
นางสาวนาตยา ขันธบุตร
งานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนโยบายและแผน



ค ำน ำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสี่ 

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และ    

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย

ความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณและคุณภาพการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนโยบายและแผน มีภารกิจในการจัดท านโยบายและแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน

การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน วิเคราะห์การจัดตั้ง

งบประมาณและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ

ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน ด าเนินงานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการจัดการศึกษา การปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 งานข้อมูลสารสนเทศเป็นงานซึ่งอยู่ในโครงสร้างกรอบงานของกลุ่มนโยบายและแผน มีภารกิจในการจัดท า

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและเพื่อให้                        

การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยตามแนวของที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ                    

ได้ก าหนดไว้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน                

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 

                                                                         งานข้อมูลสารสนเทศ   
                                                                         กลุ่มนโยบายและแผน 
                                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 
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1. ชื่องาน(กระบวนงาน) 
 งานจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อใหม้ีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจนและสนบัสนุนการบรหิารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.3 การน าแผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไปสู่การปฏิบัติ 

4. ค าจ ากัดความ 
  แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง แผนด าเนินงานตามนโยบายและทีเ่กี่ยวข้องกบั
การจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพรส่ารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยี
โทรคมนาคม และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. , สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติและนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
  5.3 จัดท าแผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการบรหิารและจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
  5.4 ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  5.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
และสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
           - 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาต ิ
 8.2 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ 
 8.3 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. 
 8.4 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
                และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย 
และแผนทีเ่กี่ยวข้อง 

ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็น 

จัดท าแผนพฒันาเทคโนโลยีฯ 

ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 
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1. ชื่องาน(กระบวนงาน) 
 งานจัดท าข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อใหส้ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบรหิาร ครอบคลุมภารกจิของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และความต้องการของผูร้ับบรกิาร 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบรหิารของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา 
 3.2 รูปแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
  ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วถูกน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดบั ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็ว โดยมีรปูแบบและ
ช่องทางทีส่ะดวกต่อการเข้าถึงของผูร้ับบรกิาร 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยระบบข้อมลูพื้นฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเกบ็ข้อมลูให้เป็นไปตามเวลา
และเงื่อนไข 
  5.2 จัดท าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารให้ครอบคลุมภารกจิของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการผูร้บับรกิาร  
  5.3 ออกแบบวิธีการน าเสนอ ในรปูแบบเอกสารและระบบอเิล็กทรอนกิส์ 
  5.4 ให้บริการข้อมลูสารสนเทศตามระบบฐานข้อมลูเพื่อการบรหิารทีเ่กี่ยวข้อง 
  5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปเีพื่อน าไปใช้ในการรับปรงุพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
           แบบจัดเก็บข้อมลูตามโปรแกรมฐานข้อมลูกลาง 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มอืการใช้งาน 
  
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ระบบข้อมลู 

จัดท าข้อมลูสารสนเทศ 

ออกแบบวิธีการน าเสนอ 

ให้บรกิารข้อมูลสารสนเทศ 

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 
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งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 

.................................................................................................................................................................... ................... 

 กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา  
จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้น
ความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและบังเกิดประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีกระบวนการวางแผน การด าเนินการ
ตามแผน การก ากับ ติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 งานข้อมูลสารสนเทศ เป็นหนึ่งในขอบข่าย/ภารกิจงานในกลุ่มนโยบายและแผน ตามโครงสร้างกรอบงาน            
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดไว้ตามคู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
เผยแพร่ จึงปฏิบัติภารกิจงานตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. งานจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ และ  

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ.รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาและสถานศึกษา 
1.3 จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการบรหิารและจดัการของส านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา 
1.4 ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป 
ตามเวลาและเงื่อนไข  

