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ในการบั นทึ กการ เ ยี่ ย มบ้ านผ่ าน เ ว็ บแอปพลิ เ คชั น  ผู้ ใ ช้ ง านสามารถ เข้ า ใ ช้ ง าน ได้ที่  
cct. thaieduforall.org โดยโปรแกรมใช้ งานบนเว็บแอปพลิ เคชันจะสามารถแสดงผลได้ ดี บน             
Google Chrome Version 50 ขึ้นไป  

1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)  
 โรงเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากเขตพ้ืนที่ โดยผู้ใช้งานแต่ละคน

จะมี username เป็นของตัวเอง ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว ดังรูปที่ 1  

 

รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 หลังจากเข้าสู่ระบบ จะปรากฏเมนู 3 เมนู  ได้แก่ 

o คัดกรองนักเรียนยากจน 

o เยี่ยมบ้าน 

o บันทึกการเข้าเรียน 

ในที่นี้ให้ผู้ใช้เลือกใช้งานเมนู “เยี่ยมบ้าน”   ดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 เมนูหน้าแรก 
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2. เมนูเยี่ยมบ้าน 

 2.1 การบันทึกเยี่ยมบ้าน 

เมื่อเข้าสู่เมนู เยี่ยมบ้าน ผู้ใช้สามารถเลือกระดับชั้น  และ ห้อง ดังรูปที่ 3

 

รูปที่ 3 ค้นหารายชื่อนักเรียนเยี่ยมบ้าน 

เมื่อท าการเลือกระดับชั้น และห้องนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียน ดังรูปที่ 4 

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ “รายช่ือที่ยังไม่ได้เยี่ยมบ้าน” และ “รายช่ือที่เยี่ยมบ้านแล้ว” และกดที่ปุ่ม “บันทึก

เยี่ยมบ้าน” ส าหรับท าแบบฟอร์มนักเรียนที่ยังไม่ได้เยี่ยมบ้าน 

 

รูปที่ 4 หน้ารายชื่อนักเรียน 

     หลังจากกดที่ปุ่ม “บันทึกเยี่ยมบ้าน” ระบบจะแสดงแถบสถานะการบันทึกข้อมูลดังรูปที่ 5 ซึ่งการ

บันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้าน แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 

 นักเรียน   

 ความสัมพันธ์ครอบครัว 

 พฤติกรรมความเสี่ยง  

 ภาพถ่ายบ้านนักเรียน   

 

รูปที่ 5 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล 

กดเลือกระดับชั้น 
กดเลือกห้อง 

กดบันทึกเยี่ยมบ้าน 
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ส่วนที่ 1 นักเรียน 

ระบบจะให้ผู้ใช้บันทึกรูปนักเรียนโดยกดที่บริเวณด้านในกรอบรูปภาพ  แล้วเลือกไฟล์รูปภาพที่
ต้องการอัพโหลด และแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ , นามสกุล, ชั้นเรียนและเลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน ของนักเรียนขึ้นมาอัตโนมัติจากข้อมูลเด็กยากจนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  
จากนั้นให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลผู้ปกครอง ดังรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 การบันทึกข้อมูลความสัมพันธ์ครอบครัว 

     เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือไปท าส่วนถัดไป หากกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถท างานในขั้นตอนถัดไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กดถัดไป 
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ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ครอบครัว 

ผู้ใช้บันทึกข้อมูลความสัมพันธ์ครอบครัวโดยบันทึกข้อมูลให้ครบทุกส่วน  ดังรูป 7 
 

 
รูปที่ 7 การบันทึกข้อมูลความสัมพันธ์ครอบครัว 

 

เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือไปท าส่วนถัดไป หากกรอก

ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถท างานในขั้นตอนถัดไปได้ 

 

 

 

กดถัดไป 
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ส่วนที่ 3 พฤติกรรมความเสี่ยง  

 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของนักเรียนโดยการเลือกค าตอบตามความเป็นจริง อาทิ  ด้าน

สุภาพ  ด้านสวัสดิการหรือความปลอดภัย  ด้านพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ดังรูป 8 

 

 

รูปที่ 8 การบันทึกข้อมูลความเสี่ยง 

    เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือไปท าส่วนถัดไป หากกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถท างานในขั้นตอนถัดไปได้ 
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ส่วนที่ 4  ภาพถ่ายบ้านนักเรียน 

ผู้ใช้แนบรูปถ่ายบ้านนักเรียน และเลือกประเภทภาพถ่ายที่แนบมาแบ่งเป็น 4 กรณี  (กรณีนักเรียนที่

ขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สามารถใช้ภาพถ่ายบ้านชุดเดียวกันได้) 

 กรณีที่ 1 บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า)  โดยรูปประกอบด้วย  รูปที่ 1 ภาพถ่าย

สภาพบ้านนักเรียน(มีหลังคาและฝาบ้านด้วย)  รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน 

 กรณีท่ี 2 บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ  โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก 

ที่พัก รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พัก 

 กรณีที่  3  บ้านหรือที่ พักประเภท วัด มูลนิธิ  หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง  โดยรูป

ประกอบด้วย  รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก ที่พัก รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พัก 

