก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นกดเข้าสู่ระบบ 

 
 
 ขั้นตอนการใช้งาน 
1. เลือก เพิ่มข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

2 

1 
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2. เพ่ิมข้อมูล/แก้ไขข้อมูลประเภทสิ่งก่อสร้างแต่ละหัวข้อให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง 

 
 
- จะปรากฏหน้าต่างนี้ 
3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จากนั้น กดบันทึก 
4. การเพ่ิมภาพถ่ายสิ่งก่อสร้างให้ไปเพ่ิมในการแก้ไขข้อมูล 

 
 

2 

3 
4 

3 
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- เข้าสู่ระบบ EMIS ผ่านทาง  http://data.bopp-obec.info/emis  
ขั้นตอนการลงทะเบียนส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่เคยลงทะเบียน 
 
      1.เลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        

 
 2. เลือกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ขั้นตอนการใช้งาน E-MIS 
(ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา) 

1 

1 

2 

http://data.bopp-obec.info/emis
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3. เมื่อเลือกโรงเรียนเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้ เลือก ลงทะเบียนโรงเรียน จากนั้นรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ 
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
4. ส าหรับโรงเรียนใดที่ลงทะเบียนไว้ครบ 2 ครั้งแล้ว  จะไม่โชว์เมนูลงทะเบียนโรงเรียน ให้โรงเรียนไปที่เมนู  
เข้าสู่ระบบได้เลย 

 
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ 
1. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นกดเข้าสู่ระบบ 

 
 
 

3 4 

1 



 
 

                                                                         คู่มอืขอ้มลูสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2559  หนา้ 24 

 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าต่างนี้ จากนั้นให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลในหน้านี้ให้ครบทุกหัวข้อ โดยข้อมูลในแต่ละ
หัวข้อจะต้องถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 
2. ส าหรับเมนูข้อมูลครุภัณฑ์ จะปรากฏหน้าต่างนี้ 
  - เลือก แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์  
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3. ตรวจสอบว่าข้อมูลครุภัณฑ์ใดมีการแก้ไขบ้าง หรือยังไม่ได้กรอก  หากยังไม่กรอกให้ด าเนินการกรอกให้ครบถ้วน  
จากนั้นกดบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล 
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นิยาม 

 
  โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต12 
  วันที่ตั้งโรงเรียน  หมายถึง  วันที่ก่อตั้งโรงเรียนนี้  ซึ่งได้บันทึกไว้ในสมุดหมายเหตุรายวัน 
เขตท่ีต้ังของโรงเรียน  หมายถึง  ที่ตั้งโรงเรียนว่าอยู่ในเขตใด  แบ่งเป็น  3  ลักษณะ  คือ 
  1. เขตการปกครอง  หมายถึง  สถานที่ตั้งของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในการปกครอง ตามที่กระทรวงมหาดไทย
ประกาศ 
  2.  ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  หมายถึง  สถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่หรือบริเวณสภาพทางภูมิศาสตร์ 
  3.  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัด 
  เขตบริการของโรงเรียน  หมายถึง  เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด 
  รอยตะเข็บชายแดน  หมายถึง  โรงเรียนที่มีเขตพ้ืนที่  เขตบริการของโรงเรียนติดต่อกับแนวชายแดน
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  พื้นที่จุดบอด  หมายถึง  บริเวณพ้ืนที่ที่กันดาร  การคมนาคมไปไม่ถึง  หรือไปล าบาก  บริการของรัฐ
เข้าไปได้ยาก 
  ประเภทโรงเรียน หมายถึง การจัดประเภทโรงเรียน โดยแบ่งตามระดับการศึกษาที่  จัดเป็นหลักหรือ  
ตามวัตถุประสงค์ท่ีจัดการศึกษา 
  ในส่วนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาเป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง  ระดับการศึกษาภาคบังคับ ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในด้านต่างๆต่อจากระดับประถมศึกษา เพื่อให้ความรู้  ความต้องการ  ความสนใจ  และความถนัดของตนเอง
ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ  ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควร  แก่วัยโดยปกติใช้เวลา
เรียน 3 ปี เริ่มตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3  
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและความ
สนใจต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพรวมทั้งการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและทักษะทางสังคมที่จ าเป็น โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี ในสายสามัญ เริ่มตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่      
4-6 ในสายอาชีพ เริ่มตั้งแต่ ปวช. 1- 3 
  ประเภทโครงการอาหารกลางวัน  แบ่งออกเป็น 
  ประเภทที่ 1  หมายถึง  โรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทาน
ทุกวันโดยไม่ขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 



