
ปฏิทินการจัดสงขอมูลสารสนเทศในปงบประมาณ 2557 
(กลุมติดตามประเมินผลและสารสนเทศ) 

ประเภทขอมูล วันกําหนดสง 
ประเภท
การสง 

กศน. จัดสงให 

 
1. จํานวนผูรับบริการการศึกษา กศน.  (EIS_57)     
     จําแนกเปน 
- นักศึกษาปกติ-พิการ 
- นักศึกษาตามกลุมอาย ุ
- นักศึกษาตามกลุมอาชีพ 
- นักศึกษาจําแนกกลุมเปาหมาย 

2.  ผูรับบริการในแหลงเรียนรู กศน. 
 
กรอกขอมูลบนหนาเวบ  “ระบบการรายงาน”   ท่ี 
203.146.15.79  ในเมนู “กรอกขอมูล online”   
โดย  Login  ดวยรหัสสถานศึกษาเปน  username    
และ password    
 

 
-  ไตรมาสท่ี 1   วันท่ี  15  มกราคม  2557 
 
-  ไตรมาสท่ี 2   วันท่ี  5  เมษายน  2557 
 
-  ไตรมาสท่ี 3   วันท่ี  5  กรกฎาคม  2557 
 
-  ไตรมาสท่ี  4   วันท่ี  5  ตุลาคม  2557 
 
สํานักงาน กศน.จังหวัดจะดูขอมูลไดบน
หนาเวบ 203.146.15.79  เพื่อติดตามให
สถานศึกษากรอกขอมูลตามกําหนดเวลา
การรายงาน  
 

 
ทุก 3 
เดือน 

 
กระทรวงศึกษาธิการ       
สภาการศึกษา   
กรมบัญชีกลาง  
สํานักงบประมาณ 
คณะกรรมการฯ กพร.   
สํานักงานสถิติแหงชาติ  
และ สศช. 

 
3.  ขอมูล GPAX  ของนักศึกษาจบปกติ  
     และนักศึกษาตกหลนท่ีทําจาก 
     โปรแกรม  ITW44 รุนวันท่ี 14 ส.ค. 55   
      และ ITW51 รุน วันท่ี 28 มี.ค.57 
      สําหรับหลักสูตร ปวช. ใหทําจาก 
      โปรแกรม  NFE2010 เปนไฟล .dbf   
ใหเจาหนาท่ีจัดสงไฟลGPAX ทุกระดับ  ท่ี
เมล   HUtojung.100.200@hotmail.com UหลังHกาํหนด
สง 2 วันจะประมวลผลขอมูลซํ้าซอนและแจงผล
การตรวจสอบบนหนาเวบ 203.146.15.79   
เพื่อใหจังหวัดดาวนโหลดขอมูลไปแกไข  
สําหรับจังหวดัท่ีขอมูลถูกตองหรือท่ีแกไขขอมูล
แลวจะใหดาวนโหลดเอกสารแบบ 1 และ 2 ไป
ลงนามแลวสงกลับทางไปรษณยี 

-   ภาคเรียน 2/56  ระดับ ประถมฯ – ปวช. 
    วันท่ี 1 –  2 พฤษภาคม  2557 
 
-   ภาคเรียน 1/57  ระดับ ประถมฯ – ปวช.  
    วันท่ี  3 – 5  พฤศจิกายน 2557 
 
(นักศึกษาจบหลังสอบซอมใหประมวล
ผลรวมกับนักศึกษาท่ีจบปกติ  แลวสง
ขอมูลใหทันกําหนดการจัดสงในปฏิทินนี ้  
หากพนกําหนดการจัดสงจะเปนนักศึกษา
ตกหลน  ท่ีตองจัดสงพรอม  GPAX  ใน 
ภาคเรียนถัดไป)   

     
    ทุก 
ภาค
เรียน 

 
กระทรวงศึกษาธิการ   
เพื่อสงตอสํานัก
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  



              ประเภทขอมูล                           วันกําหนดสง 
ประเภท
การสง 

      กศน. จัดสงให 

 
4.  ขอมูลนักศึกษารายบุคคล 
     - ประถมฯ – ม.ปลาย สงไฟล .xml 
     - ปวช.  สงไฟล .dbf  
    