2.2 จัดท าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 

2.3 ออกแบบวิธีการน าเสนอในรูปแบบเอกสาร ป้ายบอร์ด ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ 
2.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
2.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
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การบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ว่าด้วย
การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 9 อ าเภอ 176 โรงเรียน 
ประกอบด้วย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 27 โรงเรียน อ าเภอท่าเรือ 20 โรงเรียน อ าเภอนครหลวง 16 โรงเรียน 
อ าเภอบางปะหัน 26 โรงเรียน อ าเภอบ้านแพรก 6 โรงเรียน อ าเภอภาชี 17 โรงเรียน อ าเภอมหาราช 11 โรงเรียน 
อ าเภอวังน้อย 27 โรงเรียนและอ าเภออุทัย 26 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) ซึ่งการจัดเก็บข้อมูล
สถานศึกษาเพื่อน ามาจัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศ รีอยุธยา               
เขต 1 นั้น สถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลระดับปฐมภูมิผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC 
2. ระบบรายงานข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา Education Management Information System : EMIS 
4. ระบบรับรองนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการ  

การศึกษาส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ G-CODE 
5. ระบบข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน M-OBEC 

 โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา  
และตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เสร็จทันก าหนดเวลา 
และเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ประมวลผลข้อมูลและออกรายงานข้อมูลแล้ว ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห ์สังเคราะห์ เรียบเรียงจัดท า
เป็นข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อน าไปใช้ปร ะโยชน์                   
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการตัดสินใจ การแก้ปญัหาอย่างมีหลกัการและเหตุผลของผู้บริหารและบุคลากร 
ทางการศึกษาทุกระดับ 

2.  เป็นเครื่องมือในการวางแผน การบริหารจัดการการศึกษา การจัดต้ังจัดสรรงบประมาณและการติดตาม 
ประเมินผล 

3. เป็นเครื่องมือในการก ากับ ควบคุมการปฏิบัติงานใหม้ีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตรงตามแผนหรือ 
เป้าหมาย 

4. เป็นเครือ่งมอืในการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 
5. เป็นเครือ่งมอืในการสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร บุคลากร 

ในองค์กรและสาธารณชน 
6. เป็นเครือ่งมอืส าหรบับุคคลทั่วไป เช่น นักวิจัย นักวิชาการ ส่วนราชการ องค์กรเอกชนต่างๆ  

นักการศึกษาใช้ประโยชน์เกี่ยวกบัการท างานทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา 
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ขั้นตอน/Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ระบบข้อมลู 

จัดท าข้อมลูสารสนเทศ 

ออกแบบวิธีการน าเสนอ 

ให้บรกิารข้อมูลสารสนเทศ 

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 
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ปฎิทินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ตามระบบ DMC) ปีการศึกษา 2565 

ล าดบั การด าเนินงาน ผู้ด าเนนิการ พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 

  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2022) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนตามระบบ DMC 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

สพท. 
             

2 
บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ/แก้ไข ในระบบ Data 
Management Center : DMC ที่ url : https://portal.bopp-
obec.info/obec65 

โรงเรียน 
  

 
           

3 
ยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน ณ วันที่ 25 มิ.ย.65 ทุก
รายการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น 

โรงเรียน 
             

4 
รับรองข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียนโดยผู้อ านวยการโรงเรียน  
ณ วันที่ 25 มิ.ย.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น  

โรงเรียน 
             

5 
รับทราบการรายงานข้อมูล ประสานแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด 

สพท. 
             

6 ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ าซ้อนของข้อมูลโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

สพท./สพฐ. 
             

7 
ปิดระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประมวลผลและ
จัดท ารายงานผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไปใช้ในการจัดสรร
งบประมาณ 

สพฐ. 
             

8 
สพป.อย.1 รวบรวมข้อมูลตามระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียง จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ของ สพป.อย.1(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.65) 

สพท. 
             

9 
สพป.อย.1 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
และให้บริการ(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.65) 

สพท. 
             

1-10 มิ.ย.65 

10 มิ.ย.65 

10 มิ.ย.65 

11 มิ.ย.65 

1-10 มิ.ย.65 

11 มิ.ย.65 

1 ก.ค.-30 ส.ค.65 

1-30 พ.ค.65 

1 ส.ค..-10 พ.ย.65 
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ปฎิทินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ตามระบบ DMC)  ปีการศึกษา 2565 
ล าดบั การด าเนินงาน ผู้ด าเนนิการ พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 

  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2022) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนตามระบบ DMC 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565(ข้อมูล ณ 10 พ.ย.65) 

สพท. 
             