 
 

                                                                         คู่มอืขอ้มลูสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2559  หนา้ 28 

 

  ประเภทที่  2   หมายถึง  โรงเรียนเครือข่ายวิทยาการศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนที่ได้รับ การคัดเลือก  
ให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายวิทยากรในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้  คอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ  วิชาชีพ  กีฬา  และดนตรี 
  ประเภทที่   3  หมายถึง  โรงเรียนที่นักเรียนจ านวนหนึ่ง  ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน                      
ถึงแม้จะได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนตามที่รัฐจัดให้  จ าแนกเป็น 
   3.1  หมายถึง  โรงเรียนที่มีนัก เรียนจ านวนหนึ่ งไม่ ได้รั บประทานอาหารกลางวัน                         
แม้โรงเรียนจะพยายามจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้มากกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้วก็ตาม 
   3.2  หมายถึง  โรงเรียนที่มีนัก เรียนจ านวนหนึ่ งไม่ ได้รับประทานอาหารกลางวัน                        
และโรงเรียนก็ได้พยายามจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเท่านั้น 
  นักเรียนพิการ หมายถึง นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่  
  1. คนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการมองเห็น หมายถึง บุคคล         
ที่สูญเสียการเห็น ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงบอดสนิท อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คนตาบอดสนิทและคนที่เห็นเลือนลาง 
  2. คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับรุนแรง จนถึงระดับ
น้อย อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คนหูหนวก คนหูตึง 
  3.  คนที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึ ง  คนที่ มี พัฒนาการช้ ากว่ าคนปกติทั่ ว ไป                            
เมื่อวัดสติปัญญา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว มีสติปัญญาต่ ากว่าบุคคลปกติและความสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่ ากว่าเกณฑ์อย่างน้อย 2 ทักษะ ขึ้นไป  เช่น ทักษะในการสื่ อความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะในการใช้
สาธารณะสมบัติ การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน การควบคุมตนเอง สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของตนเอง 
การเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่างและการท างานซึ่งลักษณะความบกพร่องทางสติปัญญา  การแสดงอาการ
ก่อนอายุ 18 ปี อาจแบ่งความบกพร่องของสติปัญญาออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้  
   1) เด็กปัญญาอ่อนที่เรียนหนังสือได้ หมายถึง เด็กปัญญาอ่อนที่มีสติปัญญาอยู่ระหว่าง 50 -70 
วัดโดย ใช้แบบสอบถามมาตรฐาน มีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด ไม่เท่าเทียมกับเด็กวัยเดียวกันและมีพฤติกรรมทาง
สังคมไม่เหมาะสมกบัวัย 
   2) เด็กปัญญาอ่อนที่ฝึกได้ หมายถึง เด็กปัญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญาอยู่ระหว่าง 35-49 
โดยประมาณ  เป็นเด็กปัญญาอ่อนขั้นปานกลางที่มีสติปัญญาและพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
  4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วนอวัยวะส่วนใดส่วน
หนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ  เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง  มีความพิการระบบประสาทมีความ
ล าบากในความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ไม่รวม คนที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส 
ได้แก่ ตาบอด หูหนวก อาจแบ่งได้เป็นประเภท ดังนี้  โรคของระบบประสาท  โรคทางระบบกล้ามเนื้อกระดูก            
การไม่สมประกอบมาแต่ก าเนิด สภาพความพิการและความบกพร่องอ่ืนๆ 
  5. คนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง คนที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างทาง
กระบวนการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษาที่เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนซึ่งส่งผลท าให้มี
ปัญหาในการฟัง การพูด การคิด การอ่าน การเขียน การสะกด หรือการค านวณรวมทั้งสภาพความบกพร่อง  ในการรับรู้
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สมองได้รับการบาดเจ็บ การปฏิบัติงานทางสมองสูญเสียไป ท าให้มีปัญหาในการอ่าน และปัญหาในการเข้าใจภาษา ทั้งนี้ 
ไม่รวมคนที่มีปัญหาทางการเรียนเนื่องจากสภาพบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ปัญหาทาง
อารมณ์ หรือความด้อยโอกาสเนื่องจากสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ 
  6. คนที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องของการออก
เสียงพูด เช่น  เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มีความบกพร่องในเรื่อง   ความเข้าใจ             
และการใช้ภาษาพูด การเขียน หรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษา เนื้อหา
ของภาษาและหน้าที่ของภาษา 
  7. คนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรือทางอารมณ์ หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ                
เป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคมหรือวัฒนธรรม 
  8. คนออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการ                     
สื่อความหมาย พฤติกรรมอารมณ์ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการท างานในหน้าที่บางส่วนของสมองผิดปกติ  
พบได้ก่อนวัย 30 เดือน ลักษณะของบุคคลออทิสติก สรุปได้ดังนี้ 
   1) มีความบกพร่องทางปฎิสัมพันธ์ทางสังคม 
   2) มีความบกพร่องทางการสื่อสาร ทั้งด้านการใช้ภาษาพูด ความเข้าใจภาษา การแสดงกิริยา
สื่อสารความหมาย 
   3) มีความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอารมณ์ บางคนมีพฤติกรรมซ้ าๆ ผิดปกติ 
   4) มีความบกพร่องด้านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
   5) มีความบกพร่องด้านการใช้อวัยวะต่างๆ อย่างประสานสัมพันธ์ การใช้ส่วนต่าง ๆ                    
ของร่างกาย 
   6) มีความบกพร่องด้านการจินตนาการ ไม่สามารถแยกเรื่องจริงเรื่องสมมุติ หรือประยุกต์                     
วิธีจากเหตุการณ์หนึ่งไปยังเหตุการณ์หนึ่งได้ 
    7) มีความบกพร่องด้านสมาธิ มีความสนใจที่สั้น วอกแวกง่าย  
  9. คนที่มีความพิการซ้อน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่งประเภท              
ในบุคคลเดียวกัน 
  นักเรียนที่ด้อยโอกาส หมายถึง นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา จ าแนกได้ดังนี้ 
  1. นักเรียนถูกบังคับใช้ให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ต้องท างานหรือถูกบังคับ                     
ให้ท างานหารายได้ด้วยการขายแรงงานก่อนถึงวัยอันสมควร  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ไม่มีโอกาสได้รับ                    
การพัฒนาให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย 
  2. นักเรียนที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กที่มีความสมัครใจ หรือถูกบังคับ
ล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูงให้อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 
  3. นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กท่ีมารดาทอดทิ้งในโรงพยาบาล หรือตามสถานที่ต่าง ๆ  รวมไปถึง  
เด็กท่ีโดนพ่อแม่ปล่อยให้อยู่ตามล าพัง หรือกับบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ทั้งนี้อาจมี  เหตุมาจากปัญหา
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การหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตท่ามกลางความสับสน ขาดความรักความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กที่ ขาด     
ผู้อุปการะเลี้ยงดูอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นๆ 
  4. นักเรียนที่อยู่ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระท าผิดและถูกควบคุมอยู่ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กที่ตั้งครรภ์นอกสมรส ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ เช่น การท าแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก 
