แผนปฏิบัติการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปการศึกษา 2560
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
1
2

วันที่

การปฏิบัติ
งานขอมูลสารสนเทศ

 ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
 จัดทําปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนและงานขอมูลสารสนเทศ
ประจําป 2560
10 พฤศจิกายน 2559 ปรับปรุงขอมูลการเคลื่อนยายของนักเรียน
ถึง
ภาคเรียนที่ 2 ใหเปนปจจุบัน
31 มีนาคม 2560  กรอกน้ําหนักสวนสูงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชั่ง/วัด น้ําหนัก-สวนสูง ภายในวันที่
10 พฤศจิกายน 2559 ผานระบบ DMC

3

20 มีนาคม 2560
ถึง
30 เมษายน 2560

4

ภายใน
16 เมษายน 2560

 ตรวจสอบ และยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคล
สิ้นปการศึกษา 2559 ผานระบบ DMC
 รายงานการจบการศึกษาของนักเรียนเพื่อเลื่อนชั้น นักเรียน
ไปยังปการศึกษา 2560 ผานระบบ DMC
 คัดกรองนักเรียนยากจนเตรียมป 60

การปฏิบัติ
งานขอมูลผลการเรียน SchoolMIS, SGS

ปรับปรุงขอมูลผลการเรียนใหเปนปจจุบัน

ปรับปรุงขอมูลผลการเรียนใหเปนปจจุบัน
ออกหลักฐานทางการศึกษาใหกับนักเรียน
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
 ตัดยอดนักเรียน ณ วันที่ 31 มีนาคม
2560
 รายงานการจบการศึกษาของนักเรียน
(จบพรอมรุนและจบไมพรอมรุน) ผานระบบ
SchoolMIS/SGS

ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

คณะทํางานขอมูลสารสนเทศ/
คณะทํางานฝายวิชาการของ
โรงเรียน
ผูนําเขาขอมูล
 คณะทํางานโรงเรียน ไดแก
หัวหนางานขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน/ครูผูจดั เก็บขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน/ครูที่
รับผิดชอบงานบุคลากรโรงเรียน
ผูตรวจสอบ ติดตาม
 เจาหนาที่ขอมูลสารสนเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ผูบริหารโรงเรียน
 ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
 ผูบริหารโรงเรียน
 ผูอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน
 ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ผูนําเขาขอมูล
 คณะทํางานโรงเรียน ไดแก
หัวหนางานขอมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน/ครูผูจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน/
เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล/
หัวหนากลุมสาระ - ครู
ผูตรวจสอบ ติดตาม
 ศึกษานิเทศก

 ผูบริหารโรงเรียน
 ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
5

6
7

วันที่

การปฏิบัติ
งานขอมูลสารสนเทศ

16 พฤษภาคม 2560  โรงเรียน จัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ตัดยอด ณ วันที่ 10
ถึง
มิถนุ ายน ผานระบบ DMC
10 มิถุนายน 2560  โรงเรียนสังกัด สศศ.จัดทําขอมูลผานโปรแกรม SET
 กรอกน้ําหนักสวนสูงของนักเรียนทุกระดับชั้น ชั่ง/วัด น้ําหนักสวนสูง ภายในวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2560 ผานระบบ DMC
 โรงเรียน ตรวจสอบขอมูลนักเรียนรายบุคคล ตัดยอด ณ วันที่ 10
มิถุนายน ในระบบ DMC
 บันทึกขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจาง ลูกจาง
ตางๆ ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ ที่มีอยูในโรงเรียน
ณ ปจจุบัน ผานระบบ EMIS
10 – 19 พ.ค. 2560  คัดกรองนักเรียนยากจน นร.เขาใหม หรือ นร.ที่ตองการคัดกรอง
เพิ่มเติม ผาน DMC ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
19 พ.ค. – 10 มิ.ย.  คัดกรองนักเรียนยากจน นร.เขาใหม หรือ นร.ที่ตองการคัดกรอง
2560
เพิ่มเติม ผาน DMC ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

หมายเหตุ กรณีเด็กนักเรียนยากจนที่ทางโรงเรียนทําการคัดรองไมทันในภาคเรียนที่ 2/2559
สามารถดําเนินการคัดกรองไดในภาคเรียนที่ 1/2560 โดยตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก
ประเภทความดอยโอกาสของเด็กนักเรียนในระบบ DMC วาเปน “นักเรียนยากจน”

