


ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระยะที่ 2

สำานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการดำาเนินงาน
ระบบคัดกรองปัจจัย

พื้นฐานนักเรียนยากจน



ช่องทางการติดต่อคณะทำางานระดับพื้นที่

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการจัดเก็บข้อมูลคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน สามารถสอบถามจาก

ลิงค์เพื่อการเข้าใช้งานระบบ และแหล่งข้อมูล

1. เว็บไซต์ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน https://cct.thaieduforall.org

 (แบบคัดกรอง คู่มือการดำาเนินงาน วิดีโอแนะนำาการใช้แอพพลิเคชัน และกระดานถามตอบ)

2. สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันได้ที่ 

 • ระบบ iOS: ค้นหาแอพ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” หรือ “ทุนยากจน” หรือ “สพฐ.”ที่ App Store

 • ระบบ Android: ค้นหาแอพ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” หรือ “ทุนยากจน” หรือ “สพฐ.” ที่ Play Store 

3. ช่องทางการติดต่อและประชาสัมพันธ์ www.facebook.com/cctthailand

ภูมิภาค ผู้นำาเครือข่าย เบอร์ติดต่อ e-mail ขอบเขต
การดูแล

1 ภาคกลาง นางสาวบงกช พูลเกษม 084-3629183 nokkatou@hotmail.co.th Cluster 1,9

2 ภาคกลาง นายชาคริต ราชนิธยากร 089-1597252 chakhrit.ra@gmail.com Cluster 2,3

3 ภาคกลาง นายจักรกฤษ อำาพันทอง 084-6448301 k_krit_dd@hotmail.com Cluster 4,5

4 ภาคเหนือ นางสาวเบญญาภา ธรรมรักษ์ 089-2518750 bc_benyapa@hotmail.com Cluster 
15,18

5 ภาคเหนือ นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว 084-3637733 chai-rong@hotmail.com Cluster 
16,17

6 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

นางภัชรี เพชรไกร 080-732-6135 ree09052511@gmail.com Cluster 
11,14

7 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

นางสาวณัชชา มหาฤทธิ์ 088-3198142 nutcha779@gmail.com Cluster 10

8 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

นางปราณีต ศรีสำาโรง 087-6908838 puk_korat5@hotmail.com Cluster 
12,13

9 ภาคใต้ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 082-7938890 rucmu@hotmail.com Cluster 6,7

10 ภาคใต้ นายภาสกร ทองเม็ด 089-1484462 passakorn_jacky@hotmail.
com

Cluster 8



ภาคกลาง	 	
cluster 1  > เขตตรวจราชการ 1 จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

cluster 2  > เขตตรวจราชการ 2 จังหวัดลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง

cluster 3  > เขตตรวจราชการ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว

cluster 4  > เขตตรวจราชการ 4 จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

cluster 5  > เขตตรวจราชการ 5 จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

cluster 9  > เขตตรวจราชการ 9 จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง

ภาคใต้	 	
Cluster 6 > เขตตรวจราชการ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง

Cluster 7 > เขตตรวจราชการ 7 จังหวัดภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง

Cluster 8 > เขตตรวจราชการ 8 จังหวัดยะลา สงขลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
cluster 10  > เขตตรวจราชการ 10 จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำาภู เลย บึงกาฬ

cluster 11  > เขตตรวจราชการ 11 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร

cluster 12  > เขตตรวจราชการ 12 จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

cluster 13  > เขตตรวจราชการ 13 จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำานาจเจริญ

cluster 14  > เขตตรวจราชการ 14 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

ภาคเหนือ	 	
cluster 15  > เขตตรวจราชการ 15 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำาปาง ลำาพูน

cluster 16  > เขตตรวจราชการ 16 จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่

cluster 17  > เขตตรวจราชการ 17 จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

cluster 18  > เขตตรวจราชการ 18 จังหวัดกำาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี





 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับสำานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง 

การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้

ดำาเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา

แนวทางการคดักรองนกัเรยีนยากจนทีอ่ยูใ่นระบบการศกึษา และทดลองนำารอ่งในพืน้ที ่10 จงัหวดั 

ในภาคการศกึษาที ่1/2559 เสรจ็สิน้แลว้ ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ารขยายผลการจดัเกบ็ขอ้มลูคดักรองนกัเรยีน

ยากจนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ครอบคลุมนักเรียนทั้งประเทศ

และมีความครบถ้วน

 สำานักนโยบายและแผน สพฐ. สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผล 

การจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาส

ทางการเรียนรู้ให้ครอบคลุมนักเรียนทั้งประเทศในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพื่อให้ได้รับข้อมูล 

การคัดกรองที่ครบถ้วนสำาหรับการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนที่มี

สถานะยากจนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ต่อไป

         สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              ตุลาคม 2560
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แนวทางการดำาเนินงาน
ระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน

ส่วนที่ 1



คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน8

1.	หลักการและเหตุผล
 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะที่ปรึกษา ได้ดำาเนินการพัฒนาแนวทางคัดกรอง

นักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนยากจนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ได้รับการ 

ช่วยเหลือทุกคน ก่อนขยายผลสู่ช่วงวัยอื่นเพื่อลดความเหลื่อมลำ้า ที่จะส่งผลให้ระบบการศึกษาไทยสามารถสร้าง

หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมลำ้า

อย่างยั่งยนื

 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานดำาเนนิโครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาตั้งแต่

ระดบัอนบุาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสร้างและกระจายโอกาสทางการศกึษาในสงัคมไทย โดยคำานงึถงึการ

สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 

ผู้บกพร่องทางกายและ การเรยีนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย อย่างไรกต็ามการดำาเนนิงานเพื่อช่วยเหลอืนกัเรยีนยากจน

ยังมีข้อจำากัดด้านสารสนเทศที่สามารถใช้คัดกรองนักเรียนยากจนที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และสอดคล้องกับ

เกณฑ์ความช่วยเหลือคนยากจนของหน่วยงานอื่น การขาดข้อมูลและสารสนเทศที่จำาเป็นส่งผลให้การช่วยเหลือ 

ไม่ครบถ้วนทกุคนที่จำาเป็น

2.	สภาพและปัญหาการดำาเนินงานการช่วยเหลือนักเรียนยากจน
ของ	สพฐ.	ที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
 สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำาหรับนักเรียนยากจน) โดยจัดสรรให้แก่

สถานศกึษาที่มนีกัเรยีนยากจนที่ผู้ปกครองมรีายได้ต่อครวัเรอืนไม่เกนิ 40,000 บาทต่อปี เพื่อจดัหาปัจจยัพื้นฐานที่

จำาเป็นต่อการดำารงชวีติและเพิ่มโอกาสทางการศกึษา โดยโรงเรยีนใช้จ่ายงบประมาณลกัษณะแบบถวัจ่ายค่าหนงัสอื

และอปุกรณ์การเรยีน ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายนกัเรยีน ค่าอาหารกลางวนั และค่าพาหนะในการเดนิทาง หรอืจ่าย

เป็นเงนิสดให้กบันกัเรยีนที่ยากจนระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 ถงึชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 ให้มโีอกาสได้รบัการศกึษา

และสามารถศกึษาจนจบการศกึษาภาคบงัคบั 

 ผลการสำารวจจำานวนเดก็นกัเรยีนยากจนที่อยู่ในโรงเรยีนสงักดัสพฐ. ในฐานข้อมูลDMC ปีการศกึษา 2559 

พบว่า จากนักเรียนในระบบ สังกัด สพฐ.ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณ 4.9 

ล้านคน มจีำานวนนกัเรยีนยากจนระดบัประถมศกึษา 2.1 ล้านคน และมจีำานวนนกัเรยีนยากจนระดบัมธัยมศกึษา 

ตอนต้น 9 แสนคน 

 สพฐ.มกีารช่วยเหลอืนกัเรยีนยากจนในระบบการศกึษาภาคบงัคบั ผ่าน “เงนิอุดหนนุปัจจยัพื้นฐานสำาหรบั

นกัเรยีนยากจน”ให้แก่นกัเรยีนประถม จำานวน 1,000 บาท/คน/ปี ไม่เกนิร้อยละ 40 ของนกัเรยีนประถมทั้งหมดและ

อุดหนุนให้แก่นักเรียน ม.ต้น จำานวน 3,000 บาท/คน/ปี ไม่เกินร้อยละ 30 ของนักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด โดยใช ้



คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 9

งบประมาณทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท จากแนวทางการจัดสรรนี้ทำาให้มีนักเรียนยากจนได้รับการช่วยเหลือเพียง 

1.6 ล้านคน เหลอือกีราว 1.4 ล้านคนที่แจ้งขอรบัการอดุหนนุ แต่ไม่ได้รบัการจดัสรรเงนิดงักล่าว

 

3.	เป้าหมาย	
 คัดกรองนักเรียนยากจนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ปรากฎอยู่ในระบบ ฐานข้อมูล

นกัเรยีนรายบคุคล (DMC) ของโรงเรยีนสงักดั สพฐ.ในพื้นที่ 77 จงัหวดั

4.	ระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูล	
 - ภาคเรยีนที่ 1 เดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืน มถินุายน 

 - ภาคเรยีนที่ 2 เดอืนพฤศจกิายน

5.	หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการพิจารณา	
 5.1 หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน

 สพฐ. ได้กำาหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน และอัตราการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

ไว้ดงันี้

 1. เกณฑ์การคดักรองนกัเรียนยากจน พจิารณารายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกนิ 3,000 บาทต่อเดอืน และ

สถานะครวัเรอืนที่พจิารณา ได้แก่ ครวัเรอืนที่มภีาระพึ่งพงิ สภาพที่อยู่อาศยัไม่มั่นคงปลอดภยั ไม่มยีานพาหนะ 

และขนาดที่ดนิทำากนิน้อย

 2. วิธีการหาคะแนนความยากจน ข้อมูลตามเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ถูกนำามาประมวลผลด้วยวธิกีารทาง

สถติ ิเพื่อหาคะแนนความยากจนของนกัเรยีนแต่ละคน คะแนนยากจนจะมคี่าระหว่าง 0 ถงึ 1 หมายถงึ จนน้อย 

ถงึ จนมากที่สดุ และจากเกณฑ์ที่ สพฐ. ได้ประกาศนั้น มกีารจดัระดบัความยากจนออกเป็นสามระดบั คอื 

