
แผนปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ี วันที ่
การปฏิบัติ 

งานข้อมูลสารสนเทศ 

การปฏิบัติ 
งานข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS, 

SGS 
ผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1   ปรับปรงุค ำสั่งแต่งต้ังคณะท ำงำน 
 จัดท ำปฏิทินงำนวิชำกำรโรงเรียนและงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
ประจ ำปี 2560 

 คณะท ำงำนข้อมูลสำรสนเทศ/
คณะท ำงำนฝ่ำยวิชำกำรของ
โรงเรียน 

 ผู้บริหำรโรงเรียน   
 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

2 10 พฤศจิกำยน 2559 
ถึง 

31 มีนำคม 2560 

ปรับปรุงข้อมูลกำรเคลื่อนย้ำยของนักเรียน 
ภำคเรียนที่ 2 ให้เป็นปัจจุบัน 
 กรอกน้ ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกระดับชั้น  
ชั่ง/วัด น้ ำหนัก-ส่วนสูง ภำยในวันที่  
10  พฤศจิกำยน 2559  ผ่ำนระบบ DMC 
 

ปรับปรุงข้อมูลผลกำรเรียนให้เป็นปัจจุบัน ผู้น าเข้าข้อมูล  
 คณะท ำงำนโรงเรียน ได้แก ่
หัวหน้ำงำนข้อมูลสำรสนเทศของ
โรงเรียน/ครูผูจ้ัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศของโรงเรียน/ครูที่
รับผิดชอบงำนบุคลำกรโรงเรียน 
ผู้ตรวจสอบ ติดตาม  
 เจ้ำหน้ำท่ีข้อมูลสำรสนเทศ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ผู้บริหำรโรงเรียน   
 ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 3 20 มีนำคม 2560 

ถึง 
30 เมษำยน 2560 

 ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล  
สิ้นปีกำรศึกษำ 2559 ผ่ำนระบบ DMC  
 รำยงำนกำรจบกำรศึกษำของนักเรียนเพ่ือเลื่อนชั้น  
นักเรียนไปยังปีกำรศึกษำ 2560 ผ่ำนระบบ DMC 
 คัดกรองนักเรียนยำกจนเตรียมปี 60  

ปรับปรุงข้อมูลผลกำรเรียนให้เป็นปัจจุบัน   
ออกหลักฐำนทำงกำรศึกษำให้กับนักเรียน 
ภำยในวันที่ 30 เมษำยน  2560 
 

4 ภำยใน  
16 เมษำยน 2560 

 

  ตัดยอดนักเรียน ณ วันที่ 31 มีนำคม 
2560 
 รำยงำนกำรจบกำรศึกษำของนักเรียน  
(จบพร้อมรุ่นและจบไม่พร้อมรุ่น) ผ่ำน
ระบบ SchoolMIS/SGS 
 

ผู้น าเข้าข้อมูล  
 คณะท ำงำนโรงเรียน ได้แก่  
หัวหน้ำงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
ของโรงเรียน/ครูผู้จัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศของโรงเรียน/ 
เจ้ำหน้ำท่ีทะเบียนวัดผล/  
หัวหน้ำกลุ่มสำระ - คร ู
ผู้ตรวจสอบ ติดตาม  
 ศึกษำนิเทศก์ 

 ผู้บริหำรโรงเรียน   
 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 

 



ท่ี วันที ่
การปฏิบัติ 

งานข้อมูลสารสนเทศ 
การปฏิบัติ 

งานข้อมูลผลการเรียน 
ผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

5 16 พฤษภำคม 2560 
ถึง 

10 มิถุนำยน 2560 

 โรงเรียน จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ตัดยอด ณ วันที่ 10 
มิถุนำยน ผ่ำนระบบ DMC 
 โรงเรียนสังกัด สศศ.จัดท ำข้อมูลผ่ำนโปรแกรม SET  
 กรอกน้ ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกระดับชั้น  
ชั่ง/วัด น้ ำหนัก-ส่วนสูง ภำยในวันที่  
16 - 31 พฤษภำคม 2560 ผ่ำนระบบ DMC 
 โรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล  
ตัดยอด ณ วันที่ 10 มิถุนำยน ในระบบ DMC 
 บันทึกข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูอัตรำจำ้ง ลูกจ้ำง
ต่ำงๆ ทั้งในงบประมำณและนอกงบประมำณ ที่มีอยู่ในโรงเรียน ณ 
ปัจจุบัน  
ผ่ำนระบบ EMIS 