8 22 พ.ค. – 30 มิ.ย. 60  ระบบ cct เปดใหโรงเรียนบันทึกแบบ นร.01
9 1 - 30 มิถุนายน 2560  บันทึกขอมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) ผาน
ระบบ EMIS
 จัดทําขอมูล (M-OBEC) บันทึกขอมูลครุภัณฑโรงเรียนและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผานระบบ EMIS
10 20 มิถุนายน 2560  ปรับปรุงขอมูลการเคลื่อนยายของนักเรียน ระหวางวันที่ 20
ถึง
มิถุนายน - 10 พฤศจิกายน 2560
10 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนสังกัด สศศ. จัดทําขอมูลผานโปรแกรม SET
 กรอกน้ําหนักสวนสูงของนักเรียนทุกระดับชั้น ชั่ง/วัด น้ําหนักสวนสูง ภายในวันที่ 15 - 30 กันยายน 2560 ผานระบบ DMC
 บันทึกขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจาง ลูกจาง
ตางๆ ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ ที่มีอยูในโรงเรียน ณ
ปจจุบัน ผานระบบ EMIS

การปฏิบัติ
งานขอมูลผลการเรียน SchoolMIS, SGS

ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ผูนําเขาขอมูล
 คณะทํางานขอมูลโรงเรียน
ไดแก หัวหนางานขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน/ครู
ผูจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน/ครูที่รับผิดชอบงาน
บุคลากรโรงเรียน/ครู
ผูรับผิดชอบงานพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ อาคารเรียน
ผูตรวจสอบ ติดตาม
 เจาหนาที่ขอมูลสารสนเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบ cct ตามแบบ นร.01
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ผูรับผิดชอบ
 ผูบริหารโรงเรียน
 ผูอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน
 ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ที่
11

วันที่

การปฏิบัติ
งานขอมูลสารสนเทศ

13 – 30 พฤศจิกายน  ระบบ cct เปดใหโรงเรียนบันทึกแบบ นร.01
2560

12

30 ตุลาคม 2560

13

1 - 30
พฤศจิกายน 2560

14

1 กรกฎาคม 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560

15

15 - 30 พฤศจิกายน
2560

 ปรับปรุงขอมูลสิ่งกอสราง (B-OBEC) ใหเปนปจจุบัน
โดยตัดยอด ณ 30 ตุลาคม 2560 ผานระบบจัดเก็บ
ขอมูลสิ่งกอสราง B-OBEC
 จัดทําขอมูล (M-OBEC) บันทึกขอมูลครุภัณฑ
โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผานระบบ EMIS

การปฏิบัติ
งานขอมูลผลการเรียน

ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

ผูนําเขาขอมูล
 คณะทํางานขอมูลโรงเรียน
ไดแก หัวหนางานขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน/ครู
ผูจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน/ครูที่รับผิดชอบงาน
บุคลากรโรงเรียน/ครูผรู ับผิดชอบ
งานพัสดุ ครุภณ
ั ฑ อาคารเรียน
ผูตรวจสอบ ติดตาม
 เจาหนาที่ขอมูลสารสนเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบ cct ตามแบบ นร.01
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูนําเขาขอมูล
 คณะทํางานโรงเรียน ไดแก
เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล
หัวหนากลุมสาระ - ครู

 ผูบริหารโรงเรียน
 ผูอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน
 ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนจัดทําขอมูลผลการเรียนรายวิชาของ
นักเรียนรายบุคคล
 โรงเรียนสังกัด สพป. และสังกัด สศศ. ทําขอมูล
ผลการเรียนผานระบบ SchoolMIS และเว็บ
ชองทางพิเศษที่ไดเปดไวกับผูดูแลระบบในแตละ
สํานักงานเขตพื้นที่
ผูตรวจสอบ ติดตาม
 โรงเรียนสังกัด สพม. ทําขอมูลผลการเรียน
 ศึกษานิเทศก
ผานระบบ SGS
 โรงเรียนตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผาน
ระบบ SchoolMIS และ SGS
 โรงเรียนตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบนใน
ระบบ SchoolMIS และ SGS และยืนยันการสง
ขอมูล GPA 5 ภาคเรียน ของนักเรียนชั้น ม.6

 ผูบริหารโรงเรียน
 รองผูอํานวยการ
โรงเรียนฝายวิชาการ
 ผูอํานวยการ
กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา
 ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ที่