- กลุ่มที่หนึ่ง ใกล้จน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.50-0.70 

- กลุ่มที่สอง ยากจน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 

- กลุ่มที่สาม ยากจนพเิศษ คะแนนความยากจน มากกว่า 0.91 ขึ้นไป 

 5.2 เอกสารประกอบการพิจารณา มทีั้งหมด 2 แบบ ดงันี้

 1. แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร. 01) 

• ม ี 2 หน้า หน้าแรก เป็นแบบสำารวจรายได้ของครวัเรอืนและสถานะของครวัเรอืน และหน้าที่

สอง เป็นแบบแนบภาพถ่ายบ้านนกัเรยีนที่ได้รบัการเยี่ยมบ้าน 

• แบบ นร. 01 นี้ ให้ครหูรอืผูอ้ำานวยการรบัรองข้อมลู ทั้งนี้ต้องแนบภาพถ่ายบ้านนกัเรยีนจำานวน 

2 ภาพ คอื รปูที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนกัเรยีน(มหีลงัคาและฝาบ้านด้วย) และรปูที่ 2 ภาพถ่าย

ภายในบ้านนกัเรยีน โดยให้ ผู้อำานวยการโรงเรยีนหรอืครูในโรงเรยีนเป็นผู้รบัรอง

 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน (แบบ นร. 02) เป็นแบบรบัรองสถานะของครวัเรอืน

นกัเรยีนโดยบคุคลภายนอก ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืกำานนั หรอืผู้ใหญ่บ้าน หรอื

อสม. หรอือพม. การกรอกแบบนร. 02 ให้กรอกรบัรองเฉพาะกรณนีกัเรยีนที่ครอบครวัมรีายได้เฉลี่ยไม่เกนิ 3,000 

บาทต่อคนต่อเดอืนหรอืไม่เกนิ 36,000 บาทต่อคนต่อปี
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1. ชื่อนักเรียน................................................................................... นามสกุล ....................................................................................... ชั้น ...........................

 เลขที่บัตรประชาชน 

 ชื่อผู้ปกครองนักเรียน.............................................. นามสกุล ............................................... ความสัมพันธ์กับนักเรียน ............. การศึกษาสูงสุด .........

 เลขที่บัตรประชาชน              ไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชน     

          เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)

2. จำานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน) ............................  คน มีรายละเอียดดังนี้

 

แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน

แบบ นร.01 หน้า 1

โรงเรียน....................................................................... สพป./สพม.........................................................

ไม่มีผู้ปกครอง

คนที่
ความ

สัมพันธ์กับ
นักเรียน

อายุ

ความพิการทาง
ร่างกาย/สติ
ปัญญา(ใส่

เครื่องหมาย ü
หรือ – )

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท/เดือน)
รายได้
รวม

เฉลี่ยต่อ
เดือน

ค่าจ้าง
เงิน

เดือน

ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

(หลังหัก
ค่าใช้จ่าย)

ธุรกิจส่วน
ตัว (หลัง
หักค่าใช้

จ่าย)

สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน 
(เงินบำานาญ, เบี้ยผู้สูงอายุ, 

อุดหนุนเด็กแรกเกิด, 
อุดหนุนคนพิการ, อื่นๆ

รายได้จากแหล่ง
อื่น (เงินโอน, ค่า
เช่า, ดอกเบี้ย, 

อื่นๆ)

1

2

3

4

5

6

7

8  

9

10

รวมรายได้ครัวเรือน (รายการที่ 1 - 10) 

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจำานวนสมาชิกทั้งหมด จากข้อ 2)

3. สถานะของครัวเรือน กรอกเฉพาะบุคคลท่ีอาศัยในบ้านปัจจุบัน (ใส่เคร่ืองหมาย X เฉพาะข้อท่ีตรงกับความเป็นจริง เลือกได้มากกว่า 1 คำาตอบ)

 3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง ดังนี้ มีคนพิการ   มีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี

     เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว   มีคนอายุ 15–65 ปี ว่างงาน(ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา)

 3.2 ประเภทอยู่อาศัย บ้านของตนเอง   บ้านเช่า    อาศัยอยู่กับผู้อื่น

 3.3 สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชำารุดทรุดโทรม หรือบ้านทำาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้ 

    ไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ

 3.4 ยานพาหนะของครอบครัว

  - รถยนต์ส่วนบุคคล    มี    ไม่มี

  - รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้  มี    ไม่มี

  - รถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่นๆ ประเภทเดียวกัน  มี    ไม่มี

 3.5 เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำากิน (รวมเช่า)  ไม่เกิน 1 ไร่   ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง

         ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง

                              ลงชื่อผู้ปกครอง/ผู้แทน ........................................................................

                                                       (                                           )                  
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 ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.................................................................................................................................

กรณุาระบ ุภาพถ่ายที่แนบมาคอื   บ้านที่อาศยัอยู่กบัพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า)

      บ้านของญาต/ิผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ

       บ้านหรอืที่พกัประเภท วดั มูลนธิ ิหอพกั โรงงาน อยู่กบันายจ้าง

      ภาพนกัเรยีนและป้ายชื่อโรงเรยีนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้

      เพราะบ้านอยูต่่างอำาเภอ/ต่างจงัหวดั/ต่างประเทศ หรอืไม่ได้รบัอนญุาตให้ถ่ายภาพ

ภาพถ่ายบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน
แบบ นร.01 หน้า 2

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนักเรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

ขอรับรองว่าข้อมูล และภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง

(ลงชื่อ) .....................................................................................
(................................................................................................)

มีหลังคาและมีฝาบ้านด้วย
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ข้อมูลสถานะของครัวเรือน 

(ให้ผู้รับรองเลือกสถานะครัวเรือน ตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

ครวัเรอืนมภีาระพึ่งพงิ ได้แก่ ในครอบครวัมคีนพกิาร หรอืผู้สูงอายเุกนิ 60 ปี หรอืคนว่างงานอาย ุ

15-65 ปี (ที่ไม่ใช่นกัเรยีน/นกัศกึษา) หรอืเป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว

สภาพที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่า หรือสภาพชำารุดทรุดโทรม หรือบ้านทำาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ ่

ใบจากหรอืวสัดเุหลอืใช้ หรอืไม่มหี้องส้วมในที่อยู่อาศยัและบรเิวณ

ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถปิกอัพ หรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/ 

รถอื่นๆ ในประเภทเดยีวกนั

เป็นเกษตรกรที่มทีี่ดนิทำากนิ (รวมเช่า) ไม่เกนิ 1 ไร่ หรอืไม่มทีี่ดนิทำากนิเป็นของตนเอง

(ลงชื่อ)...............................................................................

(..........................................................................................)

วันที่...................เดือน................................พ.ศ...................

แบบ นร.02

แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน

ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ................................................................................ มีสถานะของครัวเรือน ดังนี้

ผู้รับรอง 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................................

ตำาแหน่ง   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กำานัน   

   ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    อสม.      

   อพม.

ขอรบัรองว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นจรงิและเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง

หมายเหต:ุ การรบัรองสถานะครวัเรอืนนกัเรยีนใช้ประกอบการพจิารณาให้ทนุ ส่วนผลการพจิารณาขั้นสดุท้าย จะขึ้น
กบัการพจิารณาของหน่วยงานต้นสงักดั
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ตัวอย่างการกรอกแบบ นร.01 และ นร.02

1. ชื่อนักเรียน................. ด.ช.มาโนตน์ ........................................ นามสกุล .................มากมาย............................................. ชั้น .........ป.1/1..................

 เลขที่บัตรประชาชน 

 ชื่อผู้ปกครองนักเรียน........ปิยะฉัตร................ นามสกุล .............เสือทองคำา....................... ความสัมพันธ์กับนักเรียน ..บิดา... การศึกษาสูงสุด ม.4

 เลขที่บัตรประชาชน              ไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชน     

          เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)

2. จำานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน) ............................  คน มีรายละเอียดดังนี้

 

แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน

แบบ นร.01 หน้า 1

โรงเรียน............ บ้านแม่โมงเย้า ........................ สพป./สพม.................เชียงราย เขต 2..............................

ไม่มีผู้ปกครอง

คนที่
ความ

สัมพันธ์กับ
นักเรียน

อายุ

ความพิการ
ทางร่างกาย/
สติปัญญา(ใส่
เครื่องหมาย 
üหรือ – )

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท/เดือน)
รายได้
รวม

เฉลี่ยต่อ
เดือน

ค่าจ้าง
เงิน

เดือน

ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

(หลังหัก
ค่าใช้จ่าย)

ธุรกิจส่วน
ตัว (หลัง
หักค่าใช้

จ่าย)

สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน 
(เงินบำานาญ, เบี้ยผู้สูง

อายุ, อุดหนุนเด็กแรกเกิด, 
อุดหนุนคนพิการ, อื่นๆ

รายได้จากแหล่ง
อื่น (เงินโอน, ค่า
เช่า, ดอกเบี้ย, 

อื่นๆ)

1 นักเรียน 10 - 0 0 0 0 0 0

2 พ่อ 58 - 3,000 500 0 0 500 4,000

3 น้องชาย 3 0 0 0 800 0 800

4

5

6

7

8  

9

10

รวมรายได้ครัวเรือน (รายการที่ 1 - 10) 4,800

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจำานวนสมาชิกทั้งหมด จากข้อ 2) 1,600

3. สถานะของครัวเรือน กรอกเฉพาะบุคคลท่ีอาศัยในบ้านปัจจุบัน (ใส่เคร่ืองหมาย X เฉพาะข้อท่ีตรงกับความเป็นจริง เลือกได้มากกว่า 1 คำาตอบ)

 3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง ดังนี้ มีคนพิการ   มีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี

     เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว   มีคนอายุ 15–65 ปี ว่างงาน(ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา)

 3.2 ประเภทอยู่อาศัย บ้านของตนเอง   บ้านเช่า    อาศัยอยู่กับผู้อื่น

 3.3 สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชำารุดทรุดโทรม หรือบ้านทำาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้ 

    ไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ

 3.4 ยานพาหนะของครอบครัว

  - รถยนต์ส่วนบุคคล    มี    ไม่มี

  - รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้  มี    ไม่มี

  - รถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่นๆ ประเภทเดียวกัน  มี    ไม่มี

 3.5 เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำากิน (รวมเช่า)  ไม่เกิน 1 ไร่   ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง

         ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง

                           ลงชื่อผู้ปกครอง/ผู้แทน ...........ปิยฉัตร เสือทองคำา................