2 
ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อเก็บข้อมูลการ
เคลื่อนย้ายของนักเรียน การจ าหน่ายนักเรียน การตรวจสอบนักเรียน
ซ้ าซ้อนต่างสังกัดที่ url : https://portal.bopp-obec.info/obec65 

โรงเรียน 
             

3 
ยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.65             
ทุกรายการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น 

โรงเรียน 
             

4 
รับรองข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียนโดยผู้อ านวยการโรงเรียน  
ณ วันที่ 10 พ.ย.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น  

โรงเรียน 
             

5 
รับทราบการรายงานข้อมูล ประสานแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด 

สพท. 
             

6 ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ าซ้อนของข้อมูลโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

สพท./สพฐ. 
             

7 
ปิดระบบ DMC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประมวลผลและ
จัดท ารายงานผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไปใช้ในการจัดสรร
งบประมาณ 

สพฐ. 
             

8 
สพป.อย.1 รวบรวมข้อมูลตามระบบ DMC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2565 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียง จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ของ สพป.อย.1(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.65) 

สพท. 
             

9 
สพป.อย.1 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
และให้บริการ(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.65) 

สพท. 
             

1 ส.ค.-1 พ.ย.65 

15 ต.ค.-10 พ.ย.65 

10 พ.ย.65 

10 พ.ย.65 

11 พ.ย.65 

15 ต.ค.-11 พ.ย.65 

11 พ.ย.65 

15พ.ย.-15 ธ.ค.

65 

11 พ.ย.65-30 เม.ย.66 
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ปฎิทินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ตามระบบ DMC)  ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดบั การด าเนินงาน ผู้ด าเนนิการ พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 

  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2022) สิ้นปีการศึกษา 2565 

1 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนตามระบบ DMC 
รอบสิ้นปีการศึกษา 2565(ข้อมูล ณ 30 เม.ย.66) 

สพท. 
             

2 
บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษาตามระบบ 
DMC ที่ url : https://portal.bopp-obec.info/obec65 

โรงเรียน 
             

3 
ยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน ณ วันที่ 30 เม.ย.66             
ทุกรายการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น 

โรงเรียน 
             

4 
รับรองข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียนโดยผู้อ านวยการโรงเรียน  
ณ วันที่ 30 เม.ย.66 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น  

โรงเรียน 
             

5 
รับทราบการรายงานข้อมูล ประสานแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด 

สพท. 
             

6 ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ าซ้อนของข้อมูลโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

สพท./สพฐ. 
             

7 
ปิดระบบ DMC สิ้นปีการศึกษา 2565 เพื่อประมวลผลและจัดท า
รายงานผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ 

สพฐ. 
             

8 
สพป.อย.1 รวบรวมข้อมูลตามระบบ DMC สิ้นปีการศึกษา 2565         
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียง จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศของ 
สพป.อย.1(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.66) 

สพท. 
             

9 
สพป.อย.1 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
และให้บริการ(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.66) 

สพท. 
             

15 ม.ค.-15 เม.ย.66 

30 เม.ย.66 

15 มี.ค.-30 เม.ย.66 

30 เม.ย.66 

1 พ.ค.66 

15 มี.ค.-30 เม.ย.66 

1 พ.ค.66 

15-30 พ.ค.66 

15-30 พ.ค.66 
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ปฎิทินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา   ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดบั การด าเนินงาน ผู้ด าเนนิการ พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 

  ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างตามระบบ B-OBEC  

1 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนตามระบบ  
 B-OBEC ประจ าปี 2565 

สพท. 
             

2 
โรงเรียนบันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง และยืนยันข้อมูลผ่าน 
เว็บไซด์ https://bobec-bopp-obec.info 

โรงเรียน 
             

3 ก ากับ ติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโรงเรียนในสังกัด  สพท. 
             

4 
ปิดระบบ เพื่อประมวลผลและจัดท ารายงานผลข้อมูลอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง 

สพฐ. 
             

5 
สพป.อย.1 รวบรวมข้อมูลตามระบบ B-OBEC ประจ าปี 2565                
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียง จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศของ 
สพป.อย.1 

สพท. 
             

6 
สพป.อย.1 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
และให้บริการ 

สพท. 
             