 ผู้น าเข้าข้อมูล  
 คณะท ำงำนข้อมูลโรงเรียน 
ได้แก่ หัวหน้ำงำนข้อมูล
สำรสนเทศของโรงเรียน/คร ู
ผู้จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศของ
โรงเรียน/ครูที่รับผิดชอบงำน
บุคลำกรโรงเรียน/ครูผูร้ับผิดชอบ
งำนพัสดุ ครุภัณฑ์ อำคำรเรียน  
 
ผู้ตรวจสอบ ติดตาม  
 เจ้ำหน้ำท่ีข้อมูลสำรสนเทศ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ผู้บริหำรโรงเรียน   
 ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 

 16 – 19 พ.ค. 2560  คัดกรองนักเรียนยำกจน  นร.เข้ำใหม่  
    ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ  2560 

 คัดกรองนักเรียนยำกจน  นร.เข้ำใหม่  
    ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ  2560 

6 1 - 30 มิถุนำยน 
2560 

 บันทึกข้อมูลตำมแบบสอบถำมกำรศึกษำเพ่ือ 
ปวงชน (EFA) ผ่ำนระบบ EMIS 
 จัดท ำข้อมูล (M-OBEC) บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ผ่ำนระบบ EMIS 

 

7 20 มิถุนำยน 2560 
ถึง 

10 พฤศจิกำยน 2560 

 ปรับปรงุข้อมูลกำรเคลื่อนย้ำยของนักเรียน ระหว่ำงวันที่ 20 
มิถุนำยน - 10 พฤศจิกำยน 2560 
 โรงเรียนสังกัด สศศ. จัดท ำข้อมูลผ่ำนโปรแกรม SET 
 กรอกน้ ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกระดับชั้น  
ชั่ง/วัด น้ ำหนัก-ส่วนสูง ภำยในวันที่  
15 - 30 กันยำยน 2560 ผ่ำนระบบ DMC 
 บันทึกข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูอัตรำจำ้ง ลูกจ้ำง
ต่ำงๆ ทั้งในงบประมำณและนอกงบประมำณ ที่มีอยู่ในโรงเรียน ณ 
ปัจจุบัน ผ่ำนระบบ EMIS 

 



 

ท่ี วันที ่
การปฏิบัติ 

งานข้อมูลสารสนเทศ 
การปฏิบัติ 

งานข้อมูลผลการเรียน 
ผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

8 30 ตุลำคม 2560  ปรับปรงุข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) ให้เป็น
ปัจจุบัน โดยตัดยอด ณ 30 ตุลำคม 2560 ผ่ำนระบบ
จัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง B-OBEC 

 ผู้น าเข้าข้อมูล  
 คณะท ำงำนข้อมูลโรงเรียน 
ได้แก่ หัวหน้ำงำนข้อมูล
สำรสนเทศของโรงเรียน/คร ู
ผู้จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศของ
โรงเรียน/ครูที่รับผิดชอบงำน
บุคลำกรโรงเรียน/ครู
ผู้รับผิดชอบงำนพัสดุ ครุภัณฑ์ 
อำคำรเรียน  
ผู้ตรวจสอบ ติดตาม  
 เจ้ำหน้ำท่ีข้อมูลสำรสนเทศ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ผู้บริหำรโรงเรียน   
 ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 

9 1 - 30  
พฤศจิกำยน 2560 

 จัดท ำข้อมูล (M-OBEC) บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์
โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ผ่ำนระบบ EMIS 

 

10 1 กรกฎำคม 2560 
ถึง  

30 พฤศจิกำยน 
2560 

 โรงเรียนจัดท าข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของ
นักเรียนรายบุคคล  
 โรงเรียนสังกัด สพป. และสังกัด สศศ. ท ำข้อมูล 
ผลกำรเรียนผ่ำนระบบ SchoolMIS และเว็บ
ช่องทำงพิเศษที่ได้เปิดไว้กับผู้ดูแลระบบในแต่ละ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนสังกัด สพม. ท ำข้อมูลผลกำรเรียน 
ผ่ำนระบบ SGS  
 โรงเรียนตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลผ่ำน
ระบบ SchoolMIS และ SGS    

ผู้น าเข้าข้อมูล  
 คณะท ำงำนโรงเรียน ได้แก ่ 
เจ้ำหน้ำท่ีทะเบียนวัดผล  
หัวหน้ำกลุ่มสำระ - คร ู
 
ผู้ตรวจสอบ ติดตาม  
 ศึกษำนิเทศก์ 

 ผู้บริหำรโรงเรียน   
 รองผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนฝ่ำยวิชำกำร 
 ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 
 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

11 15 - 30 พฤศจิกำยน 
2560 

  โรงเรียนตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลบน
ในระบบ SchoolMIS และ SGS และยืนยันกำรส่ง
ข้อมูล GPA 5 ภำคเรียน ของนักเรียนชั้น ม.6 

 

 
 



ท่ี วันที ่
การปฏิบัติ 

งานข้อมูลสารสนเทศ 
การปฏิบัติ 

งานข้อมูลผลการเรียน 
ผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

12 30 พฤศจิกำยน 
2560 

  สพฐ. ตัดยอดข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 ภำค
เรียน (GPA) ของนักเรียนชั้น ม.6 ผ่ำนระบบ 
SchoolMIS  และ SGS 

 หัวหน้ำกลุ่มสำรสนเทศ สนผ.  
 เจ้ำหน้ำท่ี GPA สพฐ. 