     ท่ี  e-mail      อ.สุพรศรี สุภายศ    

    HUtojung.100.200@hotmail.com UH   
 
 
 
 
 
 

 
สถานศึกษา Upload  ขอมูลนักศึกษา
รายบุคคล 
- ภาค 1/57  วนัท่ี 1 – 31  พฤษภาคม 2557 
- ภาค 2/57 วันท่ี 1–30  พฤศจิกายน 2557 
 
จังหวัดรวบรวมและจัดสงขอมูลนักศึกษา
รายบุคคล หลักสูตร 51 ท่ีสถานศึกษา 
Upload   ข้ึน web   เปนไฟล .xml  และ
หลักสูตร ปวช. ท่ีทําจากโปรแกรม NFE 
2010 เปนไฟล .dbf   ดังนี ้
 
- ภาคเรียน 1/57  วันท่ี 10  มิถุนายน  2557 
- ภาคเรียน 2/57  วันท่ี 10  ธันวาคม  2557 
 
 
 

 
ทุก 
ภาค
เรียน 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
5.  ขอมูลสถิตินักศึกษาจากโปรแกรม 

      ITW51 รุน วันท่ี  28 มี.ค. 57 
 
      โดยสงเปนไฟล STAT51.zip     
      ถึง  อ.สุพรศรี สุภายศ   ทาง e-mail    ท่ี     

      HUtojung.100.200@hotmail.comUH     
 

 
ขอมูลนักศึกษาทุกประเภทท่ีอยูในการ
สรางขอมูลสถิต ิ
- คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2556 และ 

1/2557 
วันท่ี  15  มิถุนายน  2557 
 

- คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2557 และ 
2/2557 
วันท่ี  15  ธันวาคม  2557 

   
 
 
 

  
ทุกภาค
เรียน 

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ   
และคณะกรรมการฯ 
กพร. 



                      ประเภทขอมูล                          วันกําหนดสง 
ประเภท
การสง 

       กศน. จัดสงให 

 
6.  ขอมูลสถานศึกษารายสถานศึกษา 
     และขอมูลบุคลากรรายบุคคล 
       
     ใหดาวนโหลดโปรแกรม e‐Cititzen  57 
ไปกรอกขอมูล  แลวกดปุมสงไฟล ในโปรแกรม 
เปนการสงทาง online 
 

 
จัดทําดวยโปรแกรม eCitizen เปนขอมูล 
ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน ของทุกป  
  
     จัดสงภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 

 
 รายป 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
7.  แบบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 
      
 
 

  
   ไตรมาสท่ี  4  ป   -  15 ตุลาคม 2557 
 
    โดยสงมา

ท่ี  HUlomatato@gmail.com    U 

     อ.ยุทธการ สืบแกว   
     สอบถามเพ่ิมเติม  02 -2815436  
    

 
ทุก 6 
เดือน 

 
1.กระทรวงศึกษาธิการ 
2.สํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและ 
3. สํานักงบประมาณ 

 
8.  แบบเก็บขอมูลของสํานักตรวจราชการ 

     กระทรวงศึกษาธิการ ป 2557   
 
ดาวนโหลดแบบเก็บขอมูลบนหนาเวบ 
203.246.15.79  เมนู “แบบตรวจราชการ”
แลวสงไฟลกลับถึง  อ. เกณิกา ซิกวารทซอน   

ทางเมลท่ี HUkenika@nfe.go.th UH 

สงทุกวันท่ี 15 ของงวด   ดังนี้ 
  -   งวดท่ี 1-2   วันท่ี  15 กรกฎาคม  2557 
  -   งวดท่ี  3     วันท่ี  15  ตุลาคม  2557 

 
ทุก 4 
เดือน 

 
สงสํานักตรวจราชการ 

 
การทําขอมูลตามตารางดานบน สามารถดาวนโหลดโปรแกรม  คูมือการติดต้ังและใชโปรแกรม  วิธีการจัดทําขอมลู  
ไดท่ีหนาเว็บไซต  “ระบบการรายงานขอมูล สูสรุปผลการดําเนินงานประจําปและสารสนเทศ” 

(http://203.146.15.79)  

 




