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กรอบเวลาการจัดเก็บขอมูลรายบุคคล และกําหนดสงฐานขอมูลสารสนเทศ มทร.อีสาน  

ปการศึกษา 2560 
รอบท่ี ฐานขอมูลท่ีสง ระยะเวลาจัดเก็บขอมลู กําหนดสงขอมูล 

1 ขอมูล ณ ปงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 3) 

1. ฐานขอมูลการเงิน 

2. ฐานขอมูลแผนงานและโครงการ 

3. ฐานขอมูลครภุัณฑและสิ่งกอสราง 

4. ฐานขอมูลงานวิจัย 

5. ฐานขอมูลบริการวิชาการ 

6. ฐานขอมูลการประกันคณุภาพการศึกษา     

7. ฐานขอมูลความรวมมือใน/ตางประเทศ 

8. ฐานขอมูลประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ  

เมษายน – มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 สิงหาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล ณ ปการศึกษา 2560 

9. ฐานขอมูลบุคลากร 

10. ฐานขอมูลหลักสูตร ภาค 1/2560 

11. ฐานขอมูลนักศึกษา ภาค 1/2560 

12. ฐานขอมูลการรับนักศึกษา ภาค 1/2560 

13. ฐานขอมูล FTES 

14. ฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษา              

 ปการศึกษา 2559 (ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2560) 

15. ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ืองานวิชาการ 

16. ฐานขอมูลกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  

 

* ฐานขอมูลนักศึกษา FTES  

ผูสําเร็จ และบุคลากร บันทึกและ  

ตรวจสอบขอมลูในระบบ ESS 

ภายใน 30 สิงหาคม 2560 

 

 

 

* ฐานขอมูลนักศึกษา FTES 

ผูสําเร็จ และบุคลากร ผูจัดทํา

ขอมูลกลางจะดึงขอมูลผานระบบ 

ESS วันท่ี 31 สิงหาคม 2560  

เพ่ือเตรียมนําสง สกอ. 

วันท่ี 21 กันยายน 2560 

 

2 ขอมูล ณ ปงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 4) 

1. ฐานขอมูลการเงิน 

2. ฐานขอมูลแผนงานและโครงการ 

3. ฐานขอมูลครภุัณฑและสิ่งกอสราง 

4. ฐานขอมูลงานวิจัย 

5. ฐานขอมูลบริการวิชาการ 

6. ฐานขอมูลการประกันคณุภาพการศึกษา     

7. ฐานขอมูลความรวมมือใน/ตางประเทศ 

8. ฐานขอมูลประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ  

กรกฎาคม – กันยายน 2560 31 ตุลาคม 2560 

ขอมูล ณ ปการศึกษา 2560 

* ฐานขอมูลบุคลากร หลักสูตร นักศึกษา การรับ

นักศึกษา FTES ผูสําเรจ็การศึกษาปการศึกษา 2559

สารสนเทศเพ่ืองานวิชาการ กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

* ใชขอมูลชุดเดียวกับรอบท่ี 1  
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รอบท่ี ฐานขอมูลท่ีสง ระยะเวลาจัดเก็บขอมลู กําหนดสงขอมูล 
3 ขอมูล ณ ปงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1) 

1. ฐานขอมูลโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2. ฐานขอมูลโครงการทํานุบํารุงศลิปและวัฒนธรรม 
3. ฐานขอมูลการเงิน 
4. ฐานขอมูลแผนงานและโครงการ 
5. ฐานขอมูลครภุัณฑและสิ่งกอสราง 
6. ฐานขอมูลงานวิจัย 
7. ฐานขอมูลบริการวิชาการ 
8. ฐานขอมูลการประกันคณุภาพการศึกษา     
9. ฐานขอมูลความรวมมือใน/ตางประเทศ 
10. ฐานขอมูลประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ  

ตุลาคม – ธันวาคม 2560 31 มกราคม 2561 

ขอมูล ณ ปการศึกษา 2560 
11. ฐานขอมูลบุคลากร 
12. ฐานขอมูลหลักสูตร ภาค 2/2560 
13. ฐานขอมูลนักศึกษา ภาค 2/2560 
14. ฐานขอมูลการรับนักศึกษา ภาค 2/2560 
15. ฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษา              
 ปการศึกษา 2559 (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
16. ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ืองานวิชาการ 
17. ฐานขอมูลกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  
18. ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต    

ท่ีสําเร็จการศึกษา 2559 

 
* ฐานขอมูลนักศึกษา FTES 

ผูสําเร็จ และบุคลากร บันทึกและ  
 ตรวจสอบขอมลูในระบบ ESS 
ภายใน 30 มกราคม 2561 

 
 
 
* ฐานขอมูลภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต ใหบัณฑิตกรอก
ขอมูลผานระบบภาวะการหางาน
ทําของบัณฑติ  (มทร.อีสาน) 
ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2560 
 

 
* ฐานขอมูลนักศึกษา FTES 
ผูสําเร็จ และบุคลากร ผูจดัทํา
ขอมูลกลางจะดึงขอมูลผานระบบ 
ESS     วันท่ี 31 มกราคม 2561  
เพ่ือเตรียมนําสง สกอ.  
วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2561 
* ฐานขอมลูภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต ผูจดัทําขอมูลกลางจะ
ดึงขอมลูผานระบบ  
วันท่ี 31 มกราคม 2561 
เพ่ือเตรียมนําสง สกอ. 
วันท่ี 16 มีนาคม 2561 
* ฐานขอมูลหลักสูตร 
-  สงขอมูลตามเวลาท่ี
มหาวิทยาลยักําหนด 
-  บันทึกผานระบบการวางแผน
เพ่ือการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
ของ สกอ.ภายในวันท่ี 15 
กุมภาพันธ 2561  

4 ขอมูล ณ ปงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 2) 
1. ฐานขอมูลการเงิน 
2. ฐานขอมูลแผนงานและโครงการ 
3. ฐานขอมูลครภุัณฑและสิ่งกอสราง 
4. ฐานขอมูลงานวิจัย 
5. ฐานขอมูลบริการวิชาการ 
6. ฐานขอมูลการประกันคณุภาพการศึกษา     
7. ฐานขอมูลความรวมมือใน/ตางประเทศ 
8. ฐานขอมูลประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ 

มกราคม – มนีาคม 2561 30 เมษายน 2561 

ขอมูล ณ ปการศึกษา 2560 
9. ฐานขอมูลบุคลากร 
10. ฐานขอมูลหลักสูตร ภาค ฤดรูอน/2560 
11. ฐานขอมูลนักศึกษา ภาค ฤดรูอน/2560 
12. ฐานขอมูลการรับนักศึกษา ฤดูรอน/2560 
13. ฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษา              
 ปการศึกษา 2560 (ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2561) 
14. ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ืองานวิชาการ 
15. ฐานขอมูลกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  

 
* ฐานขอมูลนักศึกษา FTES 

ผูสําเร็จ และบุคลากร บันทึกและ  
 ตรวจสอบขอมลูในระบบ ESS  

ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2561 
 

 
* ฐานขอมูลนักศึกษา FTES 
ผูสําเร็จ และบุคลากรผูจัดทํา
ขอมูลกลางจะดึงขอมูลผานระบบ 
ESS ภายใน 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 
 

 

 


