ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04059/ว 1421

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 2 อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
8 เมษำยน 256๔

เรื่อง ขยำยเวลำกำรดำเนินกำรในโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (School MIS)
ปีกำรศึกษำ 256๓
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ที่ 04059/ว 1324
ลงวันที่ 2 เมษำยน 256๔
สิ่งที่ส่งมำด้วย ปฏิทินงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ฉบับที่ 3 (ขยำยเวลำ)
ตำมที่ สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สนผ.) ได้แจ้งเกี่ยวกับกำรให้โรงเรียน
ยืนยันกำรบันทึกผลกำรเรียนในโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (School MIS) ปีกำรศึกษำ 2563
ภำยหลังจำกที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ได้มีหนังสือเน้นย้ำกำรดำเนินงำน
วัดและประเมินผลกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ตำมปฏิทินปฏิบัติงำนฯ และกำรดำเนินกำรจัดทำข้อมูล
ในโปรแกรม School MIS ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนด ควำมแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครปฐม เขต 2 จึ ง ขอขยำยเวลำ
ในกำรดำเนินงำนในโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (School MIS) เพื่อให้งำนสำเร็จลุล่วง ตำมเป้ำหมำย
และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำร
ขอแสดงควำมนับถือ

(นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบตั ิราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
โทร. 034-331609 , 034-331793 ต่อ 117 , 118
โทรสำร 034-331609

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
8
9
10
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
15
16

ปฏิทินงานวัดและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับที่ 3 (ขยายเวลา)
รายการ/หัวข้อ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร/ รำยวิชำพื้นฐำนและ
มี.ค. ๖๔
คณะกรรมกำรของโรงเรียน
เพิ่มเติม-กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/ รหัสวิชำ/
น้ำหนัก-หน่วยกิต ใน ปพ.๑
จัดทำข้อมูลผลกำรประเมินคุณลักษณะ และอ่ำน
มี.ค. – 10 เม.ย. ๖๔ คณะกรรมกำรของโรงเรียน
คิดฯ นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น ในโปรแกรม
School MIS
อนุมัติจบกำรศึกษำ (รุ่นปกติ)
๙ เม.ย. ๖๔
คณะกรรมกำรของโรงเรียน
ดำเนินกำรกรอกผลกำรเรียนทุกวิชำ-คุณลักษณะ- 10 เม.ย. – 7 พ.ค. คณะกรรมกำรของโรงเรียน
อ่ำนคิดฯ-กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน-ตรวจสอบ ปพ.1
๖๔
ประกำศผลสอบ RT ชั้น ป.๑
๒๐ เมษำยน ๒๕๖๔ สทศ.สพฐ.
ประกำศผลสอบ O-NET ชั้น ป.๖
๒๑ เมษำยน ๒๕๖๔ สทศ.
ประกำศผลสอบ O-NET ชั้น ม.๓
๒๒ เมษำยน ๒๕๖๔ สทศ.
ตรวจสอบกำรดำเนินงำนในโปรแกรมของ รร.
8 – 11 พ.ค. ๖๔ คณะกรรมกำรของเขตพื้นที่ฯ
ทุก รร.ทั้งระบบ
กดยืนยันข้อมูล (ทำได้เพียงครั้งเดียว)*
12 พ.ค. ๖๔
คณะกรรมกำรของโรงเรียน
ปิดระบบกำรดำเนินกำร ในโปรแกรม School MIS
16 พ.ค. ๖๔
สนผ.สพฐ.
ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรทดสอบ
๒๐ – ๒๕ เมษำยน งำนวัดและประเมินผลฯ
รำยโรงเรียน และรำยกลุ่มโรงเรียน
๒๕๖๔
สพป.นครปฐม/ศึกษำนิเทศก์
ประจำกลุ่ม รร. และ รร.
จัดทำเล่มรำยงำนผลกำรศึกษำและถอดบทเรียน
๒๐ เมษำยน –
งำนวัดและประเมินผลฯ
กำรบริหำรกำรจัดสอบ รวมถึงจัดทำข้อมูล
๑๔ พฤษภำคม
สพป.นครปฐม เขต ๒/
สำรสนเทศของเขตพื้นที่
๒๕๖๔
ศึกษำนิเทศก์
ประกำศผลสอบ NT ชั้น ป.๓
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สทศ.สพฐ.
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศและวิเครำะห์ผลกำร
๑๔ – ๑๖ พฤษภำคม งำนวัดและประเมินผลฯ
ทดสอบของกลุ่มโรงเรียน (ผลสอบ RT / NT/
๒๕๖๔
สพป.นครปฐม เขต ๒/
O-NET)
ศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่ม รร.
อนุมัติจบกำรศึกษำ (รุ่นปกติที่ไม่ทันตำมเวลำ)
๑๕ พฤษภำคม
ผอ.รร./ งำนวัดผล – นำย
๒๕๖๔
ทะเบียน และ ฝ่ำยวิชำกำร
ของ รร.
กำรนำข้อมูลสำรสนเทศและผลกำรทดสอบของ
๑๗ พฤษภำคม
ศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่ม
กลุ่มโรงเรียน (ผลสอบ RT / NT/ O-NET) ไปใช้
๒๕๖๔
รร./ ผอ. และฝ่ำยวิชำกำร
ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เป็นต้นไป
ของ รร.