 กรณีที่  4  ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้านอยู่ต่าง

อ าเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ  โดยรูปประกอบด้วย  

รูปที่ 1 ภาพถ่ายนักเรียนยืนอยู่ที่ป้ายโรงเรียน รูปที่ 2 ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับครูผู้คัดกรอง โดย

ต้องเป็นเด็กรหัส G เท่านั้น 

 ดังแสดงในรูปที่ 9  โดยขั้นตอนการแนบรูปมีดังนี้ 

1. คลิกท่ีกรอบรูปที่ต้องการอัพโหลดรูป ต้องท าการอัพโหลดรูปทั้ง 2 รูปให้ครบถ้วน 

2. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด หลังจากนั้นกดท่ีปุ่ม “Open” ระบบจะแสดงรูปที่เลือก  

3. ผู้ใช้จะต้องระบุรายละเอียดของรูปที่อัพโหลดโดยเลือกค าอธิบายถึงรูปภาพดังกล่าว  
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รูปที่ 9 การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน 

 

รูปที่ 10 แสดงรูปภาพที่เลือก 

 

 

 

(1) คลิกที่กรอบรูป 

(2) กด Open 

(3) เลือกค าอธิบาย 
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ส าหรับตั้งค่าพิกัดท่ีตั้งของบ้านนักเรียน ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้ 
โดยมีการแบ่งเป็น 2 ลักษณะกรณีที่ 1 บันทึก/แก้ไขข้อมูลที่ตั้งบ้านนักเรียน และ กรณีที่ 2 ข้ ามไป

ส่วนรับรองข้อมูล ดังรูปที่ 11 
 

 
รูปที่ 11 ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน 

 

 กรณีที่ 1 “บันทึก/แก้ไขข้อมูลที่ตั้งบ้านนักเรียน” เมื่อกดเข้ามาจะแสดงแผนที่ Google Map 

โดยครั้งแรกหมุดจะถูกปักบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน  เราสามารท าการย้ายหมุดไปปักที่บ้าน

ของนักเรียนได้แล้วพิกัดจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ  

 กรณีท่ี 2 “ข้ามไปส่วนรับรองข้อมูล” ถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ตั้งบ้านนักเรียนสามารถกดข้ามได้แต่จะมี

ข้อความแจ้งเตือน ให้ท าการกด “ตกลง” เพ่ือข้ามไปขั้นตอนถัดไป แต่ควรใส่พิกัดเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเพื่อการติดตามดูแลนักเรียนในอนาคต  ดังรูปที่ 12 

 

 
รูปที่ 12 การบันทึกท่ีตั้งของบ้าน 
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เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม   ระบบจะแจ้งเตือน “บันทึก

เรียบร้อย” ดังรูปที่ 13 เป็นการเสร็จสิ้นการบันทึก  เมื่อกด “ตกลง” ระบบจะน าผู้ใช้งานกลับไปยังหน้า

รายชื่อนักเรียนเพื่อท าการเยี่ยมบ้านนักเรียนต่อไป 

 

 
รูปที่ 13 หน้าแสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น 

 

2.2  การแก้ไขข้อมูล 

 เมื่อท าการบันทึกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว  รายชื่อเด็กนักเรียนที่คัดกรองจะถูกย้ายฝั่งไปที่ “รายช่ือที่

เยี่ยมบ้านแล้ว”  หากผู้คัดกรองต้องการแก้ไขข้อมูลนักเรียน  สามารถท าได้โดยการกดที่ปุ่ม “แก้ไข”          

ดังรูปที่ 13

 
รูปที่ 13 แสดงรายชื่อนักเรียนที่เยี่ยมบ้านแล้ว 

กดแก้ไข 
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2.3 การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน 

ผู้ใช้สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์เอกสารเยี่ยมบ้าน หลังจากบันทึกข้อมูลได้ด้วยตัวเองเพ่ืออ านวยความ

สะดวกในการท างาน ส าหรับการเข้าดูรายงานนั้นให้ผู้ใช้เลือกชั้น และห้องเรียนที่ต้องการเข้าดูรายงาน  

จากนั้นเลือกท่ี “รายช่ือที่เยี่ยมบ้านแล้ว”  ระบบจะแสดงดังรูปที่ 14 ซึ่งมี 2 เมนูใช้งาน ได้แก่ 
 

o แก้ไข  ส าหรับแก้ไขข้อมูล 

o พิมพ์แบบเยี่ยมบ้าน  ส าหรับดูเอกสารเยี่ยมบ้านรายบุคคล 

 

 

รูปที่ 14 หน้าจอเพ่ือเลือกดูเมนูรายงาน 

 

รายงานแบบเยี่ยมบ้าน  เมื่อเลือกที่ “รายช่ือที่เยี่ยมบ้านแล้ว” ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้ท า

การบันทึกการเยี่ยมบ้านเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูรายละเอียดแบบเยี่ยมบ้านได้โดยกดที่ปุ่ม “แบบ

เยี่ยมบ้าน” ดังรูปที่ 15 

 

รูปที่ 15 เลือกแบบเยี่ยมบ้าน 

 
เมื่อกด "แบบเยี่ยมบ้าน" ไฟล์ PDF จะถูก Download ลงเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ 

 

 

พิมพ์เอกสารแบบเยี่ยมบ้าน 