                  (นายปิยฉัตร เสือทองคำา)   
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 ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.................................................................................................................................

กรณุาระบ ุภาพถ่ายที่แนบมาคอื   บ้านที่อาศยัอยู่กบัพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า)

      บ้านของญาต/ิผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ

       บ้านหรอืที่พกัประเภท วดั มูลนธิ ิหอพกั โรงงาน อยู่กบันายจ้าง

      ภาพนกัเรยีนและป้ายชื่อโรงเรยีนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้

      เพราะบ้านอยูต่่างอำาเภอ/ต่างจงัหวดั/ต่างประเทศ หรอืไม่ได้รบัอนญุาตให้ถ่ายภาพ

ภาพถ่ายบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนักเรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

แบบ นร. 01 หน้า 2

ขอรับรองว่าข้อมูล และภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง

(ลงชื่อ) ........................... เพชรจ้า  มาดี.................................
(............................. ...........เพชรจ้า  มาดี.................................)

ตำาแหน่ง............... ครู ................(ครูหรือผู้อำานวยการโรงเรียน)
วันที่.......... 1 ......... เดือน ..... มกราคม ......... พ.ศ. 2560
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ข้อมูลสถานะของครัวเรือน 

(ให้ผู้รับรองเลือกสถานะครัวเรือน ตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

ครวัเรอืนมภีาระพึง่พงิ ไดแ้ก ่ในครอบครวัมคีนพกิาร หรอืผูส้งูอายเุกนิ 60 ป ีหรอืคนวา่งงานอาย ุ

15-65 ปี (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

สภาพทีอ่ยูอ่าศยัเปน็บา้นเชา่ หรอืสภาพชำารดุทรดุโทรม หรอืบา้นทำาจากวสัดพุืน้บา้น เชน่ ไมไ้ผ ่

ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้ หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ

ไมม่รีถยนตส์ว่นบคุคล หรอืรถปกิอพั หรอืรถบรรทกุเลก็ หรอืรถตู ้หรอืรถไถ/เกีย่วขา้ว/รถอแีตน๋/รถ

อื่นๆ ในประเภทเดียวกัน

เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำากิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดินทำากินเป็นของตนเอง

(ลงชื่อ)..................................................

(.............................................................)

วันที่........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........

ด.ช.มาโนตน์   มากมาย

นายประเสริฐ   มากศรี

นายประเสริฐ   มากศรี

1 มกราคม 2560

แบบ นร.02

แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน

ขอรับรองว่า ................................................................................................................. มีสถานะของครัวเรือน ดังนี้

ผู้รับรอง 

ข้าพเจ้า .........................................................................................................................................................................

ตำาแหน่ง   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กำานัน   

   ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    อสม.      

   อพม.

นายประเสริฐ   มากศรี

หมายเหต:ุ การรบัรองสถานะครวัเรอืนนกัเรยีนใช้ประกอบการพจิารณาให้ทนุ ส่วนผลการพจิารณาขั้นสดุท้าย จะขึ้น
กบัการพจิารณาของหน่วยงานต้นสงักดั
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6.	นิยาม	
 จำานวนสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง จำานวนสมาชิกทั้งหมด ของครัวเรือน (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

หรือไม่ก็ได้) ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน จัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภค บริโภคอันจำาเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน 

โดยบุคคลเหล่านั้นอาจเป็นญาติ หรือไม่เป็นญาติกันก็ได้ ไม่นับสมาชิกที่ไปทำางานที่อื่นโดยไม่ได้กลับมาพักนอน 

ที่บ้านเกิน 3 เดือนในรอบ 12 เดือนที่แล้ว (ระยะเวลานับจากเดือนก่อนเดือนสัมภาษณ์ย้อนหลังไป 12 เดือน 

เช่น เดอืนที่สมัภาษณ์ คอื พฤษภาคม 2560 ในรอบ 12 เดอืนที่แล้ว คอื (มนีาคม 2559 –เมษายน 2560) หากมี

สมาชกิในครวัเรอืนไปที่อื่นเกนิกว่า 3 เดอืนไม่นบัเป็นสมาชกิในครวัเรอืน

- ตวัอย่างที่ 1 กรณทีี่พ่อ แม่ของนกัเรยีนไม่ได้อาศยัอยูใ่นครวัเรอืน นานเกนิกว่า 3 เดอืนไม่นบัเป็นสมาชกิ

ในครวัเรอืน

- ตวัอย่างที่ 2 กรณมีญีาตอิาศยัอยู่ในครวัเรอืนนานเกนิกว่า 3 เดอืน ให้นบัเป็นสมาชกิในครวัเรอืน 

 รายได้ของสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง รายได้ของสมาชิกแต่ละคนต่อเดือน หากไม่มีรายได้ให้กรอก 

0 กรณทีี่สมาชกิในครวัเรอืนมรีายได้โดยได้รบัจากสมาชกิที่ไปทำางานที่อื่นให้นบัด้วย

 รายได้ในครัวเรือน หมายถงึ รายได้ของสมาชกิทกุคนในครวัเรอืนรวมกัน

 รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน หมายถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนรวมกันหารด้วยจำานวน

สมาชกิของครวัเรอืนทั้งหมด

 ความพกิารทางร่างกาย หมายถงึ ผูพ้กิารทางการมองเหน็ ทางการได้ยนิ ทางการสื่อความหมาย และทาง

กายหรอืการเคลื่อนไหว

 ความพิการทางสติปัญญา หมายถงึ ผู้พกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม และทางสตปิัญญาและการเรยีนรู้

7.	คำาอธิบายเพิ่มเติมในการกรอกข้อมูล
 ผู้จัดเก็บข้อมูลควรศึกษานิยาม แบบนร. 01 และแบบนร. 02 อย่างรอบคอบเพื่อให้การคัดกรองนักเรียน

ยากจนถูกต้องตามความเป็นจรงิ จงึขอเสนอแนะ ดงันี้ 

ข้อ 1. ชื่อนกัเรยีนและนามสกลุ ต้องตรงกบัข้อมูลนกัเรยีนยากจน ณ เทอมที่ 1 วนัที่ 10 มถินุายน ของทกุ

ปี หรอืเทอมที่ 2 วนัที่ 10 พฤศจกิายน ของทกุปี ที่โรงเรยีนกรอกในระบบ DMC

 ชื่อผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในครัวเรือนปัจจุบัน อาจไม่ตรงกับผู้ปกครองใน

ทะเบยีนนกัเรยีนกรณทีี่ไม่ได้อาศยัอยู่ในครวัเรอืนในปัจจบุนั

 ข้อ 2. จำานวนสมาชกิในครวัเรอืนทั้งหมดต้องตรงกบัรายละเอยีดในตาราง

- ให้กรอกข้อมูลสมาชกิทกุคน รวมตวันกัเรยีนด้วย

- อายใุห้กรอกจำานวนเตม็ปีบรบิูรณ์ กรณทีี่เดก็อายตุำ่ากว่า 1 ปี ให้กรอก 0 

- ในช่องความพกิารทางร่างกาย/สตปัิญญา ถ้ามคีวามพกิารอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืทั้งสองอย่าง ให้

เลอืก “ใช่” ถ้าไม่มเีลอืก “ไม่ใช่” 
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- รายได้ในตารางเป็นรายได้รายเดอืน กรณทีี่รายได้ไม่แน่นอนให้สอบถามแล้วเฉลี่ยเป็นรายเดอืน

- รายได้จากการประกอบอาชพีทางการเกษตร ให้คำานงึถงึรายได้หลกั ประเมนิรายได้ทั้งปีหกัค่าใช้จ่าย

แล้วนำามาหารด้วย 12

- รายได้จากค่าจ้าง/รบัจ้างให้ประเมนิจากจำานวนวนัทำางานใน 1 เดอืน

- รายได้จากสวสัดกิารจากรฐั ได้แก่เงนิสงเคราะห์เพื่อการยงัชพีสำาหรบัผู้สูงอายเุงนิสงเคราะห์สำาหรบั

ผู้พกิาร ไม่นบัรวมปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน เงนิอดุหนนุโครงการเรยีนฟร ี 15 ปี และรายได้

จาก กยศ.

- รายได้จากแหล่งอื่น ได้แก่ เงนิที่สมาชกินอกครวัเรอืนส่งมาให้ (หากส่งมาเป็นครั้งคราวให้รวมทั้ง

ปีแล้วหาร 12 เพื่อเฉลี่ยเป็นรายเดอืน) เงนิดอกเบี้ย เงนิถูกหวย 

- ในกรณทีี่เดก็อายตุำ่ากว่า 15 ปี ไม่ต้องสอบถามรายได้

- กรอกรายได้ให้ครบทกุรายการ ทกุช่อง หากไม่มรีายได้ให้ใส่ 0

8.	แนวทางการดำาเนินงาน
 1. โรงเรยีนตรวจสอบข้อมูลนกัเรยีนยากจนจากระบบ DMC

 2. ศกึษาคู่มอืการดำาเนนิงานปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน โดยเฉพาะหวัข้อที่ 6 เรื่องนยิาม

 3. มอบหมายบคุลากรเยี่ยมบ้านนกัเรยีน เพื่อทำาหน้าที่คัดกรองนกัเรยีนยากจนโดยใช้แบบนร.01 ที่กำาหนด

ให้ครบถ้วนทุกประเด็น รวมถึงถ่ายภาพบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้านจำานวน 2 ภาพ คือ ภาพที่ 1 สภาพ

ภายนอกบ้านนกัเรยีน (มหีลงัคาและฝาบ้านด้วย) และภาพที่ 2 สภาพในบ้านนกัเรยีน

 4. ในการดำาเนนิการสำารวจสามารถเลอืกวธิกีารเกบ็ข้อมูลตามแบบ นร.01 ได้ 2 วธิี

ก. แบบกระดาษ สามารถพมิพ์แบบฟอร์มได้จากเวบ็ไซต์ cct.thaieduforall.org

 ครูที่ไปเยี่ยมบ้าน ทำาการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และกรอกข้อมูลในแบบ นร.01 ในกระดาษ กรณ ี

ผูป้กครองหรอืผู้ให้ข้อมลูไม่สามารถลงชื่อ อนโุลมให้พมิพ์ลายนิ้วมอื เมื่อสำารวจเสรจ็ให้นำามากรอกใน