หมายเหตุ - เมื่อดำเนินกำรจัดกระทำข้อมูลผลกำรเรียนครบเรียบร้อย/ อนุมัติกำรจบหลักสูตร
และปริ้นท์ ปพ.๑ ครบกระบวนกำรในโปรแกรม School MIS แล้ว คณะกรรมกำรของเขตพื้นที่ฯ
จะดำเนินกำรตรวจสอบถูกต้อง เมื่อเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการจะแจ้งให้ รร.ดาเนินการ
กดยืนยันข้อมูล ซึ่งสามารถยืนยันได้เพียงครั้งเดียว*
- หำกพบปัญหำในกำรดำเนินกำร ให้รีบติดต่อกลับมำที่งำนวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
สพป.นครปฐม เขต ๒ (ศน.เกริน ช้อยเครือ โทรศัพท์และ ID Line : 08๑-๙๘๑๔๘๓๐)
หรือไลน์กลุ่ม School MIS สพป.นครปฐม เขต 2

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04059/ว 1324

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 2 อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
2 เมษำยน 256๔

เรื่อง เน้นย้ำกำรดำเนินงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 256๓
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ที่ 04059/ว ๖๘๖
ลงวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ 256๔
ตำมที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ได้ปฏิบัติหน้ำที่ศูนย์สอบ
กำรดำเนินกำรจัดสอบกำรศึกษำระดับ ชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ และกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว นั้น
ในกำรนี้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ขอเน้นย้ำกำรดำเนิน
งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ตำมปฏิทินปฏิบัติงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ และ
กำรดำเนินกำรจัดทำข้อมูลในโปรแกรม School MIS ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนด เพื่อให้งำน
สำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำร
ขอแสดงควำมนับถือ

(นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
โทร. 034-331609 , 034-331793 ต่อ 117 , 118
โทรสำร 034-331609