 หัวหน้ำกลุ่ม
สำรสนเทศ สนผ.  
 เจ้ำหน้ำท่ี GPA สพฐ.  
 ผู้อ ำนวยกำร สนผ. 

13 20 มิถุนำยน 2561 
ถึง 

1 มีนำคม 2561 

  จัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียน  
    - สพป. และ สศศ. ผ่ำนระบบ SchoolMIS 
    - สพม. ผ่ำนระบบ SGS 

ผู้น าเข้าข้อมูล  
 คณะท ำงำนโรงเรียน ได้แก ่ 
เจ้ำหน้ำท่ีทะเบียนวัดผล  
หัวหน้ำกลุ่มสำระ - คร ู
 
ผู้ตรวจสอบ ติดตาม  
 ศึกษำนิเทศก์ 

 ผู้บริหำรโรงเรียน   
 รองผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนฝ่ำยวิชำกำร 
 ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 
 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

14 1 - 31 มีนำคม 2561   โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนออก 
ปพ. 1 และเอกสำรต่ำง ๆ 
 โรงเรียนออก ปพ. 1 และเอกสำรทำงกำรศึกษำ
ต่ำง ๆ ให้นักเรียน และติดประกำศค่ำ GPA, 
GPAX ให้นักเรียนทรำบ 

15 ภำยใน 16 
พฤษภำคม  2561 

 การส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน (GPAX) ของ
นักเรียนชั้น ม.6  
 ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนที่ตกค้ำงปีกำรศึกษำ 
ที่ผ่ำนมำ ไม่จบหลักสูตร และเร่งรัดให้นักเรียน 
แก้ ร., 0, มส., มผ.   
 โรงเรียนตรวจสอบและรำยงำนผลกำรเรียน
รำยบุคคลใน SchoolMIS และ SGS   
 โรงเรียนยืนยันกำรส่งข้อมูล GPAX ผ่ำนระบบ 
SchoolMIS และ SGS   

 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี วันที ่
การปฏิบัติ 

งานข้อมูลสารสนเทศ 
การปฏิบัติ 

งานข้อมูลผลการเรียน 
ผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

16 30 เมษำยน 2561 
ถึง 

15 พฤษภำคม 2561 

 โรงเรียนจัดท ำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีกำรศึกษำ 2559  
ตัดยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 โดยจัดท ำข้อมูล
ผ่ำนระบบ DMC รำยงำนกำรจบกำรศึกษำรำยบุคคล
ของนักเรียน เพ่ือเลื่อนชั้นปีกำรศึกษำ 2561 
ทุกระดับชั้น 
 กรอกน้ ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกระดับชั้น  
ชั่ง/วัด น้ ำหนัก-ส่วนสูง ภำยในวันที่ 
1 - 15 มีนำคม 2561 ผ่ำนระบบ DMC 

 ผู้น าเข้าข้อมูล  
 คณะท ำงำนข้อมูลโรงเรียน 
ได้แก่ หัวหน้ำงำนข้อมูล
สำรสนเทศของโรงเรียน/คร ู
ผู้จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศของ
โรงเรียน 
ผู้ตรวจสอบ ติดตาม  
 เจ้ำหน้ำท่ีข้อมูลสำรสนเทศ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ผู้บริหำรโรงเรียน   
 ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 

17 16 พฤษภำคม 2561 
วันสุดท้ำย 

  ส่งข้อมูลนักเรียน GPA ม.6 จบไม่พร้อมรุ่น 
ปีกำรศึกษำ 2560 ผ่ำนระบบ SGS และ 
SchoolMIS 
 ตรวจสอบกำรสง่ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ
ทุกระดับชั้น 

ผู้น าเข้าข้อมูล  
 คณะท ำงำนโรงเรียน ได้แก ่ 
เจ้ำหน้ำท่ีทะเบียนวัดผล  
หัวหน้ำกลุ่มสำระ - คร ู
 
ผู้ตรวจสอบ ติดตาม  
 ศึกษำนิเทศก์ 

 ผู้บริหำรโรงเรียน   
 รองผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนฝ่ำยวิชำกำร 
 ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 
 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

 

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

http://sgs.bopp-obec.info/