เวบ็ไซต์ cct.thaieduforall.org พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายที่ได้จากการสำารวจ

ข. ใช้อุปกรณ์สำารวจ (มือถือหรือแท็บเล็ต)

 ครูที่ไปเยี่ยมบ้าน ทำาการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง และกรอกข้อมูลในแอปพลเิคชัน สามารถเลอืกระบบ

ปฏบิตักิารได้ 2 ระบบ คอื ระบบปฏบิตักิารบนระบบ iOS (อปุกรณ์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็ iPhone/iPad) 

และระบบปฏบิตักิาร Androids (อปุกรณ์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็ Samsung และอื่นๆ ยกเว้น Microsoft-

compliant) โดยผู้กรอกสามารถศึกษาคู่มือการใช้ Application ของแต่ละระบบ รวมถึงสามารถ

ดาวน์โหลด Application และวดีโิอแนะนำาวธิกีารใช้ Application ได้จาก เวบ็ไซต์ cct.thaieduforall.org

 5. เมื่อทำาการสำารวจครบถ้วนแล้ว ผู้สำารวจสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ได้ดำาเนนิการจดัเกบ็ที่ 

เวบ็ไซต์ cct.thaieduforall.org โดยใช้รหสัของผู้ดูแลระบบ (Admin)

 6. หากข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว สามารถพิมพ์รายงานแบบ นร.01 และแบบ นร.02 ได้จากเว็บไซต์ 

cct.thaieduforall.org ดงักล่าว และจดัส่งแบบ นร.02 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำาการรบัรองสถานะครวัเรอืนของนกัเรยีน

ที่ผ่านเกณฑ์การคดักรองปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน
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 7. ข้อเสนอแนะในการสำารวจ

  • ครูทำาการสำารวจที่บ้านนกัเรยีนโดยสอบถามจากผู้ปกครอง (ควรมกีารนดัหมายล่วงหน้า) 

  • กรณทีี่ไม่พบให้สำารวจใหม่โดยนดัหมายกบันกัเรยีนหรอืสอบถามเวลาจากบ้านใกล้เคยีง

  • หากไม่พบอกีอนญุาตให้สอบถามจากหวัหน้าครวัเรอืน หรอืสมาชกิในครวัเรอืนที่มอีายมุากกว่า 20 ปี

  • กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือนนั้น ให้สอบถามจากหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกใน

ครวัเรอืนที่มอีายมุากกว่า 20 ปี

9.	แนวปฏิบัติสำาหรับระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	(CCT)

แนวปฏิบัติระยะยาว (ข้อมูลการคัดกรองมีอายุ 3 ปี)

กรณี ป. 1 ป.4 ม.1 นกัเรียนชัน้ ป.2, ป.3, ม.2, ม.3

1 นกัเรยีนย้าย
โรงเรยีน

คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ ใช้ข้อมูลเดมิหรอื Update ข้อมูล

2 นกัเรยีนอยู่
โรงเรยีนเดมิ

คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ ใช้ข้อมูลเดมิหรอื Update ข้อมูล

3 นกัเรยีนย้ายที่อยู่
อาศยั

คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่

4 นกัเรยีนซำ้าชั้น
ข้อมูลเกนิ 3 ปี

คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่

5 นกัเรยีนซำ้าชั้น
ข้อมูลไม่เกนิ 3 ปี 

ใช้ข้อมูลเดมิหรอื 
Update ข้อมูล

ใช้ข้อมูลเดมิหรอื 
Update ข้อมูล

ใช้ข้อมูลเดมิ
หรอื Update 
ข้อมูล

ใช้ข้อมูลเดมิหรอื Update ข้อมูล

6 นกัเรยีนชั้นเลื่อน
ที่ขอรบัทนุใหม่ 
(ไม่เคยถูกคดั
กรอง)

- คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่

7 นกัเรยีนชั้นเลื่อน
ที่ขอกลบัมารบั
ทนุ (เคยคดักรอง 
แต่ปีที่แล้วถูกระบุ
ว่าไม่ยากจน)

- คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่

8 สภาพครวัเรอืนมี
การเปลี่ยนแปลง
กะทนัหนั 

คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่
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หมายเหตุ 

*ความหมายต่างๆ สำาหรับคำาในตาราง

-  นกัเรยีนย้ายโรงเรยีน หมายถงึ นกัเรยีนที่อยู่โรงเรยีนต่างจากปีที่แล้วหรอืเทอมที่แล้ว

-  นกัเรยีนอยู่โรงเรยีนเดมิ หมายถงึ นกัเรยีนที่ศกึษาต่อโรงเรยีนเดมิจากปีที่แล้ว

- นกัเรยีนย้ายที่อยู่อาศยั หมายถงึ นกัเรยีนที่มกีารย้ายที่อยู่อาศยัใหม่

- นกัเรยีนซำ้าชั้นข้อมูลไม่เกนิ 3 ปี หมายถงึ นกัเรยีนที่มกีารเรยีนซำ้าชั้นและเคยคดักรองซึ่งข้อมูลยงัไม่เกนิ 3 ปี

- นกัเรยีนชั้นเลื่อนที่ขอรบัทนุใหม่ (ไม่เคยถูกคดักรอง) หมายถงึ นกัเรยีนเลื่อนชั้นที่ขอรบัทนุใหม่ โดยที่นกัเรยีนยงัไม่เคย

ถูกคดักรอง

- นกัเรยีนชั้นเลื่อนที่ขอกลบัมารบัทนุ (เคยคดักรอง แต่ปีที่แล้วถูกระบวุ่าไม่ยากจน) หมายถงึ  นกัเรยีนเลื่อนชั้นที่ขอกลบั

มารบัทนุ โดยที่นกัเรยีนเคยถูกคดักรองมาแล้ว  เช่น ปีแรกยากจน (คดักรอง) ปีที่ 2 ไม่ยากจน (ไม่คดักรอง) และปีที่ 3 

กลบัมายากจน ให้ทำาการคดักรองใหม่ เนื่องจากข้อมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

- สภาพครวัเรอืนมกีารเปลี่ยนแปลงกะทนัหนั  หมายถงึ  นกัเรยีนที่สภาพครวัเรอืนมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างกะทนัหนั 

เช่น คนหาเงนิหลกัในครวัเรอืนเสยีชวีติ หรอืหย่าร้าง เป็นต้น

10.	ปฏิทินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

หมายเหตุ: 

* ในกรณนีกัเรยีนย้ายโรงเรยีนหลงัจากวนัที่ 10 ม.ิย.   ให้นกัเรยีนสมคัรขอรบัเงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจนใน

ภาคเรยีนถดัไป

** รายชื่อนกัเรยีนที่บนัทกึเข้าสู่ระบบ DMC หลงัวนัที่ 19 พ.ค. รายชื่อนกัเรยีนจะเข้าสู่ระบบ CCT วนัที่ 13 ม.ิย. 

ปฏิทินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

10 พ.ค. – 19 พ.ค. โรงเรยีนบนัทกึข้อมูลพื้นฐานนกัเรยีนกลุ่มต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ DMC (รอบที่ 1)
- นกัเรยีนชั้นประถม 1 / ประถม 4 / มธัยม 1 
- นกัเรยีนชั้นเลื่อนที่ต้องการสมคัรขอรบัเงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐานยากจน 

โรงเรยีน

20 พ.ค. – 10 ม.ิย. โรงเรยีนบนัทกึข้อมูลพื้นฐานนกัเรยีนกลุ่มต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ DMC (รอบที่ 2)
- นกัเรยีนชั้นประถม 1 / ประถม 4 / มธัยม 1 
- นกัเรยีนชั้นเลื่อนที่ต้องการสมคัรขอรบัเงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐานยากจน

โรงเรยีน

22 พ.ค. – 27 ม.ิย. โรงเรยีนบนัทกึแบบ นร.01 ผ่านระบบสารสนเทศ CCT โรงเรยีน

27 ม.ิย. ปิดระบบ/ประมวลผลข้อมูลนกัเรยีนยากจน สพฐ.

28 ม.ิย. – 30 ม.ิย. โรงเรยีนแจ้งสาเหตนุกัเรยีนที่ไม่ได้คดักรอง โรงเรยีน

กรกฎาคม จดัสรรงบประมาณปัจจยัพื้นฐานสำาหรบันกัเรยีนยากจนภาคเรยีนที่ 1 สพฐ.

9 ต.ค. – 27 ต.ค. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนกัเรยีนยากจน ของภาคเรยีนที่ 1 โรงเรยีน
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ปฏิทินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

20 ม.ิย. – 10 พ.ย. โรงเรยีนบนัทกึข้อมูลพื้นฐานนกัเรยีนเข้าสู่ระบบ DMC โรงเรยีน

15 พ.ย. – 22 พ.ย. โรงเรยีนบนัทกึแบบ นร.01 ผ่านระบบสารสนเทศ CCT โรงเรยีน

22 พ.ย. ปิดระบบ/ประมวลผลข้อมูลนกัเรยีนยากจน สพฐ.

23 พ.ย. – 24 พ.ย. โรงเรยีนแจ้งสาเหตนุกัเรยีนที่ไม่ได้คดักรอง โรงเรยีน

ธนัวาคม  จดัสรรงบประมาณปัจจยัพื้นฐานสำาหรบันกัเรยีนยากจนปีภาคเรยีนที่ 2 สพฐ.