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ปฏิทินงานวัดและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒
รายการ/หัวข้อ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร/ รำยวิชำพื้นฐำนและ
มีนำคม ๒๕๖๔
งำนวัดผล และผู้รับผิดชอบ
เพิ่มเติม-กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/ รหัสวิชำ/
กำรดำเนินกำรในโปรแกรม
น้ำหนัก-หน่วยกิต ใน ปพ.๑
School MIS ของ รร.
จัดทำข้อมูลผลกำรประเมินคุณลักษณะ และอ่ำน มีนำคม – ๕ เมษำยน งำนวัดผล และผู้รับผิดชอบ
คิดฯ นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น ในโปรแกรม
๒๕๖๔
กำรดำเนินกำรในโปรแกรม
School MIS
School MIS ของ รร.
ดำเนินกำรกรอกผลกำรเรียนทุกวิชำ/ ผลกำร
มีนำคม – ๗ เมษำยน งำนวัดผล และผู้รับผิดชอบ
ประเมินคุณลักษณะและอ่ำนคิดฯ/ กิจกรรมพัฒนำ
๒๕๖๔
กำรดำเนินกำรในโปรแกรม
ผู้เรียน ในโปรแกรม School MIS ให้แล้วเสร็จ
School MIS ของ รร.
อนุมัติจบกำรศึกษำ (รุ่นปกติ)
๙ เมษำยน ๒๕๖๔ ผอ.รร./ งำนวัดผล–
นำยทะเบียน และวิชำกำร
ของ รร.
ตรวจสอบผลกำรดำเนินกำร ในโปรแกรม School 16 เมษำยน ๒๕๖๔ ผอ.รร./ งำนวัดผล และ ฝ่ำย
MIS พร้อมกดยืนยันข้อมูล (ทำได้เพียงครั้งเดียว)*
วิชำกำรของ รร.
ประกำศผลสอบ RT ชั้น ป.๑
๒๐ เมษำยน ๒๕๖๔ สทศ.สพฐ.
ประกำศผลสอบ O-NET ชั้น ป.๖
๒๑ เมษำยน ๒๕๖๔ สทศ.
ประกำศผลสอบ O-NET ชั้น ม.๓
๒๒ เมษำยน ๒๕๖๔ สทศ.
ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรทดสอบ
๒๐ – ๒๕ เมษำยน งำนวัดและประเมินผลฯ
รำยโรงเรียน และรำยกลุ่มโรงเรียน
๒๕๖๔
สพป.นครปฐม/ศึกษำนิเทศก์
ประจำกลุ่ม รร. และ รร.
จัดทำเล่มรำยงำนผลกำรศึกษำและถอดบทเรียน
๒๐ เมษำยน –
งำนวัดและประเมินผลฯ
กำรบริหำรกำรจัดสอบ รวมถึงจัดทำข้อมูล
๑๔ พฤษภำคม
สพป.นครปฐม เขต ๒/
สำรสนเทศของเขตพื้นที่
๒๕๖๔
ศึกษำนิเทศก์
ประกำศผลสอบ NT ชั้น ป.๓
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สทศ.สพฐ.
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศและวิเครำะห์ผลกำร
๑๔ – ๑๖ พฤษภำคม งำนวัดและประเมินผลฯ
ทดสอบของกลุ่มโรงเรียน (ผลสอบ RT / NT/
๒๕๖๔
สพป.นครปฐม เขต ๒/
O-NET)
ศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่ม รร.
อนุมัติจบกำรศึกษำ (รุ่นปกติที่ไม่ทันตำมเวลำ)
๑๕ พฤษภำคม
ผอ.รร./ งำนวัดผล – นำย
๒๕๖๔
ทะเบียน และ ฝ่ำยวิชำกำร
ของ รร.
กำรนำข้อมูลสำรสนเทศและผลกำรทดสอบของ
๑๗ พฤษภำคม
ศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่ม
กลุ่มโรงเรียน (ผลสอบ RT / NT/ O-NET) ไปใช้
๒๕๖๔
รร./ ผอ. และฝ่ำยวิชำกำร
ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เป็นต้นไป
ของ รร.

หมายเหตุ - เมื่อดำเนินกำรจัดกระทำข้อมูลผลกำรเรียนครบเรียบร้อย/ อนุมัติกำรจบหลักสูตร
และปริ้นท์ ปพ.๑ ครบกระบวนกำรในโปรแกรม School MIS แล้ว ให้กดยืนยันข้อมูล ซึ่งสามารถ
ยืนยันได้เพียงครั้งเดียว*
- หำกพบปัญหำในกำรดำเนินกำร ให้รีบติดต่อกลับมำที่งำนวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
สพป.นครปฐม เขต ๒ (ศน.เกริน ช้อยเครือ โทรศัพท์และ ID Line : 08๑-๙๘๑๔๘๓๐)

