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ก าหนดการประชุมทางไกลการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล    
ภาคเรียนที่ 1/2565   และการขอรหัสเลขประจ าตัว 13 จากระบบ Gcode ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ผ่านระบบ Zoom  ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565 
 

วันเดือนปี เวลา โรงเรียนสังกัด 

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 - 11.30 น อ าเภอเมือง และเกาะพะงัน 

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น อ าเภอดอนสัก เกาะสมุย 

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 - 11.30 น. เครือข่ายกาญจนดิษฐ์และ  ท่าทองอุแท 

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น เครือข่ายกรูด ป่าร่อน คลองสระ และเครือข่ายชา้งคู่ 
 
https://zoom.us/j/2696714251?pwd=T2RsY2hKbUhhdUpqcHk0ZFR0MG1Tdz09 
 

 
 
Meeting ID: 269 671 4251 
Passcode: 868727 
 
เง่ือนไขการเข้าร่วมประชุม 

1. ระบุชื่อผู้เข้าประชุม ตามด้วยชื่อ รร.  เช่น สจุารี ท่าไทรฯ 

2. เข้าก่อนเวลาท่ีก าหนด 

 
 





พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

1 บันทึกขอมูลนักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ/แกไข 

ในระบบ Data Management Center 

https://portal.bopp-obec.info/obec65

โรงเรียน 16 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565  

2 ติดตามตรวจสอบความถูกตอง

ความซ้ําซอนของขอมูลโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
สพท.

/สพฐ.
16 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565  

3 ยืนยันขอมูลการมีตัวตนอยูจริงของนักเรียน

โดยเจาหนาที/่บุคลากร ระดับโรงเรียน

ณ วันที่ 10 ม.ิย. 65 ทุกรายการ

ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

โรงเรียน
10 มิถุนายน 2565

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


4 รับรองขอมูลการมีตัวตนของนักเรียน

โดยผูอํานวยการโรงเรียน

ณ วันที่ 10 ม.ิย. 65 ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

โรงเรียน
10 มิถุนายน 2565

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


5 รับทราบการรายงานขอมูล

โดยเจาหนาที/่บุคลากร ระดับ สพท.
สพท. 11 มิถุนายน 2565 

6 ปดระบบ DMC ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2565 เพ่ือประมวลผล

และจัดทํารายงานผลขอมูลนักเรียนรายบุคคลไปใชในการจัดสรร
สพฐ. 11 มิถุนายน 2565 

7 สงขอมูล 1/65 ประกอบดวยขอมูล โรงเรยีน นักเรียน ผูสําเร็จการศึกษา 

และผลการเรียน เขาระบบ EDC ของ สป.ศธ.
สพฐ. 12 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2565 

ปฏิทินการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2565

ระยะท่ี 1 ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 (ชวงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565)

ลําดับ การดําเนินงาน
ผู

ดําเนนิการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566

 



พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ปฏิทินการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2565

ลําดับ การดําเนินงาน
ผู

ดําเนนิการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566

1 บันทึกขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง

และยืนยันขอมูลผานเว็บไซต https://bobec.bopp-obec.info
สพท.

/โรงเรียน
1 - 30 ตุลาคม 2565 

1 ดําเนินการปรับปรุงขอมูลนักเรียนรายบุคคล

เพ่ือเก็บขอมูลการเคลื่อนยายของนักเรียน การจําหนายนักเรียน

การตรวจสอบนักเรียนซ้ําซอนตางสังกัด

ทางเว็บไซต https://portal.bopp-obec.info/obec65

โรงเรียน 15 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2565  

2 ติดตามตรวจสอบความถูกตอง

ความซ้ําซอนของขอมูลโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
สพท.

/สพฐ.
15 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2565  

3 ยืนยันขอมูลการมีตัวตนอยูจริงของนักเรียน

โดยเจาหนาที/่บุคลากร ระดับโรงเรียน

ณ วันที่ 10 พ.ย. 65 ทุกรายการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

โรงเรียน
10 พฤศจิกายน 2565

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


4 รับรองขอมูลการมีตัวตนของนักเรียน

โดยผูอํานวยการโรงเรียน

ณ วันที่ 10 พ.ย. 65 ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

โรงเรียน
10 พฤศจิกายน 2565

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


5 รับทราบการรายงานขอมูล

โดยเจาหนาที/่บุคลากร ระดับ สพท.
สพท. 11 พฤศจิกายน 2565 

6 ปดระบบ DMC ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2565

เพ่ือประมวลผล และจัดทํารายงานผลขอมูลนักเรียนรายบุคคล

ไปใชในการจัดสรรงบประมาณ

สพฐ. 11 พฤศจิกายน 2565 

7 สงขอมูลภาคเรียนที่ 2/65 ประกอบดวย

ขอมูล โรงเรียน นักเรียน ผูสําเร็จการศึกษา 

และผลการเรียน เขาระบบ EDC ของ สป.ศธ.

สพฐ.
11 พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน 

2565


ระยะท่ี 2.1 ขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง (B-OBEC) (ชวงเดือน ตุลาคม)

ระยะท่ี 2.2 ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565 (ชวงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565)

 



พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ปฏิทินการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2565

ลําดับ การดําเนินงาน
ผู

ดําเนนิการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566

1 บันทึกขอมูล/ตรวจสอบแกไข ขอมูลนักเรียน

สิ้นปการศึกษาดวยระบบ Data Management Center

และยืนยันขอมูลที่ https://portal.bopp-obec.info/obec65

สพท.

/โรงเรียน
15 มีนาคม - 30 เมษายน 2566  

2 ติดตามตรวจสอบความถูกตอง

ความซ้ําซอนของขอมูลโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
สพท.

/สพฐ.
15 มีนาคม - 30 เมษายน 2566  

3 ยืนยันขอมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 65 ทุกรายการ

โดยเจาหนาที/่บุคลากร ระดับโรงเรียน

ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

โรงเรียน
30 เมษายน 2566

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


4 รับรองขอมูลการมีตัวตนของนักเรียน

โดยผูอํานวยการโรงเรียน

ณ วันที่ 30 เม.ย. 65 ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

โรงเรียน
30 เมษายน 2566

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


5 รับทราบการรายงานขอมูล

โดยเจาหนาที/่บุคลากร ระดับ สพท.
สพท. 1 พฤษภาคม 2566 

6 ปดระบบ DMC สิ้นปการศึกษา 2565

เพ่ือประมวลผล และจัดทํารายงานผล

ขอมูลนักเรียนรายบุคคลไปใชในการจัดสรรงบประมาณ

สพฐ. 1 พฤษภาคม 2566 

ระยะท่ี 3 ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) สิ้นปการศึกษา 2565 (ชวงเดือน มีนาคม - เมษายน 2566)
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