.

แนวทางการดำาเนินงานเกีย่ วกับนักเรียนซ้ำ้าซ้้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์รับเข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก (นักเรียนติด G)
สำำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) โดยสำำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สนผ.)
ได้ ดำำ เนิ น กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล นั ก เรี ย นรำยบุ ค คลผ่ ำ นระบบ Data Management Center : DMC ซึ่ ง ระบบ DMC ปี
กำรศึกษำ 2556 มีกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนโดยไม่ให้นักเรียนเกิดควำมซำ้ำ ซ้อนกัน โดยตรวจสอบจำกหมำยเลขบัตร
ประจำำตัวประชำชน ชื่อ – ชื่อสกุล ชื่อ – สกุล ของพ่อแม่ หำกมีข้อมูลที่เหมือนกัน จะไม่สำมำรถนำำเข้ำนักเรียนที่ซำ้ำได้
สำำเร็จ จำกกำรประมวลผลข้อมูลปรำกฎว่ำยังมีข้อมูลที่ ผิดพลำดจำำนวนมำก จึงขอแจ้งแนวทำงกำรดำำเนินงำนเกี่ยวกับ
นักเรียนซำ้ำซ้อน นักเรียนอำยุไม่ถึงเกณฑ์รับเข้ำเรียน นักเรียนอำยุเกินเกณฑ์กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และนักเรียนที่ไม่มีเลข
ประจำำตัวประชำชน 13 หลัก (นักเรียนติด G) ดังนี้
1. กำรนับตัวตนนักเรียนภำยในโรงเรียนเพื่อรำยงำนในระบบ DMC ให้นับตัวตนนักเรียนตั้งแต่เปิดภำคเรียน
จนถึงวันที่ 10 มิถุนำยนเท่ำนั้น สำำหรับนักเรียนที่ย้ำยโรงเรียนหลังวันที่ 10 มิถุนำยน ไม่ควรนำำเข้ำสู่ระบบ หรือหำกจะ
นำำเข้ำสู่ระบบเพื่อต้องกำรให้ยอดนักเรียนเป็นปัจจุบัน โรงเรียนอำจต้องประสำนงำนกันเอง โดยจะต้องมีกำรดำำเนินกำร
ย้ำยออกจำกโรงเรียนเดิม โรงเรียนใหม่ จึงจะสำมำรถนำำเข้ำและนับนักเรียนได้ตำมปกติ โดยให้ศึกษำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรจำำหน่ำยนักเรียน กรณีนักเรียนย้ำยโรงเรียน ซึ่งหำกทรำบว่ำนักเรียนมีที่เรียนแล้ว ควรจำำ หน่ำยนักเรียนออกจำก
ระบบ
2. กำรนับอำยุนักเรียนเข้ำเรียนตำม ประกำศสำำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรนับอำยุเด็กเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำ ระดับก่อนประถมศึกษำ ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสำำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกำศ ณ วันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2549 ประกำศว่ำ
ข้อ 1 กำรรับเด็กเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัด สำำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้รับเด็กที่มีอำยุไม่น้อยกว่ำ 4 ปีบริบูรณ์
ข้อ 2 กำรนับอำยุเด็กเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสำำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของกำรเปิดภำคเรียนที่ 1 ตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยปีกำรศึกษำ กำรเปิดปิดสถำนศึกษำ
3. กำรนับจำำนวนนักเรียนซำ้ำซ้อน ในทำงสถิติของ สพฐ. จะไม่นับตัวตน รวมทั้งไม่สำมำรถจัดสรรงบประมำณ
ให้กับนักเรียนคนดังกล่ำวได้ ตำมพระรำชบัญญัติกำำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๓๐ และมำตรำ ๓๒ ยกเว้ นกำรถ่ำ ยโอนสถำนศึก ษำขั้ นพื้ นฐำนที่ มี ลั ก ษณะพิ เศษ 9
ประเภท สำำหรับกรณี นักเรียนอำยุไม่ถึงเกณฑ์เข้ำเรียน และนักเรียนที่มีอำยุเกินเกณฑ์กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (20 ปี)
ในทำงสถิติจะไม่นับตัวตน เนื่องจำกอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของ สพฐ. ที่มีหน้ำที่ให้กำรศึกษำกับประชำกรที่มีอำยุ
4 – 18 ปี นอกจำกจะมีกำรหลักฐำนกำรขอผ่อนผันกำรเข้ำเรียนตำมประกำศประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังอำยุตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2546 ส่งให้ สพฐ.
พิจำรณำเป็นรำย ๆ ไป
4. เมื่อเกิดกรณีนักเรียนซำ้ำซ้อนขึ้นในระบบ DMC คือ เมื่อบันทึกนักเรียนในระบบ DMC แล้วไม่สำมำรถนำำเข้ำ
นักเรียนได้สำำเร็จ จะต้องส่งเอกสำรให้ สพฐ. พิจำรณำเพิ่มเติม ดังนี้
4.1 ทะเบียนนักเรียน (ทะเบียนเล่มใหญ่) โดยให้ถ่ำยภำพเอกสำรทะเบียนนักเรียนหน้ำที่มีข้อมูล
นักเรียนที่ซำ้ำซ้อน เพื่อแสดงว่ำนักเรียนคนนั้นเข้ำเรียนเมื่อใด เลขประจำำตัวนักเรียนเท่ำใด ใครเป็นผู้ปกครอง โดยจัดเก็บ
เป็นนำมสกุล .jpg
4.2 แบบฟอร์มรับรองทะเบียนนักเรียนรำยบุคคล (กรณีนักเรียนซำ้ำซ้อน) ติดรูปนักเรียนแล้วให้ scan
เอกสำรกำรรับนักเรียนเป็นภำพ หรือถ่ำยภำพด้วยกล้องดิจิตอลแล้วจัดเก็บเป็น แฟ้มนำมสกุล .jpg โดยให้ครูประจำำชั้น
เป็นผู้กรอกรำยละเอียดนักเรียนตำมแบบฟอร์ม รับรองทะเบียนนักเรียนรำยบุคคล (กรณีนักเรียนซำ้ำซ้อน) ให้ครูประจำำชั้น
และผู้อำำนวยกำรโรงเรียนลงลำยมือชื่อรับรองข้อมูล