 
 
 
 
 
 
 

1 ก.ค.-30 ก.ย.65 

1-30 ต.ค.65 

1-30 พ.ย.65 

15พ.ย.-20 ธ.ค.65 

20 ธ.ค.65-30 เม.ย.66 

1-30 ต.ค.65 
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ปฎิทินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดบั การด าเนินงาน ผู้ด าเนนิการ พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา Education Management Information System : EMIS และระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน M-OBEC 

1 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนตามระบบ EMIS
และ ระบบ M-OBEC ประจ าปี 2565 

สพท. 
             

2 
โรงเรียนบันทึกข้อมูลตามระบบ EMIS และ ระบบ M-OBEC  
ประจ าปี 2565 ที่เว็บไซด์ https://data.bopp-obec.info/emis/ 

โรงเรียน 
  

 
           

3 
โรงเรียนยืนยันข้อมูลตามระบบ EMIS และ ระบบ M-OBEC  
 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น 

โรงเรียน 
             

4 สพท.ก ากับติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สพท. 
             

5 สพฐ ปิดระบบ EMIS และ ระบบ M-OBEC เพื่อประมวลผล สพฐ.              

6 
สพป.อย.1 รวบรวมข้อมูลตามระบบ EMIS และ M-OBEC 
 ประจ าปี 2565 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียง จัดท าเป็นข้อมูล
สารสนเทศของ สพป.อย.1 

สพท. 
             

7 
สพป.อย.1 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
และให้บริการ 

สพท. 
             

1-10 มิ.ย.65 

10 มิ.ย.65 

1-10 มิ.ย.65 

10 มิ.ย.65 

1 ก.ค.-15 ส.ค.65 

1-30 พ.ค.65 

16 ,ส.ค..-10 พ.ย.65 
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ค าจ ากัดความ 
ตามระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 

 

 โรงเรียน หมายถึง  โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 เด็กพิการ  หมายถึง บุคคลทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ แบ่งเป็น ๙ ประเภท ได้แก ่
๑.  คนที่มีความบกพรอ่งทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สญูเสยีการเห็นต้ังแตร่ะดบัเลก็น้อยจนถึงบอดสนิท             

อาจแบ่งได้ ๒ ประเภท คือ คนตาบอดสนทิ และคนเห็นเลือนราง 
๒. คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง คนที่สญูเสียการได้ยินต้ังแต่ระดบัรุนแรงจนถึงระดบัน้อย  

อาจแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ คนหูหนวก และคนหูตึง 
๓. คนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  หมายถึง คนที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนปกติทั่วไป เมื่อวัดสติปัญญา 

โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว มสีติปัญญาต่ ากว่าบุคคลปกติและความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ า
กว่าเกณฑ์ปกตอิย่างน้อย ๒ ทักษะข้ึนไป เช่น ทักษะการสือ่ความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการใช้สาธารณ
สมบัติ การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน การควบคุมตนเอง สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย การเรียนวิชา
เพื่อชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่าง และการท างาน ซึ่งลักษณะความบกพร่องทางสตปิัญญาจะแสดงอาการก่อนอายุ 
๑๘ ปี อาจแบ่งความบกพรอ่งของสตปิัญญาออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

(๑) เด็กปญัญาอ่อนที่เรียนหนงัสือได้ หมายถึง เด็กปญัญาออ่นทีม่ีระดับสตปิัญญาอยู่ระหว่าง ๕๐ – ๗๐  
วัดโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน มีสติปญัญาและความเฉลียวฉลาดไม่เท่าเทียมกบัเด็กปกติในวัยเดียวกัน และมี
พฤติกรรม ทางสังคมไมเ่หมาะสมกับวัย 

(๒) เด็กปญัญาอ่อนที่ฝกึได้ หมายถึง เด็กปัญญาอ่อนที่มรีะดบัสติปัญญาอยู่ระหว่าง ๓๕ – ๔๙  
โดยประมาณเป็นเด็กปัญญาออ่นข้ันปานกลางทีม่ีสตปิัญญาและพฤติกรรมเป็นอปุสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก            

