ปฏิทนิ การจัดสงขอมูลสารสนเทศในปงบประมาณ 2560
สําหรับสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน
ประเภทขอมูล
1. ขอมูล EIS จําแนกเปน
1) จํานวนผูรบั บริการการศึกษาตอเนื่อง
จําแนกประเภท
- นักศึกษาปกติ-พิการ
- นักศึกษาตามกลุมอายุ
- นักศึกษาตามกลุมอาชีพ
- นักศึกษาจําแนกกลุมเปาหมาย
2) จํานวนผูรบั บริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย
3) จํานวนนักศึกษาเทียบระดับ และ NT

วันกําหนดสง

- ไตรมาสที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560
- ไตรมาสที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2560

ประเภท
การสง
ทุก 3
เดือน

กศน. จัดสงให
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
สํานักงานสถิติแหงชาติ
และ สภาพัฒนฯ

- ไตรมาสที่ 3 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
- ไตรมาสที่ 4 วันที่ 5 ตุลาคม 2560

สํานักงาน กศน.จังหวัดจะดูขอมูลไดบนหนา
เวบ 203.146.15.13/EIS หัวขอ “สรุป
รายงาน online บนหนาเวบ “ระบบการ
สารสนเทศฯ” เพื่อติดตามใหสถานศึกษา
รายงาน” ที่ 203.146.15.13/EIS โดยใช กรอกขอมูลตามกําหนดเวลาการรายงาน
รหัสสถานศึกษา เปน username และ
password

2. ขอมูล GPAX ของนักศึกษาจบปกติ
และนักศึกษาตกหลน ทุกระดับ ใหทํา
จากโปรแกรม ITW51 โดยสงไฟลชื่อ
GPA1251xxxxxx.DBF และ Back Up
ขอมูลโปรแกรม ITW51 ทุกระดับ สง
ดวย สําหรับหลักสูตร ปวช. ใหทําจาก
โปรแกรม NFE2013 โดยจัดสงเปน
ไฟล .dbf และ .xls พรอม Back Up
ขอมูลโปรแกรมสงดวย

- ภาคเรียน 2/59 ระดับ ประถม – ม.ปลาย
และ ปวช. สงวันที่ 17 – 19 เมษายน 2560
- ภาคเรียน 1/60 ระดับประถม – ม.ปลาย
และ ปวช. สงวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2560
(นักศึกษาจบหลังสอบซอมใหประมวลผลรวม
กับนักศึกษาที่จบปกติ แลวสงขอมูลใหทัน
กําหนดการจัดสงในปฏิทินนี้ หากพน
กําหนดการจัดสงจะเปนนักศึกษาตกหลน ที่
ตองจัดสงพรอม GPAX ใน ภาคเรียนถัดไป)

ทุก กระทรวงศึกษาธิการ
ภาคเรียน เพื่อสงตอสํานัก
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ประเภทขอมูล
3. ขอมูช LIB รายงานจํานวนผูรับบริการ
ในแหลงเรียนรู กศน. จําแนกเปน
- หองสมุดประชาชน
- บานหนังสืออัจฉริยะ
- ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
- กศน.ตําบล/ศรช.
- ศูนยฝกอาชีพชุมชน
รายงาน online บนหนาเวบ “ระบบการ
รายงาน” ที่ 203.146.15.13/LIB โดย
ใชรหัสสถานศึกษาระดับอําเภอ เปน
username และ password ยกเวน กศน.
ตําบล/ศรช ใชรหัสสถานศึกษาระดับตําบล
เปน username และ password

วันกําหนดสง

-

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

ประเภท
การสง

กศน. จัดสงให

ทุก 3
เดือน

กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อจัดสงตอสํานัก
งบประมาณ

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560
วันที่ 5 เมษายน 2560
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
วันที่ 5 ตุลาคม 2560

4. ขอมูลสถิตินักศึกษาจากโปรแกรม
ITW51 โดยสงเปน Back Up จาก
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ITW51

ขอมูลนักศึกษาทุกประเภทที่อยูในการสราง
ขอมูลสถิติ
- ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 และ 1/2559
วันที่ 13 ธันวาคม 2559
- ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560 และ 2/2559
วันที่ 13 มิถุนายน 2560

ทุกภาค
เรียน

กระทรวงศึกษาธิการ
(กพร.)

5. ขอมูลผลการดําเนินงาน
รายงาน online บนหนาเวบ สํานักงาน
กศน. จังหวัดลําพูน
หัวขอ “รายงานผลและการปฏิบัติการ
และคาใชจายตามแบบ สงป.301 และ
สงป.302”

กรอกจํานวนผูร ับบริการ และงบประมาณใน
e-budget

ราย
เดือน

กระทรวงศึกษาธิการ

กรอกขอมูลใหแลวเสร็จภายในวันที่ 5 ของทุก
เดือน