-24.3 เอกสำรหรือหลักฐำนอื่น ๆ ที่ตอ้ งกำรแสดง
5. สำำหรับโรงเรียนที่รับนักเรียนที่มีตัวตนเข้ำเรียน หลังวันที่ 10 มิถุนำยน และเกิดกรณีซำ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น
ระบบ dmc จะลบข้อมูลนักเรียนที่ซำ้ำ ซ้อนในทะเบียนนักเรียนออกไปก่อน โดยภำคเรียนที่ ๑ จะไม่ได้รับจัดสรรงบ
ประมำณ แต่ สพฐ. จะให้เพิ่มข้อมูลอีกครั้งในภำคเรียนถัดไปและจัดสรรงบประมำณให้
6. หำกโรงเรียนพิจำรณำแล้วว่ำข้อมูลนักเรียนซำ้ำ ซ้อนของโรงเรียนท่ำนถูกต้องแล้ว ต้องกำรยืนยันตัวตนของ
นักเรียน ให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสำรเพื่อ upload เข้ำระบบ DMC โดยให้นำำภำพถ่ำยทะเบียนนักเรียน ภำพถ่ำยตำม
แบบฟอร์มรับรองทะเบียนนักเรียนรำยบุคคล (กรณีนักเรียนซำ้ำซ้อน) และหลักฐำนอื่น ๆ ตำมข้อ 4 วำงใน microsoft
word จำกนั้น ส่งออกเป็น แฟ้ม .pdf แล้วตั้งชื่อเป็น รหัสโรงเรียนแปดหลัก (รหัส smis) (ดำำเนินกำรวิธีกำรใดก็ได้ให้
เอกสำรทั้งหมดอยู่ในแฟ้มเดียวและมีนำมสกุล .pdf) แล้วให้ upload แฟ้มเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำว ขึ้นระบบ DMC
ในเมนู ส่งเอกสารนักเรียนซ้ำ้าซ้้อน โดยสำำนักงำนเขตพื้นที่ไม่ต้องยกเลิกกำรยืนยันข้อมูล
7. เมื่อ สพฐ. พิจำรณำจำกหลักฐำนที่ส่ง จำกวันที่ที่รับนักเรียนเข้ำเรียนทั้งในทะเบียนนักเรียนและแบบฟอร์ม
กำรรับนักเรียน โดยพิจำรณำว่ำตั้งแต่เปิดภำคเรียน ถึงวันที่ 10 มิถุนำยน มีตัวตนอยู่ที่ใดก็จะนับยอดให้โรงเรียนนั้น
ทั้งนี้ให้พิจำรณำนับตัวตนนักเรียนที่นั่งเรียนอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่เปิดภำคเรียนจนถึงวันที่ 10 มิถุนำยน ไม่เกี่ยวข้องกับ
เอกสำรกำรรับย้ำย โดยเมื่อวิเครำะห์จำกเอกสำรและหลักฐำนของโรงเรียนที่ส่งมำเพื่อพิจำรณำแล้ว สพฐ. จะนำำกลับ
ข้อมูลเข้ำสู่ฐำนข้อมูล DMC และนับยอดให้อตั โนมัติ
8. กำรดำำ เนินกำรเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำำ ตัวประชำชน 13 หลัก (นักเรียนติด G) ขณะนี้ สนผ. ได้
กำำหนดแนวทำงกำรกำำ หนดเลขสำำ หรับใช้แทนเลข 13 หลัก ของนักเรียน เพื่อใช้ในระบบกำรศึกษำ จนกระทั่งจบกำร
ศึกษำ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบเลข 13 หลักของกระทรวงมหำดไทย โดยมีหลักกำรกำำหนดเลขใช้แทนเลข 13 หลัก ดังนี้
หลักที่ 1 G คือ Generate หมายถึง การออกเลขประจำาตัว 13 หลัก ซ้ึ่งเป็นเลขที่ถูกกำาหนดขึ้นโดยระบบ DMC
หลักที่ 2 และ 3 หมายถึง รหัสจังหวัด
หลักที่ 4 และ 5 หมายถึง รหัสอำาเภอ
หลักที่ 6 และ 7 หมายถึง รหัสปีการศึกษา
หลักที่ 8 ถึง 13 หมายถึง เลขลำาดับที่ของนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำาตัวคนที่เท่าใดของระบบฐานข้อมูล DMC