๔. คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วน อวัยวะส่วนใด 
ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง มีความพิการของระบบ
ประสาท มีความล าบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอปุสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ไม่รวมคนที่มีความบกพร่อง
ทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ตาบอด หูหนวก อาจแบ่งได้เป็นประเภทดังนี้ โรคของระบบประสาท โรคทางระบบ
กล้ามเนื้อกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่ก าเนิด สภาพความพิการ และความบกพร่องทางสุขภาพอื่นๆ  

๕. คนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง คนที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างทาง 
กระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา อาจเป็นภาษาพูด และหรือภาษาเขียน  
ซึ่งส่งผลท าให้มีปัญหาในการฟัง การพูด การคิด การอ่าน การเขียน การสะกด หรือการค านวณ รวมทั้งสภาพความ
บกพร่องในการรับรู้ สมองได้รับบาดเจ็บ การปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป ซึ่งท าให้มีปัญหาในการอ่านและปัญหา
ในการเข้าใจภาษา ทั้งนี้ไม่รวมคนที่มีปัญหาทางการเรียนเนื่องจากสภาพบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การ
เคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ปัญหาทางอารมณ์ หรือความด้อยโอกาสเนื่องจากสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ 
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๖. คนที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องของการออก 
เสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็ว และจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มีความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจ
และการใช้ภาษาพูด การเขียน และหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ               
ของภาษา เนื้อหาของภาษา และหน้าที่ของภาษา 

๗. คนที่มีปญัหาทางพฤติกรรมหรือทางอารมณ์ หมายถึง คนทีม่ีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกตเิป็นอย่างมาก 
และปญัหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นที่ยอมรบัทางสังคมหรอืวัฒนธรรม 

๘. คนออทสิตกิ หมายถึง บคุคลทีม่ีความบกพร่องทางพฒันาการด้านสงัคม ภาษา และการสื่อความหมาย  
พฤติกรรมและอารมณ์ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการท างานในหน้าที่บางส่วนของสมองผิดปกติไป 
และความผิดปกติน้ีพบได้ก่อนวัย ๓๐ เดือน ลักษณะของบุคคลออทิสติก สรุปได้ ดังนี้ 

(๑) มีความบกพร่องทางปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม 
(๒) มีความบกพร่องทางการสื่อสาร ทั้งด้านการใช้ภาษาพูด ความเข้าใจภาษา การแสดงกิริยาสื่อความหมาย 
(๓) มีความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอาบางคนมพีฤติกรรมซ้ าๆ ผิดปกติ 
(๔) มีความบกพร่องด้านการรบัรูท้างประสาทสัมผัส การใช้ประสาทสมัผสัทัง้ ๕ 
(๕) มีความบกพร่องด้านการใช้อวัยวะต่างๆ อย่างประสานสมัพนัธ์ การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
(๖) มีความบกพรอ่งทางด้านจินตนาการ ไมส่ามารถแยกเรือ่งจริงเรือ่งสมมุติ หรือประยกุต์วิธีจากเหตกุารณ์ 

หนึ่งไปยงัอีกเหตุการณ์หนึ่งได้ 
(๗) มีความบกพร่องด้านสมาธิ มีความสนใจที่สั้น วอกแวกง่าย 
๙. คนที่มีความพิการซ้อน หมายถึง คนทีม่ีสภาพความบกพร่องหรือความพกิารมากกว่าหนึ่งประเภทใน 

บุคคลเดียวกัน 
 นักเรียนด้อยโอกาส  หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา จ าแนกได้ดังนี ้

๑. นักเรียนยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได้ไม่เพียงพอ 
ต่อการเลี้ยงชีพ (ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาทต่อปี) ครอบครัวอยู่รวมกันหลายคน ขาดแคลน
ปัจจัยพื้นฐาน มีชีวิตอยู่อย่างยากล าบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัดหรือบุตรหลานกรรมกรก่อสร้าง หรือ             
เด็กจากครอบครัวที่อยู่ในถ่ินทุรกันดาร ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาและบริการอื่นๆ 

๒. นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือยาเสพติดให้โทษ หรือเด็ก  
กลุ่มเสี่ยงการถูกชักน าให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู้มีอิทธิพลหรือบุคคล              
ที่แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหา           
ในสังคม 

