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ปฏิทินการจัดสงขอมูลสารสนเทศ ปงบประมาณ 2555 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 

ประเภทขอมูล กําหนดสง สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 
ประเภท
การสง 

กศน. จัดสงให 

 

1. จํานวนผูรับบริการการศึกษา กศน. และ 

    ขอมูลสถานศึกษา/ขอมูลบุคลากร  
    รายงานโดยใชโปรแกรม  EIS_55     

    จําแนกเปน 
- นักศึกษาปกติ-พิการ 

- นักศึกษาตามกลุมอาย ุ

- นักศึกษาตามกลุมอาชีพ 

- นักศึกษาจําแนกกลุมเปาหมาย 

- ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

- ขอมูลสถานศึกษา  
 

     ให กศน.อําเภอทุกแหง รวบรวมแลว  
     สงไฟล  EISdb.mdb  พรอมแบบ 

      รายงาน สสจ. ใหสํานักงาน  
     กศน.จังหวดัลําพูนตามกําหนด 

 

 กําหนดการสงไตรมาส   ดังนี้ 
 
 -  ไตรมาสท่ี 1   วันท่ี  1  มกราคม  2555 
 
-  ไตรมาสท่ี 2   วันท่ี  1  เมษายน  2555 
 

-  ไตรมาสท่ี 3   วันท่ี  1  กรกฎาคม  2555 
 
-  ไตรมาสท่ี  4   วันท่ี  1  ตุลาคม  2555 

 
-  หลังประมวลผลครบทุกไตรมาสแลว กลุม
แผนงาน สํานกังาน กศน. จะสรุปสงจังหวดั
ตรวจสอบ เพือ่ยืนยนั หรือแกไขขอมูล กอนจัดสง
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเผยแพรในเอกสารและ
หนาเว็บ 

 

 

ทุก 3 
เดือน 

 
กระทรวงศึกษาธิการ    
สภาการศึกษา   
กรมบัญชีกลาง  
สํานักงานสถิติ
แหงชาติ  และ 
สภาพัฒนฯ 

 

2.  ขอมูล GPAX  ของนักศึกษาจบปกติและ 

   -  นักศึกษาตกหลนท่ีทําจากโปรแกรม  
     ITW44 รุนวันท่ี 16 ธ.ค.54   
       และ ITW51 รุน วันท่ี 16 ธ.ค.54 

     สํารองขอมูลทุกระดับช้ันทุกหลักสูตร 
       สงสํานักงาน กศน.ลําพนู 
   -  สําหรับหลักสูตร ปวช. ใหทําจาก 

      โปรแกรม  NFE2010 สง เปน 
      ไฟล .dbf ใหเจาหนาท่ีจดัสงไฟลเปน 
      แผน CD พรอมเอกสารแบบ 1 และ 
       แบบ 2  

-  ภาคเรียน 2/2554  วันท่ี  26  มีนาคม  2555 
-  ภาคเรียน 1/2555  วันท่ี   2  พฤศจิกายน 2555 
 
(นักศึกษาจบหลังสอบซอมใหจัดทําเปนจบปกติใน
ภาคเรียนท่ีจบ  หากพนกําหนดการจัดสงจะเปน
นักศึกษาตกหลนท่ีตองจัดสงพรอม  GPA  ในภาค
เรียนถัดไป)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
    
 

    ทุก 

ภาคเรียน กระทรวงศึกษาธิการ   
เพ่ือสงตอสํานัก
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  



~ 2 ~ 
 

ประเภทขอมูล กําหนดสง สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 
ประเภท
การสง 

 กศน. จัดสงให 

3. ขอมูลนักศึกษาคาดวาจะจบ 

    ทุกระดับ ให สถานศึกษา กศน.อําเภอ 
   ทุกแหง สํารองขอมูลนักศึกษา ITW  
   ทุกระดับช้ัน ทุกหลักสูตร สงให 
   สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน ตาม 
   กําหนด และ  ตรวจสอบความถูกตอง 
   ของขอมูลใหครบถวน หากมีนักศึกษา 
   ตกหลนจะทําใหนกัศึกษาเสียสิทธ์ิ 