ซึ่ง สนผ. จะดำำเนินกำรออกรหัสให้กับนักเรียนทุกคนที่ติดรหัส G และดำำ เนินกำรเปลี่ยนรหัสนักเรียนติด G
ในฐำนข้อมูลทั้งระบบ ตำมหลักกำรออกรหัสดังกล่ำวข้ำงต้น และสำำหรับนักเรียนที่ จะเข้ำเรียนใหม่โดยไม่มีเลขประจำำตัว
ประชำชน 13 หลัก จะต้องส่งเอกสำรเพือ่ ขอออกเลข 13 หลัก เพื่อใช้ในระบบกำรศึกษำต่อ สนผ. โดยสำำนักงำนเขตพื้นที่
ต้องเป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบเอกสำรและเป็นผู้ส่งเอกสำรเสนอขอออกเลข 13 หลัก ทั้งนี้ ให้ดำำเนินกำรขอออกเลขใช้
แทนเลข 13 หลัก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2556 เป็นต้นไป โดยเอกสำรที่ต้องส่งเพื่อขอออกเลข 13 หลัก มีดังนี้
1. สำำเนำแบบแสดงข้อมูลรำยบุคคล
2. สำำเนำบัตรประจำำ ตัวอื่น ๆ บัตรต่ำงด้ำว พำสปอร์ต หรือเอกสำรอื่น ๆ ของ นักเรียน พ่อ แม่
ผู้ปกครองของนักเรียน โดยให้รับรองสำำเนำถูกต้อง และให้ส่งทำงเอกสำรทำงระบบไปรษณีย์ ตำมที่อยู่
กลุ่มสารสนเทศ สำานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำาเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300

หรือ scan เอกสำรให้มีควำมชัดเจน แล้วแนบไฟล์ส่งผ่ำนระบบ e-filling หรือ e-office ของสพฐ. จำกนั้น ระบบ DMC
จะออกเลขรหัส G และใส่เลขรหัสในระบบ DMC โดยอัตโนมัติ
แนวทำงกำรดำำเนินกำรดังกล่ำวให้ใช้กับระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลโดยระบบ DMC ทุกปีกำรศึกษำ
จนกว่ ำจะมี ก ำรเปลี่ยนแปลง และควรปฏิ บัติต ำม มำตรำ 83 แห่ ง พรบ.ระเบี ย บข้ ำรำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. 2551
โดยเคร่งครัด
กลุ่มสารสนเทศ สนผ.

