




ลําดับ การดําเนินงาน ผูดําเนินการ พ.ค.64 ม.ิย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ีค.65 เม.ย.65 พ.ค.65

ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC2021) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564

1 บันทึกขอมูลนักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ/แกไข ใน

ระบบ Data Management Center 

https://portal.bopp-obec.info/obec64

โรงเรยีน

2 ยืนยันขอมูลการมีตัวตนอยูจริงของนักเรียน ณ วันที่ 

25 ม.ิย. 64 ทุกรายการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30
โรงเรยีน

3 รับรองขอมูลการมีตัวตนของนักเรียนโดยผูอํานวยการ

โรงเรยีน ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 

16.30 น.

โรงเรยีน

4 รับทราบการรายงานขอมูล ประสานแกปญหาความ

ซ้ําซอนของขอมูลโรงเรียนในสังกัด

สพท.

5 ติดตามตรวจสอบความถูกตอง ความซ้ําซอนของขอมูล

โรงเรยีนในสังกัด สพฐ.

สพท./สพฐ.

6 ปดระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

เพื่อประมวลผล และจัดทํารายงานผลขอมูลนักเรียน

รายบุคคลไปใชในการจัดสรรงบประมาณ

สพฐ.

7 สงขอมูล 1/64 ประกอบดวยขอมูล โรงเรียน นักเรียน 

ผูสําเร็จการศึกษา และผลการเรียน เขาระบบ EDC 

ของ สป.ศธ.

สพฐ.

ปฏิทินการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2564

(1 ม.ิย.- 25 ม.ิย. 64)

(25 มิ.ย. 64)

(26 มิ.ย. 64)

(26 มิ.ย. 64)

(25 มิ.ย. 64)

(1-26 มิ.ย. 64)

(27-30 ม.ิย. 64)

 



ลําดับ การดําเนินงาน ผูดําเนินการ พ.ค.64 ม.ิย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ีค.65 เม.ย.65 พ.ค.65

ปฏิทินการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2564

ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC2021) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564

1 ดําเนินการปรับปรุงขอมูลนักเรยีนรายบุคคล   เพื่อ

เก็บขอมูลการเคล่ือนยายของนักเรยีน การจําหนาย

นักเรียน การตรวจสอบนักเรยีนซ้ําซอนตางสังกัด ทาง

เว็บไซต https://portal.bopp-obec.info/obec64

โรงเรยีน

2 10 พ.ย. 64 ทุกรายการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30

 น.

โรงเรยีน

3 รับรองขอมูลการมีตัวตนของนักเรียนโดยผูอํานวยการ

โรงเรยีน ณ วันที่ 10 พ.ย. 64 ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 

16.30 น.

โรงเรยีน

4 รับทราบการรายงานขอมูล ประสานแกปญหาความ

ซ้ําซอนของขอมูลโรงเรียนในสังกัด

สพท.

5 ติดตามตรวจสอบความถูกตอง ความซ้ําซอนของขอมูล

โรงเรยีนในสังกัด สพฐ.

สพท./สพฐ.

6 ปดระบบ DMC ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

เพื่อประมวลผล และจัดทํารายงานผลขอมูลนักเรียน

รายบุคคลไปใชในการจัดสรรงบประมาณ

7 สงขอมูลภาคเรียนที่ 2/64 ประกอบดวยขอมูล 

โรงเรยีน นักเรยีน ผูสําเรจ็การศึกษา และผลการเรียน 

เขาระบบ EDC ของ สป.ศธ.

สพฐ.

(15 ต.ค. - 10 พ.ย. 64)

(10 พ.ย. 64)

(10 พ.ย. 64)

(11 พ.ย. 64)

(15 ต.ค. - 11 พ.ย. 64)

(11 พ.ย. 64)

(11 - 15 พ.ย. 64)

 



ลําดับ การดําเนินงาน ผูดําเนินการ พ.ค.64 ม.ิย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ีค.65 เม.ย.65 พ.ค.65

ปฏิทินการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2564

ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC2021) สิ้นปการศึกษา 2564

1 บันทึกขอมูล/ตรวจสอบแกไข ขอมูลนักเรียน

สิ้นปการศึกษาดวยระบบ Data Management 

Center และยืนยันขอมูลที่ 

https://portal.bopp-obec.info/obec64

สพท./

โรงเรยีน

2 ยืนยันขอมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 65 ทุกรายการ ตั้งแต

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

โรงเรยีน

3 รับรองขอมูลการมีตัวตนของนักเรียนโดยผูอํานวยการ

โรงเรยีน ณ วันที่ 30 เม.ย. 65 ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 

16.30 น.

โรงเรยีน

4 รับทราบการรายงานขอมูล ประสานแกปญหาความ

ซ้ําซอนของขอมูลโรงเรียนในสังกัด

สพท.

5 ติดตามตรวจสอบความถูกตอง ความซ้ําซอนของขอมูล

โรงเรยีนในสังกัด สพฐ.

สพท./สพฐ.

6 ปดระบบ DMC สิ้นปการศึกษา 2564 

เพื่อประมวลผล และจัดทํารายงานผลขอมูลนักเรียน

รายบุคคลไปใชในการจัดสรรงบประมาณ

สพฐ.

1 บันทึกขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง และยืนยันขอมูล

ผานเว็บไซต https://bobec.bopp-obec.info

สพท./

โรงเรยีน

ขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง B-OBEC

(1-30 ต.ค. 64)

(15 มี.ค. - 30 เม.ย. 65)

(1 พ.ค. 65)

(30 เม.ย. 65)

(30 เม.ย. 65)

(1 พ.ค. 65)

(15 มี.ค. - 30 เม.ย. 65)

 



ตารางการประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

(Data Management Center : DMC) ปการศีกษา ๒๕๖๔ 

ผานระบบสื่อสารทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) 

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data 

Management Center : DMC) ปการศีกษา ๒๕๖๔ 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. แนวทางการจัดเก็บขอมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งกอสราง 

 

หมายเหต ุ ตารางการประชุมนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

Link สำหรับการประชุม VDO Conference คูมือการเขารวมประชุม VDO Conference 
 

 

 

 
http://gg.gg/dmc64-conf http://gg.gg/dmc64-conm 

 

เลมแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ปการศึกษา 2564 

 
http://bit.ly/DMC64M 
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