วันที่

การปฏิบัติ
งานขอมูลสารสนเทศ

การปฏิบัติ
งานขอมูลผลการเรียน

ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

 สพฐ. ตัดยอดขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  หัวหนากลุมสารสนเทศ สนผ.  หัวหนากลุม
(GPA) ของนักเรียนชั้น ม.6 ผานระบบ SchoolMIS  เจาหนาที่ GPA สพฐ.
สารสนเทศ สนผ.
และ SGS
 เจาหนาที่ GPA สพฐ.
 ผูอํานวยการ สนผ.
17 20 มิถุนายน 2561
ผูนําเขาขอมูล
 จัดเก็บขอมูลผลการเรียน
 ผูบริหารโรงเรียน
ถึง
- สพป. และ สศศ. ผานระบบ SchoolMIS
 คณะทํางานโรงเรียน ไดแก
 รองผูอํานวยการ
1 มีนาคม 2561
- สพม. ผานระบบ SGS
เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล
โรงเรียนฝายวิชาการ
หัวหนากลุมสาระ - ครู
 ผูอํานวยการ
18 1 - 31 มีนาคม 2561
 โรงเรียนตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนออก ปพ.
กลุมนิเทศ ติดตาม และ
1 และเอกสารตาง ๆ
ผูตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการจัด
 โรงเรียนออก ปพ. 1 และเอกสารทางการศึกษา
 ศึกษานิเทศก
การศึกษา
ตาง ๆ ใหนักเรียน และติดประกาศคา GPA, GPAX
 ผูอํานวยการ
ใหนักเรียนทราบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
19
1 มีนาคม 2561  กรอกน้ําหนักสวนสูงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ผูนําเขาขอมูล
 ผูบริหารโรงเรียน
ถึง
ชั่ง/วัด น้ําหนัก-สวนสูง ภายในวันที่
 คณะทํางานขอมูลโรงเรียน
 ผูอํานวยการ
30 เมษายน 2561 1 - 15 มีนาคม 2561 ผานระบบ DMC
ไดแก หัวหนางานขอมูล
กลุมนโยบายและแผน
สารสนเทศของโรงเรี
ย
น/ครู
 โรงเรียนจัดทําขอมูลนักเรียนสิน้ ปการศึกษา 2559
 ผูอํานวยการ
ผู
จ

ด
ั
เก็
บ
ข
อ
มู
ล
สารสนเทศของ
ตัดยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยจัดทําขอมูล
สํานักงานเขตพื้นที่
โรงเรียน
ผานระบบ DMC รายงานการจบการศึกษารายบุคคล
การศึกษา
ผูตรวจสอบ ติดตาม
ของนักเรียน เพื่อเลื่อนชั้นปการศึกษา 2561
ทุกระดับชั้น
 เจาหนาที่ขอมูลสารสนเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
16 30 พฤศจิกายน 2560

ที่

วันที่

20

1 - 10 เมษายน 2561

การปฏิบัติ

งานขอมูลสารสนเทศ/งานสงเสริมการจัดการศึกษา

การปฏิบัติ
งานขอมูลผลการเรียน

21 11 – 15 เมษายน
2561

 โรงเรียนที่เปดสอนชั้น ม.6 ตรวจสอบขอมูล
GPA ผานระบบ SGS และ SchoolMIS
 สงขอมูลนักเรียน GPA ม.6 จบไมพรอมรุน
ปการศึกษา 2560 ผานระบบ SGS และ
SchoolMIS
1 - 10 เมษายน 2561
 ตรวจสอบการสงขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ทุกระดับชั้น
 สพฐ. ตรวจสอบความถูกตอง และแกไขขอมูลให
ครบถวนถูกตอง

22 16 เมษายน 2561

สพฐ. จัดสงขอมูล ศทก.สป.ศธ. เพื่อนําสง ทปอ.

23 16 - 30 เมษายน
2561
24 1 – 31 พฤษภาคม
2561

 ทุก รร. สงผลการเรียนทุกระดับชั้น ผานระบบ
sgs และ SchoolMIS
 สง GPA ของนักเรียนทุกชั้นเรียน ผานระบบ
SGS และ SchoolMIS

ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ผูนําเขาขอมูล
 คณะทํางานโรงเรียน ไดแก
เจาหนาที่ทะเบียนวัดผล
หัวหนากลุมสาระ - ครู
ผูตรวจสอบ ติดตาม
 ศึกษานิเทศก

*** หมายเหตุ
ระบบ DMC ที่เว็บไซต http://portal.bopp-obec.info/obec60
ระบบ EMIS ที่เว็บไซต http://data.bopp-obec.info
ระบบ B-OBEC ที่เว็บไซต http://bobec.bopp-obec.info
ระบบ M-OBEC ที่เว็บไซต http://data.bopp-obec.info
ระบบ SchoolMIS ที่เว็บไซต http://shoolmis.obec.expert หรือเว็บชองทางพิเศษที่ไดเปดไวกับผูดูแลระบบในแตละสํานักงานเขตพื้นที่
ระบบ SGS ที่เว็บไซต http://sgs.bopp-obec.info

ผูรับผิดชอบ
 ผูบริหารโรงเรียน
 รองผูอํานวยการ
โรงเรียนฝายวิชาการ
 ผูอํานวยการ
กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา
 ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