สำาหรับเจ้าหน้าที่ สพฐ. Date …...................................

G -

-

ข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G)

ติดรูปถ่าย
นักเรียน

(ภาพหน้าตรง)

สำำนักงำนเขตพื้นที่ ….......................................................... รหัสสำำนักงำนเขตพื้นที่ (smis) ................................
โรงเรียน …............................................................................... รหัสโรงเรียน (smis) …..............................................
ข้อมูลนักเรียน
ปีกำรศึกษำที่เข้ำเรียน..............................วันที่เข้ำเรียน........../......................./................... ชั้นที่เข้ำเรียน........................ ห้อง...................
เลขประจำำตัวนักเรียน..............................เลขอ้ำงอิงจำกเอกสำรอื่น ๆ (เช่นบัตรต่ำงด้ำว, พำสปอร์ต, เอกสำร/หนังสือที่ทำงรำชกำรออกให้)
ประเภทเอกสำร….............................................................................เลขที่อ้ำงอิง ..........................................................................................
(ดช., ด.ญ., นำย, นำงสำว) ชื่อ....................................................................นำมสกุล..................................................................................
วัน / เดือน / ปีเกิด......................................... สัญชำติ.......................เชื้อชำติ......................ศำสนำ......................จำำนวนพีน่ ้อง.............คน
เป็น (ชนเผ่ำ/ชนกลุ่มน้อย/ กลุ่มชำติพันธุ์/เด็กชำยขอบ)................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
รหัสประจำำบ้ำน
บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่.............. ตรอก / ซอย / ถนน.......................................... แขวง / ตำำบล................................................
เขต / อำำเภอ / กิ่งอำำเภอ.................................................................... จังหวัด..........................................................................................
(ทะเบียนบ้ำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ถ้ำไม่มีใช้ของนำยจ้ำง หรือ ผู้ให้แหล่งพักพิง )

ที่อยู่ปัจจุบัน รหัสประจำำบ้ำน

(ทีอ่ ยู่ปัจจุบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ถ้ำไม่มีใช้ของนำยจ้ำง หรือ ผู้ให้แหล่งพักพิง )

บ้ำนเลขที่.........................หมู่ที่.................ตรอก / ซอย / ถนน.............................................แขวง / ตำำบล...............................................
เขต / อำำเภอ / กิ่งอำำเภอ......................................................................
จังหวัด................................................................................
(ที่อยู่ปัจจุบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ถ้ำไม่มีใช้ของนำยจ้ำง หรือ ผู้ให้แหล่งพักพิง)
.สถานที่เกิด

แขวง /ตำำบล............................ เขต/อำำเภอ/กิ่งอำำเภอ............................. จังหวัด.......................... ประเทศ …........................
ลักษณะการมาเรียน
[ ] มีที่พักพิงเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย
[ ] มีผลกำรเรียนจำกโรงเรียนในประเทศเดิม และเข้ำเรียนต่อเนื่อง
[ ] มีผู้ปกครองเป็นนำยจ้ำงคนไทย หรือ มีคนไทยรับรองให้เข้ำเรียน [ ] ข้ำมแดนมำเรียนแบบเช้ำไป เย็นกลับ
[ ] อื่น ๆ ( โปรดระบุ) ….................................................................................................................................................
ครอบครัว
บิดา
นำย...................................................................................นำมสกุล........................................................................................
และ
[ ] เลขประจำำตัวประชำชนบิดำ [ ] เลขจำกบัตรอื่น ๆ เลขที่….........................................................................................
มารดา
(นำง/นำงสำว) ชื่อ...................................................................................นำมสกุล..................................................................
[ ] เลขประจำำตัวประชำชนมำรดำ [ ] เลขจำกบัตรอื่น ๆ เลขที่…....................................................................................
หรือ ผู้ปกครอง (นำย/นำง/นำงสำว) ชื่อ..............................................................นำมสกุล......................................................................
[ ] เลขประจำำตัวประชำชนผู้ปกครอง [ ] เลขจำกบัตรอื่น ๆ เลขที่ …..............................................................................
ควำมสัมพันธ์กับนักเรียน.............................................................................................................................................................
หรือ ชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ ..…................................................................................ควำมสัมพันธ์กับนักเรียน....................................
สำำนักงำนตั้งอยู่เลขที่..............................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..................................................ถนน....................................................
ตำำบล/แขวง.....................................................อำำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด........................................................
ลายนิ้วมือนักเรียน
ก้อยซ้ำย