๓. นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่ต่างๆ รวมไปถึง 
เด็กที่พ่อแม่ปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ตามล าพังหรือกับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุ
มาจากปัญหาการหย่าร้างหรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน ขาดความรัก ความอบอุ่น 
ตลอดถึงเด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นๆ 
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๔. นักเรียนที่ถูกท าร้ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มีชีวิต 
อยู่อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกท าร้ายทารณุ ถูกบีบค้ันกดดันจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ซึ่งมีสภาพ
จิตใจหรืออารมณ์ไม่เป็นปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่างๆ 

๕. นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติด 
เช้ือเอดส์หรือมีพ่อแม่เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่ มักถูกมองอย่างรังเกียจจนไม่สามารถเข้ารับการศึกษา              
หรือบริการอื่นๆร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้ 

๖. นักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กที่เป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่างไปจาก 
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทย จนเป็น เหตุให้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา             
หรือบริการอื่นๆ ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาต้ังหลักแหล่งอยู่ตามบริเวณชายแดนของประเทศไทย 

๗. นักเรียนเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน ด ารงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทางขาด 
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต เสี่ยงต่อการประสบอันตรายและเป็นปัญหาสังคม 

๘. นักเรียนถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ต้องท างานหรือถูกบังคับให้ท างาน 
หารายได้ด้วยการขายแรงงานก่อนถึงวัยอันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนา 
ให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย 

๙. นักเรียนที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศหรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กที่มีความสมัครใจหรือถูกบังคับ 
ล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูงให้ต้องตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 

๑๐.  นักเรียนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระท าผิดและถูกควบคุม 
อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์นอกสมรส ซึ่งมีแนวโน้ม 
ที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การท าแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก 

๑๑.  อื่น ๆ หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา นอกเหนือจาก ๑๐ ประการข้างต้น 

นักเรียนท่ีออกกลางคัน หมายถึง นักเรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนระหว่างปี โดยไม่สามารถกลบัเข้ามาเรียนได้  
ซึ่งเกิดจากสาเหตุ ดังนี ้

(๑) ฐานะยากจน 
(๒) มีปัญหาครอบครัว 
(๓) สมรสแล้ว 
(๔) มีปัญหาในการปรบัตัว 
(๕) ต้องคดี/ถูกจับ 
(๖) เจ็บป่วย/อุบัตเิหต ุ
(๗) อพยพตามผูป้กครอง 
(๘) หาเลี้ยงครอบครัว 
(๙) กรณีอื่นๆ 
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 ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา หมายถึง จ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานสอน                        
ในสถานศึกษานัน้ๆจริง ซึง่อาจจะมากหรอืน้อยกว่าจ านวนข้าราชการครูตามกรอบอัตราก าลงั เนือ่งจากมีข้าราชการครู 
บางส่วนไปช่วยราชการที่โรงเรียนอื่นหรอืลาศึกษาต่อ หรือข้าราชการครจูากโรงเรียนอื่นมาช่วยราชการ 

 ข้าราชการพลเรือน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รบับรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนใหร้ับราชการโดยรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน 

 บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร
การศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา 

 ลูกจ้างประจ า หมายถึง ลูกจ้างประจ าที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณของทางราชการหมวดลูกจ้าง 
ประจ า 

 พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้ค่าตอบแทนจากงบประมาณ              
ของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 
   แบบจัดเกบ็ข้อมูลตามโปรแกรมฐานข้อมลูกลาง ได้แก่ แบบกรอกข้อมูลตามระบบ G-Code  
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มอืการใช้งานตามระบบ DMC , EMIS , B-OBEC , M-OBEC , G-CODE 
 
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
 พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารแหง่ชาติ 
 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ 
  แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. 
 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC 

(https://portal.bopp-obec.info/obec65/) 
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2. ระบบรายงานข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 

(https://bobec.bopp-obec.info/) 
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3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา Education Management Information System : EMIS 
              (https://data.bopp-obec.info/emis/) 
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4. ระบบรับรองนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับบริการ  
การศึกษาส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ G-CODE  
(http://www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index) 
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5. ระบบข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน M-OBEC  
(https://data.bopp-obec.info/emis/chk_mobec.php) 

 

 

https://data.bopp-obec.info/emis/chk_mobec.php
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