15 ม.ค.  – 30 ม.ค. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนกัเรยีนยากจน ของภาคเรยีนที่ 2 โรงเรยีน

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

16 พ.ค. – 31 พ.ค. บนัทกึนำ้าหนกัส่วนสูงต้นภาคเรยีน ผ่านระบบ CCT โรงเรยีน

16 พ.ค. – 11 ต.ค. บนัทกึการเข้าเรยีน ผ่านระบบ CCT โรงเรยีน

15 ก.ย. – 30 ก.ย. บนัทกึนำ้าหนกัส่วนสูงปลายภาคเรยีน ผ่านระบบ CCT โรงเรยีน

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1 พ.ย. – 15 พ.ย. บนัทกึนำ้าหนกัส่วนสูงต้นภาคเรยีน ผ่านระบบ CCT โรงเรยีน

1 พ.ย. – 1 เม.ย. บนัทกึการเข้าเรยีน ผ่านระบบ CCT โรงเรยีน

16 ม.ีค. – 31 ม.ีค. บนัทกึนำ้าหนกัส่วนสูงปลายภาคเรยีน ผ่านระบบ CCT โรงเรยีน

หมายเหตุ: 

ในกรณีนักเรียนย้ายโรงเรียนหลังจากวันที่ 10 พ.ย. ให้นักเรียนสมัครขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนใน 

ภาคเรยีนถดัไป

ปฏิทินการบันทึกเข้าเรียนและนำ้าหนักส่วนสูง ภาคเรียนที่ 1

ปฏิทินการบันทึกเข้าเรียนและนำ้าหนักส่วนสูง ภาคเรียนที่ 2
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11.คำาถามที่พบบ่อย
1. คำาถาม การจดัเกบ็ข้อมูลตามแบบ นร.01 จดัเกบ็นกัเรยีนยากจนทกุคนหรอืไม่

 คำาตอบ จัดเก็บเฉพาะนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนกรอกว่า 

  ยากจนใน DMC เท่านั้น สำาหรบันกัเรยีนที่กำาลงัจะจบการศกึษา ให้คดักรองเฉพาะชั้น ป.6 เพื่อให้

ข้อมูลคัดกรองติดตามตัวเด็กไปเมื่อขึ้นชั้นม.1 แต่สำาหรับนักเรียน ม.3 ที่กำาลังจะจบการศึกษาไม่ต้องคัดกรอง 

เนื่องจากเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณสำาหรบันกัเรยีนยากจนของสพฐ. จดัสรรให้นกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาถงึ

มธัยมศกึษาตอนต้น

2. คำาถาม นร.02 ให้ดำาเนนิการอย่างไร ?

 คำาตอบ กรณทีี่รายได้เฉลี่ยครอบครวั เฉลี่ยเกนิ 3,000 บาท/คน/เดอืน ไม่ต้องจดัทำาแบบ นร.02

3. คำาถาม กรณทีี่นกัเรยีนอาศยัอยูก่บัวดั มลูนธิ ิพกันอนที่โรงเรยีนหรอืโรงงาน คดิจำานวนคนในครอบครวั และ 

  รายได้อย่างไร

 คำาตอบ ขั้นตอนที่ 1 สอบถามว่า มคีรวัเรอืนหรอืไม่ หากมคีรวัเรอืนให้กรอกรายได้จรงิของครวัเรอืน

  ขั้นตอนที่ 2 หากไม่มคีรวัเรอืน ไม่ต้องกรอกรายได้ เพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้จนุเจอืดูแลเด็ก

  ขั้นตอนที่ 3 ถ้ามูลนธิยิอมให้ข้อมูลรายได้ สามารถกรอกรายได้มูลนธิไิด้ แต่ต้องคดิเฉลี่ยต่อคนก่อน 

  ถงึจะนำามาใส่ในตารางครวัเรอืน

4. คำาถาม คำาถามข้อ 3.3 เรื่องสภาพที่อยู่อาศัย (นร.01) หากผู้เก็บข้อมูลพบว่าบ้านที่อยู่อาศัยของนักเรียน 

  มคีวามมั่นคงแขง็แรง สร้างด้วยซเีมนต์บลอ็ก หลงัคามงุกระเบื้อง ต้องกรอกหรอืไม่

 คำาตอบ ไม่ต้องกรอก

5. คำาถาม คำาถามในข้อ 3.4 เรื่องยานพาหนะของครอบครัว หากผู้เก็บข้อมูลพบว่ายานพาหนะมีสภาพเก่า 

  แต่ยงัใช้งานได้ หรอืยงัเป็นยานพาหนะที่ยงัผ่อนชำาระอยู่ ต้องกรอกหรอืไม่

 คำาตอบ  กรอกว่าม ีเนื่องจากครอบครวัได้ใช้ประโยชน์จากยานพาหนะนั้น

6. คำาถาม คำาถามในข้อ 3.5 เรื่องจำานวนที่ดนิทำากนิ (รวมเช่า) หากพบว่าที่ดนิที่เป็น สำานกังานการปฏริูปที่ดนิ 

  เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ต้องนบัรวมหรอืไม่

 คำาตอบ ให้นบั เนื่องจากครอบครวัได้มกีารใช้ประโยชน์จากที่ดนินั้น

7. คำาถาม กรณนีกัเรยีนอาศยัอยู่กบัมูลนธิ ิวดั พกันอนในโรงเรยีนหรอืเดนิทางมาเรยีนจากประเทศเพื่อนบ้าน 

  สำารวจข้อมูลอย่างไร 

 คำาตอบ ให้เก็บข้อมูลตามปกติ แต่ถ่ายรูปมูลนิธิ วัด ที่พักนอนในโรงเรียนแทน และเลือกประเภทรูปเป็น 

  ตวัเลอืกที่ 3 (บ้านหรอืที่พกัประเภท วดั มูลนธิ ิหอพกั โรงงาน อยู่กบันายจ้าง)



คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน22

8. คำาถาม กรณขี้อมูลนกัเรยีน อาท ิชื่อ-นามสกลุ เลขบตัรประชาชนไม่ถูกต้องทำาอย่างไร

 คำาตอบ ระบบคัดกรองไม่อนุญาติให้ปรับแก้ข้อมูลดังกล่าว ให้ดำาเนินการปรับแก้ในระบบ DMC และจะ 

  ส่งผลในภาคการศกึษาถดัไป

9. คำาถาม เพิ่มนกัเรยีนยากจนในระบบคดักรองได้หรอืไม่ 

 คำาตอบ หากต้องการเพิ่มรายชื่อให้ระบวุ่ายากจนในระบบ DMC ในภาคเรยีนถดัไป และดำาเนนิการคดักรอง 

  ในเทอมถดัไปเท่านั้น 

10. คำาถาม เดก็ที่คดักรองไปแล้วในเทอมก่อนหน้าจะต้องทำาอย่างไร

 คำาตอบ ไม่ต้องทำาการคดักรองใหม่ เพราะข้อมลูคดักรองเดมิจะยงัคงอยู ่แต่หากมข้ีอมลูส่วนใดที่เปลี่ยนแปลง 

  สามารถแก้ไขข้อมูลได้ อาท ิเงนิรายได้ของสมาชกิในครวัเรอืนเพิ่มหรอืลด ภาวะพึ่งพงิ

11. คำาถาม กรณนีกัเรยีนที่ไม่สามารถทำาการคดักรองได้ ต้องทำาอย่างไร

 คำาตอบ แจ้งสาเหตทุี่ไม่สามารถคดักรองได้ ในหน้า Admin โรงเรยีน ตามช่วงเวลาที่กำาหนด

12. คำาถาม ใบรบัรอง นร.01/02 ในส่วนของ กทม. ให้ใครเป็นผู้รบัรองข้อมูล

 คำาตอบ ให้ผู้อำานวยการโรงเรยีนเซน็รบัรอง

13. คำาถาม ใครมหีน้าที่รบัผดิชอบกรอกข้อมูลคดักรองเดก็

 คำาตอบ ระบบนี้ให้ครูผู้คดักรองเป็นคนกรอกข้อมูลคดักรองด้วยตนเอง ครูทกุคนจะม ีU/P เพื่อกรอกข้อมูล 

  คดักรองของตนเองและกดรบัรองความจรงิของข้อมลูด้วยตนเอง หากเป็นไปตามแนวทางการดำาเนนิ  

  ภาระงานจะถูกกระจายไปยงัครูทกุคนที่รบัผดิชอบเดก็คนนั้นๆ

14. คำาถาม ชื่อผู้ใช้งานแตกต่างกนัอย่างไร 

 คำาตอบ Admin เขต จะนำาหน้าด้วย area@........

   Admin โรงเรยีน จะนำาาหน้าด้วย school@........

     ครูผู้คดักรอง จะนำาาหน้าด้วย รหสัรร._ลำาดบัที่

คำาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

1. คำาถาม เข้าใช้ระบบที่ไหน?

  คำาตอบ ใช้งานบนเวบ็ในคอมพวิเตอร์ cct.thaieduforall.org โดยไปที่เมน ูบนัทกึการเข้าเรยีน ใช้งานบนอปุกรณ์ 

  เคลื่อนที่ ค้นหา “Thai Student Attendance”
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2. คำาถาม ความต้องการของระบบขั้นตำ่า หากจะใช้งาน

  คำาตอบ App IOS version 8.2 และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป

    Android miniSdkVersion 14 หรอื KitKat 4.4 ขึ้นไป

    Wep google chrome ต้องเป็นเวอร์ชั่น 50 ขึ้นไป

3. คำาถาม Mobile App สามารถใช้งานโดยไม่มสีญัญานอนิเตอร์เนต็ได้หรอืไม่

 คำาตอบ Mobile App สามารถใช้งานแบบ Offline Mode ได้ ผู้ใช้เปิดการเชื่อมต่อสญัญาณอนิเตอร์เนต็เพื่อ 

  ดงึข้อมลูสำาหรบัการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น การใช้งานในครั้งถดัไปนั้นสามารถใช้งานโดยไม่มสีญัญาน 

  อินเตอร์เน็ตได้ (Offline Mode) โดยขณะใช้งานระบบจะเก็บข้อมูลลงหน่วยความจำาาของอุปกรณ์ 

  เคลื่อนที่ ก่อนจากนั้นค่อยกดส่งข้อมูลเมื่อมสีญัญาณอนิเตอร์เนต็

4. คำาถาม Admin ส่งต่อข้อมูล User อย่างไร?