นำงซ้ำย

กลำงซ้ำย

ชีซ้ ้ำย

โป้งซ้ำย

ผูใ้ ห้ข้อมูล..........................................................ครูประจำำชั้น
(…..........................................................................)
วันที่ …...........................................................

โป้งขวำ

ชี้ขวำ

กลำงขวำ

นำงขวำ

รับรองข้อมูล..............................................................................
(…..........................................................................)
ตำำแหน่ง ผูอ้ ำำนวยกำรโรงเรียน..................................................

ก้อยขวำ

ติดรูปถ่าย
นักเรียน

แบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล

(ภาพหน้าตรง)

(กรณีนักเรียนซ้ำ้าซ้้อน)

สำำนักงำนเขตพื้นที่ ….......................................................... รหัสสำำนักงำนเขตพื้นที่ (smis) …...............................
โรงเรียน …............................................................................... รหัสโรงเรียน (smis) …...............................................
ที่อยู่โรงเรียน
บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่.............. ตรอก / ซอย / ถนน................................................ แขวง / ตำำบล....................................................
เขต / อำำเภอ / กิ่งอำำเภอ....................................................................... จังหวัด.......................................................................................
ข้อมูลนักเรียน
ปีกำรศึกษำที่เข้ำเรียน..............................วันที่เข้ำเรียน........../......................./................... ชั้นที่เข้ำเรียน........................ ห้อง................
-

เลขประจำำตัวนักเรียน............................... เลขประจำำตัวประชำชน

-

(ดช., ด.ญ., นำย, นำงสำว) ชื่อ....................................................................นำมสกุล..................................................................................
วัน / เดือน / ปีเกิด......................................... เพศ........................ สัญชำติ.......................เชื้อชำติ......................ศำสนำ......................
จำำนวนพีน่ ้อง............. คน เป็น (ชนเผ่ำ/ชนกลุ่มน้อย/ กลุ่มชำติพันธุ์/เด็กชำยขอบ)....................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

-

รหัสประจำำบ้ำน

-

บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่.............. ตรอก / ซอย / ถนน..........................................

แขวง / ตำำบล................................................

เขต / อำำเภอ / กิ่งอำำเภอ.................................................................... จังหวัด................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน

รหัสประจำำบ้ำน

-

-

บ้ำนเลขที่.........................หมู่ที่.................ตรอก / ซอย / ถนน.............................................แขวง / ตำำบล...............................................
เขต / อำำเภอ / กิ่งอำำเภอ.................................................................... จังหวัด................................................................................
สถานที่เกิด แขวง /ตำำบล.............................................. เขต/อำำเภอ/กิ่งอำำเภอ................................... จังหวัด...................................
ประเทศ …...........................................................................

ครอบครัว
บิดา

นำย.............................................................................นำมสกุล.................................................................................
เลขประจำำตัวประชำชนบิดำ
-

มารดา

(นำง/นำงสำว) ชื่อ...................................................................................นำมสกุล..................................................................
เลขประจำำตัวประชำชนบิดำ
-

ผู้ปกครอง (นำย/นำง/นำงสำว) ชื่อ.......................................................................นำมสกุล......................................................................
เลขประจำำตัวประชำชนผู้ปกครอง
เกี่ยวข้องเป็น................................................................กับตัวนักเรียน
ขอรับรองว่ำนักเรียนคนดังกล่ำวมีตัวตนและได้เข้ำเรียนในช่วงเวลำ 16 พฤษภำคม – 10 มิถุนำยน 2556 จริง
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล......................................................... ครูประจำำชั้น..........ห้อง............

ลงชื่อ...........................................................................ผูร้ ับรองข้อมูล

(....................................................................)

(......................................................................................)

วันที่...................../......................................../..........................

ผู้อำำนวยกำรโรงเรียน.......................................................................