 

-  ภาคเรียน 2/2554  วันท่ี 10  พฤศจิกายน 2554 
-  ภาคเรียน 1/2555  วันท่ี   8   มิถุนายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือสงสถาบัน
ทดสอบทางการ 
ศึกษาจัดสอบ O-net 

4.  ขอมูลนักศึกษารายบุคคล หลักสูตร 44 

     หลักสูตร 51 ใหสํารองขอมูลจาก 
     โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ทุกระดับ 

     ช้ันทุกหลักสูตรสงสํานักงาน กศน. 
     ลําพูน สงตามกําหนด 
    สําหรับหลักสูตร ปวช. ใหลงทะเบียน 

    ในโปรแกรม  NFE2010  ท่ีจัดอบรม 

    เม่ือ 23-25 มิ.ย. 2553 บันทึกผานเว็บ 

    สํานักงาน กศน. และสํารองขอมูล 

     โปรแกรม  NFE2010 จัดสงใหสํานัก 

      งาน กศน.ลําพูน ภายในกําหนด 
    

- ภาคเรียน 1/2555  วันท่ี 1 – 25  พฤษภาคม 2555 
 

- ภาคเรียน 2/2556  วันท่ี 1 – 25  พฤศจิกายน 2556 
 
 
 

  หมายเหต ุ ขอมูลรายบุคคลจะตองถูกตอง  
                  ครบถวน เพราะสํานักงาน กศน. จะตัด 
                 นักศึกษาท่ีซํ้าและมีขอมูลไมถูกตองออก  
                 ทําใหไมไดรับจัดสรรงบประมาณ  
                 รายหัว ของนกัศึกษาท่ีซํ้า หรือขอมูลไม 
                  ครบถวนถูกตอง 
 
 
 
 
 

ทุก 

ภาคเรียน 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

5.  ขอมูลสถิตินักศึกษาจากโปรแกรม 

      ITW44 รุนวันท่ี 16 ธ.ค.54   
       และ ITW51 รุน วันท่ี 16 ธ.ค.54 
       
             
      * สามารถดาวนโหลดโปรแกรมได 
         จากเว็บสํานักงาน กศน.จังหวัด 
         ลําพูน 

 

 

 
- ภาคเรียนท่ี 2/2554  วันท่ี  25  เมษายน  2555 
- ภาคเรียนท่ี 1/2555  วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 
  
ตามข้ันตอนในโปรแกรม ITW44 และ ITW51  ดังนี ้
ระดับสถานศึกษา   ใหสํารองขอมูลนักศึกษาทั้งสอง 
 หลักสูตรคือ 44 และ 51 ทุกระดับช้ัน จากโปรแกรม
นักศึกษา  IT สงสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน ตรงตาม
กําหนดเวลา  ทั้งน้ีใหตรวจสอบขอมูลใหครบถวนสมบูรณ  
กอนสง เพราะจะทําใหสถิติขอมูลไมถูกตอง 

      
    ทุก 

ภาคเรียน 

 
1.  ขอมูลนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนแบบ
ไมนับซ้ํา  และ
นักศึกษาจบ จัดสง
กระทรวงศึกษาธิการ    
(กพร.)  
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ประเภทขอมูล กําหนดสง สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 
ประเภท
การสง 

 กศน. จัดสงให 

 

6.  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน     
     ประจําปงบประมาณ 2555  (แบบ 

     สงป. 301 งบปกติ)  จดัสงเปนเอกสาร 

      ขอใหตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง 
      กอนสงดวย 
 

  -   ไตรมาสท่ี 1   วันท่ี  1  มกราคม  2555 

  -   ไตรมาสท่ี 2   วันท่ี  1  เมษายน  2555 

 -   ไตรมาสท่ี 3   วันท่ี  1  กรกฎาคม  2555 

  -   ไตรมาสท่ี  4   วันท่ี  1  ตุลาคม  2555 

 

 
ทุก 3 
เดือน 

กระทรวงศึกษาธิการ    
เพ่ือจัดสงตอ     
สํานักงบประมาณ 
และสํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 