 คำาตอบ การส่งข้อมูล Username และ Password ต่างๆ ดงัรูปด้านล่าง

 

5. คำาถาม Mobile App สามารถใช้งานโดยไม่มสีญัญานอนิเตอร์เนต็ได้หรอืไม่

 คำาตอบ Mobile App สามารถใช้งานแบบ Offline Mode ได้ ผูใ้ช้เปิดการเชื่อมต่อสญัญาณอนิเตอร์เนต็เพื่อดงึ 

  ข้อมูลสำาหรบัการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น การใช้งานในครั้งถดัไปนั้นสามารถใช้งานโดยไม่มสีญัญาน 

  อินเตอร์เน็ตได้ (Offline Mode) โดยขณะใช้งานระบบจะเก็บข้อมูลลงหน่วยความจำาของอุปกรณ์ 

  เคลื่อนที่ ก่อนจากนั้นค่อยกดส่งข้อมูลเมื่อมสีญัญาณอนิเตอร์เนต็
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6. คำาถาม ทำาไมไม่พบเมนู “ ข้อมูลผู้ใช้สำาหรบัส่งต่อ “ เหมอืนเทอมที่ผ่านมา หากเกดิกรณคีรูลมื Password  

  จะต้องทำาอย่างไร

 คำาตอบ ในส่วนเมน ู“ ข้อมลูผูใ้ช้สำาหรบัสง่ต่อ “ ปิดลงเพื่อความปลอดภยัของผูใ้ช้งานและถ้าหากครทูา่นใด 

  ลมื Password สามารถให้ Admin โรงเรยีนทำาการ Reset password ซึ่ง Password ใหม่จะทำาการ 

  ส่งไปที่ E-mail ที่ถูกแจ้งไว้ในระบบ

7. คำาถาม พกิดัที่ตั้งขึ้นว่า “กำาลงัตรวจสอบ” ค้างอยู่ตลอด รอนานกไ็ม่มคีวามเปลี่ยนแปลง ควรทำาอย่างไร

 คำาถาม ตรวจสอบว่าได้เปิดตวัระบทุี่ตำาแหน่ง (location) หรอืไม่? เนื่องจากระบบจะดงึข้อมูลจาก GPS ของ 

  อปุกรณ์เคลื่อนที่ ณ ตำาแหน่งที่ยนือยู่

8. คำาถาม เราจะรู้ได้ยงัไงว่าข้อมูลส่วนไหนบนัทกึเรยีบร้อยแล้ว

 คำาตอบ กรอกข้อมูลจนถงึหน้ารบัรองความจรงิของข้อมูล ถอืว่าสิ้นสดุขั้นตอนการบนัทกึข้อมูล

9. คำาถาม เมื่อบนัทกึข้อมูลแล้ว จะแก้ไขข้อมูลอย่างไร

 คำาตอบ เข้าไปที่ระบบ กดเลอืก “รายชื่อที่คดักรองแล้ว” และกด “แก้ไข”

10. คำาถาม หาก User / Password มปีัญหา เข้าไม่ได้/จำาไม่ได้ ต้องทำาอย่างไร

 คำาตอบ ครูผู้คดักรอง ตดิต่อ แอดมนิ รร.

  แอดมนิ รร. ตดิต่อ แอดมนิเขตพื้นที่ 

11. คำาถาม กรอกใน web หรอื App ข้อมูลจะตรงกนัไหม

 คำาตอบ ตรง เพราะข้อมูลเชื่อมต่อกบัทั้งสองส่วน

12. คำาถาม หากจอแสดงผลไม่เป็นปัจบุนัต้องทำาอย่างไร

 คำาถาม Ctrl พร้อมกบัปุ่ม F5

13. คำาถาม ทำาไมคดักรองแล้ว รายชื่อเดก็ถงึยงัอยู่ไม่ได้คดักรอง

 คำาตอบ  ให้ตรวจสอบว่า 1) อพัเดทครั้งสดุท้ายเมื่อไหร่ 2) กรอกข้อมูลครบหรอืไม่ และ 3) ติ๊ก “รบัรองข้อมูล 

  ก่อนกดบนัทกึหรอืไม่”



14. คำาถาม ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนมีการนำาเข้าข้อมูลนักเรียนยากจนจากระบบ DMC เข้าสู ่

  ฐานข้อมูลกี่ครั้งต่อเทอม

 คำาตอบ ภาคเรียนที่ 1 จะมกีารดงึข้อมูลจากระบบ DMC 2 รอบ รอบที่ 1 คอืวนัที่ 19 พ.ค.

   และรอบที่ 2 คอื วนัที่ 10 ม.ิย. 

  ภาคเรียนที่ 2  มกีารดงึข้อมูลจากระบบ DMC 1 รอบ คอืวนัที่ 10 พฤศจกิายน

คำาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบันทึกการเข้าเรียน

1. คำาถาม บนัทกึการเข้าเรยีนจะต้องบนัทกึทกุวนัหรอืไม่

 คำาตอบ บนัทกึทกุวนั

2. คำาถาม ใครเป็นผู้บนัทกึการเข้าเรยีน

 คำาตอบ  ครูประจำาชั้น

3. คำาถาม  บนัทกึเข้าเรยีนสามารถบนัทกึย้อนหลงัได้กี่วนั

 คำาตอบ  ในเวบ็ไซต์สามารถบนัทกึย้อนหลงัได้ 3 เดอืน ในแอพพลเิคชนัสามารถบนัทกึได้เป็นรายวนั

4. คำาถาม นำ้าหนกัส่วนสูงบนัทกึได้หรอืไม่

 คำาตอบ นำ้าหนกัส่วนสูงสามารถแก้ไขได้ โดยข้อมูลในต้นเทอม 1 และ ต้นเทอม 2 จะถูกดงึมาจากระบบ  

  DMC ส่วนข้อมูลปลายเทอม 1 และปลายเทอม 2 คณุครูต้องทำาการบันทกึเข้ามาในระบบ
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 คู่มือการบันทึกข้อมูลการคัดกรองปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ส่วนที่ 2
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รูปที่ 1 กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์

รูปที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ

 ในการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ cct.thaieduforall.org 

โดยโปรแกรมใช้งานบนเวบ็แอปพลเิคชนัจะสามารถแสดงผลได้ดบีน Google Chrome Version 50 ขึ้นไป ขั้นตอน

การบนัทกึผลการสำารวจผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัมดีงัต่อไปนี้

การบันทึกผลการสำารวจผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
 กระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจนโดยบนัทกึข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัในคอมพวิเตอร์

 • ครูถอืกระดาษแบบคดักรอง นร.01 เพื่อไปคดักรองนกัเรยีนยากจน

 • นำามาบนัทกึเข้าสู่ระบบสารสนเทศผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัในคอมพวิเตอร์

 • แนบรูปสภาพบ้านของนกัเรยีนที่ถ่ายมาเข้าสู่ระบบ

 • ปักหมดุตำาแหน่งที่ตั้งบ้านของนกัเรยีนใน Google Map

 

1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)
 โรงเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากเขตพื้นที่ โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะม ี

username เป็นของตวัเอง ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านดงักล่าว ดงัรูปที่ 2
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รูปที่ 4 ค้นหารายชื่อนักเรียนขอรับทุน

รูปที่ 3 เมนูหน้าแรก

 หลงัจากเข้าสู่ระบบ จะปรากฏเมนู 3 เมนู ได้แก่

  • คัดกรองนักเรียนยากจน

  • เยี่ยมบ้าน

  • บันทึกการเข้าเรียน

 ในที่นี้ให้ผู้ใช้เลอืกใช้งานเมนู “คดักรองนกัเรยีนยากจน” ดงัรูปที่ 3

2. เมนูคัดกรองนักเรียนยากจน
 2.1 แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบนร.01)

 เมื่อเข้าสู่เมนู คดักรองนกัเรยีนยากจน ผู้ใช้สามารถเลอืกระดบัชั้น และ ห้อง ดงัรูปที่ 4

กดเลอืกห้องกดเลอืกระดบัชั้น
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 เมื่อทำาการเลอืกระดบัชั้น และห้องนกัเรยีนเรยีบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรยีนยากจน ดงัรูปที่ 5 

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื “รายชื่อที่ยังไม่คัดกรอง” และ “รายชื่อที่คัดกรองแล้ว” และกดที่ปุ่ม “ขอรบัทนุ” 

สำาหรบัทำาแบบฟอร์มขอรบัทนุสำาหรบันกัเรยีนที่ยงัไม่ได้คดักรอง

 หลงัจากกดที่ปุม่ “ขอรบัทนุ” ระบบจะแสดงแถบสถานะการบนัทกึข้อมลูดงัรปูที่ 6 ซึ่งการบนัทกึข้อมลูแบบ

ขอรบัทนุการศกึษานกัเรยีนยากจน (นร.01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดงันี้

      ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครวัเรอืน  สถานะครวัเรอืน

      รูปสภาพบ้าน      ข้อมูลตำาแหน่งบ้าน

 คำาอธบิายปุ่มการทำางาน

         ย้อนกลบัไปส่วนก่อนหน้า

      ไปส่วนถดัไป

  

รูปที่ 5 หน้ารายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุน

รูปที่ 6 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน

 ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ, นามสกุล, ชั้นเรียนและเลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน 

ของนกัเรยีนขึ้นมาอตัโนมตัจิากข้อมูลเดก็นกัเรยีนยากจนในระบบจดัเกบ็ข้อมูลนกัเรยีนรายบคุคล (DMC) และผู้ใช้

สามารถระบขุ้อมูลเกี่ยวกบัผู้ปกครองได้ ดงัรูปที่ 7

กดขอรบัทนุ

กลบั

ถดัไป
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รูปที่ 7 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ขอรับทุนและข้อมูลผู้ปกครอง

รูปที่ 8 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน

 ผู้ใช้บนัทกึข้อมลูจำานวนสมาชกิในครวัเรอืน และข้อมลูรายได้ของสมาชกิในครวัเรอืน ซึ่งจะแสดงเป็นตาราง

ดงัรูปที่ 8 ซึ่งประกอบด้วยคอลมัน์ดงัต่อไปนี้

• จำานวนสมาชกิในครวัเรอืน (รวมตวันกัเรยีน) ใหผู้ใ้ชใ้สจ่ำานวนสมาชกิในครวัเรอืนทัง้หมด จากนัน้จะแสดง

ตารางตามจำานวนสมาชิก

• ความสัมพันธ์กับนักเรียน กดเลือกความสัมพันธ์กับนักเรียนลงไป อาทิ มารดา บิดา ย่า ยาย เป็นต้น

• อายุ สำาหรับกรอกอายุของนักเรียนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน

• ความพกิารทางรา่งกายและสตปิญัญา ถา้บคุคลนัน้มคีวามพกิารเลอืก “ใช”่ หรอืไมม่คีวามพกิารใหเ้ลอืก 

“ไม่ใช่”

• รายได้ต่อเดือนของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน จะประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าจ้างเงิน

เดือน 2) รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรหลังหักค่าใช้จ่าย 3) รายได้จากธุรกิจส่วนตัวหลัง

หักค่าใช้จ่าย 4) รายได้จากสวัสดิการจากรัฐ/เอกชน และ 5) รายได้จากแหล่งอื่นๆ ซึ่งจะกรอกในรูปแบบ

ตัวเลข ถ้าไม่มีรายได้ในส่วนใดให้ใส่ 0 ระบบจะบวกรวมรายได้ให้ผู้ใช้ไว้ในช่อง รายได้รวมเฉลี่ยต่อ