  5. นักเรียนเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ ไม่มีที่อยู่ เป็นหลักเป็นแหล่งแน่นอนด ารงชีวิตอยู่ ไร้ทิศทาง                      
ขาดปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต เสี่ยงต่อการประสบอันตรายและเป็นปัญหาสังคม 
  6. นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเชื้อ
เอดส์ หรือมีพ่อแม่  ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่ถูกมองอย่างรังเกียจจนไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหรือบริการอ่ืนๆ  
ส่วนใหญ่อพยพมาตั้งหลักแหล่งอยู่ตามชายแดนของประเทศไทย 
  7. นักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กที่เป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไป 
จากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหาเกี่ยวกับ การถือสัญชาติไทย จนเป็นเหตุให้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาหรือ
บริการอ่ืนๆ ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ตามชายแดนของไทย 
  8. นักเรียนที่ถูกท าร้ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มีชีวิตอยู่
อย่างไม่เป็นสุข ระแวงหวาดกลัว เนื่องจากถูกท าร้ายทารุณถูกบีบคั้นกดดันจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองซึ่งมีสภาพจิตใจหรือ
อารมณ์ไม่ปกติหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่างๆ 
  9. นักเรียนยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซ่ึงเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได้  ไม่เพียงพอ
ต่อการเลี้ยงชีพ (ทั้งครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาทต่อปี) ครอบครัวอยู่รวมกันหลายคน  ขาดแคลน
ปัจจัยพื้นฐาน มีชีวิตอยู่อย่างล าบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัด หรือบุตรของกรรมกรก่อสร้างหรือเด็กจากครอบครัว
ที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ขาดโอกาสที่ได้รับการศึกษาและบริการอ่ืนๆ 
  10. นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือยาเสพติดให้โทษ หรือเด็ก
กลุ่มเสี่ยงการถูกชักน าให้พฤติกรรมตนไม่เหมาะสม เกี่ยวข้องผูกพันกับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู้มีอิทธิพลหรือบุคลที่แสวงหา
ผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมายเป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาในสังคม 
  11. อ่ืนๆ หมายถึง นักเรียนในโรงเรียน ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษานอกเหนือ 10 ประการข้างต้น 
  นักเรียนที่ออกกลางคัน หมายถึง  นักเรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนระหว่างปี โดยไม่สามารถกลับเข้า
มาเรียนได้ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังนี้ 
   1. ฐานะยากจน 
  2. มีปัญหาครอบครัว 
  3. สมรสแล้ว 
  4. มีปัญหาในการปรับตัว  
  5. ต้องคดี/ถูกจับ 
  6. เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 
  7. อพยพตามผู้ปกครอง 
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  8. หาเลี้ยงครอบครัว 
  9. กรณีอ่ืนๆ 
  นักเรียนขาดแคลน หมายถึง 
  1. นักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจน                  
มีเครื่องแบบนักเรียนสวมใส่มาโรงเรียนไม่เพียงพอ 
  2. นักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจนไม่มีเงินซื้อ
เครื่องเขียน ให้นักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3. นักเรียนที่ขาดแคลนแบบเรียน ยืมเรียน หมายถึง แบบเรียน  หนังสือยืมเรียนส าหรับนักเรียนทุกคน
มีไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ท าให้นักเรียนบางคนไม่มีแบบเรียนใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  4. นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจนไม่มีเงินซื้ออาหาร
กลางวันให้เด็กรับประทาน 
  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ หมายถึง นักเรียนที่แสดงออกถึงความสามารถ  อันโดดเด่น
หรือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเด็กอ่ืนๆ    
ที่อยู่ในวัยเดียวกันที่มีสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ในระดับเดียวกัน ความสามารถในที่นี้ ได้แก่ความสามารถในด้าน
สติปัญญาความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง พฤติกรรมดังกล่า วแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะพัฒนา
ความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ 
  1. ด้านวิทยาศาสตร์/ด้านคณิตศาสตร์ หมายถึง มีความเข้าใจ มองเห็นมิติสัมพันธ์สิ่งที่เป็นนามธรรม  
ใช้จ านวนได้รวดเร็ว   มีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล สร้างและสรุปความคิด ปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการ
อย่างหลากหลายได้เร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
  2. ด้านภาษา หมายถึง เป็นผู้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาพเพ่ือการสื่อสารได้ดีกว่าเด็ก
ในวัยเดียวกัน 
  3. ด้านดนตรี หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถและมีจินตนาการในการแสดงหรือเล่นดนตรีอย่างมี
สุนทรียภาพ 
  4. ด้านกีฬา หมายถึง ผู้มีความสามารถ มีทักษะ มีพรสวรรค์ในการออกก าลังกายได้เป็นอย่างดีและโดน
เด่นในการแข่งขันกีฬา 
  5. ด้านทัศนศิลป์ และด้านศิลปะการแสดง หมายถึง ผู้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์                 
ในการถ่ายทอดสิ่งที่ประทับใจ 
  6. ด้าน ICT หมายถึง  ผู้ที่มีความสามารถ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้คอมพิวเตอร์              
การสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ด้าน IT อย่างเด่นชัดกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
  7. อ่ืนๆ หมายถึง นักเรียนที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นนอกเหนือจาก 6 ประเภทข้างต้น 
  นักเรียนพักนอนประจ า  หมายถึง นักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ ไม่สะดวก ห่างไกล กันดาร ท าให้เป็น                     
อุปสรรค์ต่อการเดินทางไป-กลับ ระหว่างถิ่นที่อยู่กับโรงเรียน จ าเป็นต้องพักอาศัยในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้ หรือที่              
ที่โรงเรียนสามารถด าเนินการควบคุมดูแลได้ เช่น 
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  1. บ้านพักครู หมายถึง บ้านพักครูที่ให้นักเรียนพักนอนประจ า ทั้งนี้นักเรียนอาจจะอาศัยอยู่รวมกับครู 
หรืออยู่เฉพาะกับนักเรียนก็ได้ 
  2. ที่พักนักเรียน หมายถึง บ้านพัก/หอพัก ที่โรงเรียนสร้างขึ้นโดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินบริจาค 
ส าหรับนักเรียนพักนอนประจ า 
  3. พักรวมกับชุมชน/อ่ืนๆ หมายถึง บ้านพักในชุมชนหรือวัด ที่ชุมชนหรือวัดให้ความร่วมมือ                        
ให้นักเรียนอาศัยพักนอนประจ า 
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คณะผู้จัดท า 

   
 ที่ปรึกษา 

  นายภิญโญ  จันทรวงศ ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

            นายไกรสิทธ์ิ  เลิศไกร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

            นายมนูญ  บุญชูวงศ ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

            นายพรศักดิ์   จินา   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

            นายสุทัศน์     แก้วพูล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

            นายจาตรุงค์    สุขแก้ว      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

  

 บรรณาธิการกิจ 
  นางมันทนา  รัตนะรตั    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

  นางสาวพัทธมน  บัวจีน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ 
  นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ 
 

 คณะท างาน 

  นายมนูญ  บุญชูวงศ์      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

  นางมันทนา  รัตนะรตั    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

  นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

            นางสาวพัทธมน  บัวจีน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

  นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ 
  นายอนุชา  กลิ่นจันทร์    ครูช่วยราชการ 

  นางสาวธิดารตัน์  ทวีทอง  ลูกจ้างช่ัวคราว 

  นางสาวจุฑามาศ ภาชนะกาญจ์น ลูกจ้างช่ัวคราว 

 

 พิมพ์ /ออกแบบปกและรูปเล่ม 
  นางสาวธิดารตัน์  ทวีทอง  ลูกจ้างช่ัวคราว 

            

 