เดอืน หากทา่นกรอกไมค่รบถว้นหรอืรปูแบบขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง ชอ่งดงักลา่วจะกลายเปน็สแีดงเพือ่แจง้เตอืน

• รวมรายได้ครัวเรือน / รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะทำาการคำานวณ

อัตโนมัติหลังจากลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สำาหรับพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักเรียนคนนี้ว่ามีความ

ยากจนหรอืไม่

กดถดัไป
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 เมื่อผู้ใช้บนัทกึข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม   เพื่อไปทำาส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูลไม่

ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนและไม่สามารถทำางานในขั้นตอนถดัไปได้

 ในการบนัทกึข้อมลูทกุครั้งระบบได้มกีารแสดงข้อมูลต่าง ๆ  อาท ิชื่อผู้บนัทกึล่าสดุ บนัทกึข้อมลูผ่าน Website 

หรอื Application วนัที่ และเวลาที่บนัทกึล่าสดุ ดงัรูปที่ 9

รูปที่ 9 ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลล่าสุด

บนัทกึล่าสดุโดย นายทดสอบ ระบบ2017017 จาก web เวลา 2017-07-14 14:56:17

ถดัไป
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รูปที่ 10 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน

ส่วนที่ 2 สถานะครัวเรือน

 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน (กรอกเฉพาะบุคคลที่อาศัยในบ้านปัจจุบัน) เป็นข้อมูลแสดงสภาพ

ความเป็นอยู่ของนกัเรยีนและครอบครวั ประกอบด้วย 1) ครวัเรอืนมภีาวะพึ่งพงิ 2) ประเภทที่อยู่อาศยั 3) สภาพที่

อยู่อาศัย 4) ยานพาหนะของครอบครัว และ 5) เป็นเกษตกรที่มีที่ดินทำากิน(รวมเช่า) ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็น 

ตวัเลอืกซึ่งผู้ใช้สามารถเลอืกข้อมูลตามความเป็นจรงิและตอบได้มากกว่า 1 คำาตอบ ดงัรูปที่ 10

 ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องระบุตัวเลือก (ติ๊กถูกหน้าข้อความ) หากไม่มีข้อมูลสถานะครัวเรือนตรงกับความเป็นจริง 

เมื่อผู้ใช้บนัทกึข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม    เพื่อไปทำาส่วนถดัไป 

กดถดัไป

ถดัไป
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ส่วนที่ 3 รูปสภาพบ้าน

กดที่     บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

 ผู้ใช้แนบรูปถ่ายบ้านนกัเรยีนในแบบขอรบัทนุ และเลอืกประเภทภาพถ่ายที่แนบมาแบ่งเป็น 4 กรณี

• กรณีที่ 1 บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า) โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้าน

นักเรียน(มีหลังคาและฝาบ้านด้วย) รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

• กรณีที่ 2 บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก ที่พัก 

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พัก

• กรณีที่ 3 บ้านหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 

ภาพถ่ายภายนอก ที่พัก รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พัก

• กรณีที่ 4 ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้านอยู่ต่างอำาเภอ/ต่าง

จังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายนักเรียนยืน

อยู่ที่ป้ายโรงเรียน รูปที่ 2 ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับครูผู้คัดกรอง โดยต้องเป็นเด็กรหัส G เท่านั้น

 เพื่อช่วยในการพิจารณาสภาพความยากจนของเด็กนักเรียน ดังแสดงในรูปที่ 11 โดยขั้นตอนการแบบรูป 

มดีงันี้

1. คลิกที่กรอบรูปที่ต้องการอัพโหลดรูป ต้องทำาการอัพโหลดรูปทั้ง 2 รูปให้ครบถ้วน

2. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม “Open” ระบบจะแสดงรูปที่เลือก 

3. ผู้ใช้จะต้องระบุรายละเอียดของรูปที่อัพโหลดโดยเลือกคำาอธิบายถึงรูปภาพดังกล่าว

รูปที่ 11 การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน
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 เมื่อผู้ใช้บนัทกึข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม           เพื่อไปทำาส่วนถดัไป หากกรอกข้อมูลไม่

ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนและไม่สามารถทำางานในขั้นตอนถดัไปได้

รูปที่ 12 แสดงรูปภาพที่เลือก

ถดัไป
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน

 สำาหรบัตั้งค่าพกิดัที่ตั้งของบ้านนกัเรยีน ซึ่งมวีธิกีารใช้ดงันี้

 โดยมกีารแบ่งเป็น 2 กรณ ีกรณทีี่ 1 บนัทกึ/แก้ไขข้อมูลที่ตั้งบ้านนกัเรยีน และ กรณทีี่ 2 ข้ามไปส่วนรบัรอง

ข้อมูล ดงัรูปที่ 13

• กรณีที่ 1 “บันทึก/แก้ไขข้อมูลที่ตั้งบ้านนักเรียน” เมื่อกดเข้ามาจะแสดงแผนที่ Google Map โดยครั้งแรก

หมดุจะถกูปกับรเิวณบา้นนกัเรยีน ตามทีไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูทีอ่ยูใ่นระบบ DMC หากหมดุมกีารคลาดเคลือ่น

จากบ้านนักเรียน สามารทำาการย้ายหมุดไปปักที่บ้านของนักเรียนได้แล้วพิกัดจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ 

• กรณทีี ่2 “ขา้มไปสว่นรบัรองขอ้มลู” ถา้เราไมม่ขีอ้มลูทีต่ัง้บา้นนกัเรยีนสามารถกดขา้มไดแ้ตจ่ะมขีอ้ความ

แจง้เตอืน ใหท้ำาการกด “ตกลง” เพือ่ขา้มไปขัน้ตอนถดัไป แตค่วรใสพ่กิดัเพือ่เปน็ประโยชนต์อ่ตวันกัเรยีน

เพื่อการติดตามดูแลนักเรียนในอนาคต ดังรูปที่ 14

รูปที่ 13 ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน

รูปที่ 14 การบันทึกที่ตั้งของบ้าน
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ขั้นตอนสุดท้าย “บันทึกข้อมูล”

 การทำาแบบขอทุนจากนั้นจะมีหน้าสรุปข้อมูลขึ้นมา เพื่อให้ท่านรับรองข้อมูลว่าเป็นความจริงหรือไม่ โดย

ท่านสามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อดขู้อมลูที่บนัทกึไว้แล้ว เพื่อตรวจสอบความถกูต้องจากนั้นติ๊ก (1) “ขอรบัรองว่าข้อมลู

และภาพถ่ายบ้านของนกัเรียนเป็นความจรงิ” ทกุครั้งเพื่อยนืยนัความถกูต้องว่าข้อมลูเป็นความจรงิและถกูต้อง

ครบถ้วน ก่อนกด (2) “บนัทกึ” เพื่อบนัทกึข้อมูลเข้าสู่ระบบ ดงัรูปที่ 15

 จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตอืนว่าบนัทกึข้อมลูเสรจ็เรยีบร้อย หากผูใ้ช้ต้องการพมิพ์แบบ นร.

01 ให้กดที่ปุ่ม “ตกลง” ไม่ต้องการให้กดปุ่ม “ยกเลิก” ดงัรูปที่ 16

 เมื่อกด “ตกลง” โปรแกรมจะสร้างหน้าต่าง PDF ขึ้นใน Tap ใหม่ ของ Browser (ถ้า PDF ยงัไม่แสดงให้รอ

สกัครู่)

รูปที่ 15 การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย

รูปที่ 16 หน้าแสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น
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 2.2 การแก้ไขข้อมูล

 เมื่อทำาการบนัทกึข้อมลูครบทกุส่วนแล้ว รายชื่อเดก็นกัเรยีนที่คดักรองจะถกูย้ายฝ่ังไปที่ “รายชือ่ท่ีคัดกรอง

แล้ว” หากผู้คดักรองต้องการแก้ไขข้อมูลนกัเรยีน สามารถทำาได้โดยการกดที่ปุ่ม “แก้ไข” ดงัรูปที่ 17

รูปที่ 17 แสดงรายชื่อนักเรียนที่คัดกรองแล้ว

รูปที่ 18 การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน

 ผูค้ดักรองต้องบนัทกึข้อมลูครบทกุขั้นตอนหลงัการกดแก้ไขจนถงึ “ขอรบัรองว่าข้อมลูและภาพถ่ายบ้านของ

นกัเรยีนเป็นความจรงิ” และกดบนัทกึ กรณผีู้ใช้ไม่ติ๊ก “ขอรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็น

ความจรงิ” และ กดปุม่ “บนัทกึ” ในขั้นตอนสดุท้ายชื่อของเดก็จะถกูย้ายกลบัไปยงัฝ่ัง “รายชือ่ทีย่งัไม่คัดกรอง” 

 2.3 การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน

 ผู้ใช้สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์เอกสารแบบนร.01 และเอกสารแนบรูปสภาพบ้านได้ด้วยตัวเองเพื่ออำานวย

ความสะดวกในการทำางาน อีกทั้งยังสามารถดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษาของนักเรียนในความดูแลของ

ท่านได้ดงัแสดงในรูปที่ 18
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รูปที่ 19 หน้าจอเพื่อเลือกดูเมนูรายงาน

รูปที่ 20 เลือก นร.01

 สำาหรบัการเข้าดูรายงานนั้นให้ผู้ใช้เลอืกชั้น และห้องเรยีนที่ต้องการเข้าดูรายงาน จากนั้นเลอืกที่ “รายชื่อ 

ผู้คัดกรองแล้ว” ระบบจะแสดงดงัรูปที่ 19 ซึ่งม ี3 เมนูใช้งาน ได้แก่

• แก้ไข สำาหรับแก้ไขข้อมูล

• พิมพ์แบบนร.01 สำาหรับดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.01) รายบุคคล

• พิมพ์แบบนร.02 สำาหรับดูเอกสารแนบเพื่อรับรองแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.02) 

รายบุคคล

 1. รายงาน แบบนร.01 เมื่อเลอืกที่ “รายชื่อผู้คัดกรองแล้ว” ระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรยีนที่คดักรองแล้ว 

โดยสามารถดูรายละเอยีดแบบ นร.01 ได้โดยกดที่ปุ่ม นร01 ดงัรูปที่ 20
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 เมื่อกด “นร.01” ไฟล์ PDF จะถูก Download ลงเครื่องคอมพวิเตอร์อตัโนมตัิ

• เอกสารหน้าแรก ประกอบด้วยข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครอบครัว และรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน และ

วิธีการรับเงินทุนการศึกษา ดังรูปที่ 21

รูปที่ 21 เอกสารแบบนร.01
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รูปที่ 22 เอกสารแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนและส่วนของการรับรองข้อมูล

• เอกสารแบบนร.01 หน้า 2 เป็นเอกสารแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนจำานวน 2 รูป และส่วนของการรับรอง

ความเป็นจริงของข้อมูล ดังรูปที่ 22
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 2. เอกสารแบบนร.02 เป็นแบบรบัรองสถานะครวัเรอืนของนกัเรยีน โดยจะใหผู้ค้ดักรองรบัรองข้อมลูสถานะ

ครวัเรอืนว่าเป็นความจรงิ สามารถดูรายละเอยีดโดยกดที่ปุ่ม “นร.02” ดงัรูปที่ 23

 เมื่อกด “นร.02” ไฟล์ PDF จะถูก Download ลงเครื่องคอมพวิเตอร์อตัโนมตัิ

• เอกสารแบบนร. 02 เปน็เอกสารรบัรองสถานะของครวัเรอืนนกัเรยีน เพือ่ประกอบการพจิารณาการใหท้นุ 

ดังรูปที่ 24

รูปที่ 23 เลือกเอกสารแนบ นร.02

รูปที่ 24 เอกสารรบัรอง
สถานะของครวัเรอืน
นกัเรยีน นร.02
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คู่มือการบันทึกข้อมูล
การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

ส่วนที่ 3
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 ในกระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจน ครูหรอืผูส้ำารวจสามารถใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ หรอืแทบ็เลต็เป็นเครื่อง

มือการสำารวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำางาน แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการแบบ iOS 

และ Android คู่มอืการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่หรอืแทบ็เลต็ในการสำารวจนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลกัคอื (1) การตดิตั้ง

โปรแกรม และ (2) วธิกีารใช้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. การติดตั้งโปรแกรม
 โปรแกรมใช้งานบนโทรศพัท์เคลื่อนที่หรอืแทบ็เลต็บนระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android  

ความต้องการขั้นตำ่าของระบบ

 iOS version 8.2 ขึ้นไป และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป

 Android minSdkVersion 14 หรอื KitKat 4.4 ขึ้นไป

 ถ้ามคีณุสมบตัติำ่ากว่านี้ให้ทำาการอพัเดทเวอร์ชนัหรอืเปลี่ยนไปใช้เครื่องที่มคีณุสมบตัทิี่เหมาะสมแทน

• ระบบ iOS: ค้นหาแอพฯ “ทุนยากจน” หรือ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” หรือ “สพฐ” ที่ App Store

• ระบบ Android: ค้นหาแอพฯ “ทุนยากจน” หรือ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” หรือ “สพฐ” ที่ Play 

Store

 

• เลอืก “ปจัจยัพืน้ฐานนกัเรยีนยากจน” และ กดตดิตัง้ (install)

รูปที่ 25 ค้นหาแอพฯ “ปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน”

รูปที่ 25 ค้นหาแอพฯ “ปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน”
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รูปที่ 26 ไอคอนของ Mobile application “ปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน”

รูปที่ 27 กระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจนโดยบนัทกึข้อมูลผ่านแอปพลเิคชนัในโทรศพัท์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็

• เมื่อติดตั้งเสร็จจะปรากฏไอคอนของ Mobile application ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

2. วิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำารวจ
 กระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจนโดยบนัทกึข้อมูลผ่านแอปพลเิคชนัในโทรศพัท์มอืถอืหรอื แทบ็เลต็

• ครูนำาโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปเพื่อไปคัดกรองนักเรียนยากจนที่บ้าน

• บันทึกข้อมูลผู้ปกครอง รายได้ และสถานะครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชัน

• ถ่ายรูปสภาพบ้านของนักเรียนแล้วอัพโหลด

• อุปกรณ์เคลื่อนที่ จะดึงค่าพิกัดจาก GPS อัตโนมัติ
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การตั้งค่าเริ่มต้นใช้งาน

• ระบบจะแจ้งเตือนให้เปิดการใช้งานการระบุตำาแหน่ง (location) ผู้ใช้ควรตรวจสอบการเปิดใช้งานทุกครั้ง

ก่อนเริ่มต้นใช้งานระบบ

• เปดิการเชือ่มตอ่สญัญาณ wifi หรอื ขอ้มลูมอืถอื เมือ่กดบนัทกึขอ้มลู ระบบจะบนัทกึขอ้มลูลงเครือ่งกอ่น 

ผู้ใช้ต้องกด “ส่งข้อมูล” เท่านั้น ระบบถึงจะทำาการส่งข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูล

 2.1 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

 โรงเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 

(Password) จากเขตพื้นที่ โดยครูผู้ใช้แต่ละคนจะม ีusername 

เป็นของตัวเอง ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัส

ผ่านดงักล่าว หน้าจอการทำางานจะแสดงดงัรูปที่ 29

รูปที่ 28 แถบเมนูการท�างาน

รูปที่ 29 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)
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 เมื่อเข้าใช้ระบบครั้งแรก ผู้ใช้งานสามารถเลอืกดงึข้อมูลเฉพาะห้องเรียนที่ต้องการคดักรองได้ การดงึข้อมูล

ครั้งแรกต้องต่อสญัญาณอนิเตอร์เนต็เท่านั้น ดงัรูปที่ 30

 2.2 แบบขอรับทุนทางการศึกษานักเรียนยากจน (แบบนร.01)

 เลอืกเมนู “รายชื่อนกัเรยีน” เพื่อทำาแบบคดักรอง นร.01 ผ่านแอปพลเิคชนัในโทรศพัท์มอืถอืและแทบ็เลต็ 

กดเลอืกระดบัชั้น และห้อง ระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรยีนทั้งหมดในห้องที่เลอืกบนหน้าจอการทำางาน โดยรายชื่อ

จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื รายชื่อนกัเรยีนที่ “ยงัไม่ได้ขอทนุ” และ “ขอทนุแล้ว” เพื่อให้ผู้ใช้ทำาการเลอืกนกัเรยีน 

ดงัรูปที่ 31

รูปที่ 30 การดงึข้อมูลรายชื่อนกัเรยีน

รูปที่ 31 หน้าเลอืกระดบัชั้น
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 เมื่อเลือกรายชื่อนักเรียนที่จะทำาการคัดกรอง ระบบจะแสดงแถบ

สถานะการบนัทกึข้อมูลดงัรูปที่ 32 ซึ่งการบนัทกึข้อมูลแบบขอรบัทนุการ

ศกึษานกัเรยีนยากจน (นร. 01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดงันี้

ข้อมูลผู้ปกครอง

รายได้ครวัเรอืน

สถานะครวัเรอืน

ภาพถ่าย

รูปที่ 32 แถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ปกครอง

กดที่   บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล 

  ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ, นามสกุล ของนักเรียนขึ้นมาอัตโนมัติจากข้อมูล 

เดก็ยากจนในระบบจดัเกบ็ขอ้มลูนกัเรยีนรายบคุคล (DMC) และผูใ้ชส้ามารถระบขุอ้มลูเกีย่วกบัผูป้กครอง

ได้ ดังรูปที่ 33

รูปที่ 33 ข้อมูลส่วนบคุคลของนกัเรยีนผู้ขอรบัทนุและข้อมูลผู้ปกครอง

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม    เพื่อไปทำาส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูลไม่

ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนให้กลบัไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน

1
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ส่วนที่ 2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน

กดที่   บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

   ผู้ใช้บนัทกึจำานวนสมาชกิในครวัเรอืน และข้อมูลรายได้ของสมาชกิในครวัเรอืน ซึ่งประกอบด้วย

• ความสมัพนัธ์กบันกัเรยีน กดเลอืกความสมัพนัธ์กบันกัเรยีนลงไป อาท ิมารดา บดิา ย่า ยาย เป็นต้น

• ความพิการทางร่างกายหรือสติปัญญา ถ้าบุคคลนั้นมีความพิการเลือก “ใช่” หรือไม่มีความพิการให้

เลือก “ไม่ใช่”

• อายุ สำาหรับกรอกอายุของนักเรียนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน

• รายได้ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน จะประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าจ้างเงินเดือน 2) 

รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร 3) รายได้จากธุรกิจส่วนตัว 4) สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน 

และ 5) รายได้จากแหล่งอื่นๆ ถ้าไม่มีรายได้ในส่วนใดให้ใส่ 0 ระบบจะบวกรวมรายได้ให้ผู้ใช้ไว้ในช่อง 

รายได้รวม

• รวมรายได้ครัวเรือน / รายได้เฉลี่ยต่อคน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะทำาการคำานวณอัตโนมัติ

หลังจากลงข้อมูลเสร็จ สำาหรับพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักเรียนคนนี้ว่ามีความยากจนหรือไม่

 ในหน้านี้เมื่อเข้ามาจะให้เราทำาการใส่จำานวนสมาชกิในในครวัเรอืน(รวมตวันกัเรยีน) ดงัรูปที่ 34 เมื่อทำาการ

ใส่จำานวนสมาชกิในครวัเรอืนเรยีบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม         เพื่อไปทำาส่วนถดัไป

รูปที่ 34 การบนัทกึข้อมูลรายได้สมาชกิในครวัเรอืน

2
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 เมื่อบนัทกึข้อมูลรายได้ของสมาชกิในครวัเรอืนคนที่ 1 เสรจ็แล้ว สามารถบนัทกึข้อมูลของคนถดัไปโดยการ

สมัผสัจอเลื่อนไปทางด้านขวา และย้อนดขู้อมลูของสมาชกิที่ทำาไปแล้วสามารถทำาได้เช่นกนั โดยการสมัผสัจอเลื่อน

ไปทางด้านซ้าย ดงัรูปที่ 35 

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม   เพื่อไปทำาส่วนถดัไป หากกรอกข้อมูลไม่

ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนให้กลบัไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน

รูปที่ 35 การบนัทกึข้อมูลรายได้สมาชกิในครวัเรอืน

ส่วนที่ 3 สถานะครัวเรือน

กดที่   บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

  ผูใ้ชบ้นัทกึขอ้มลูสถานะของครวัเรอืน เปน็ขอ้มลูแสดงสภาพความเปน็อยูข่องนกัเรยีนและครอบครวั อาท ิ

การมีภาระพึ่งพิง,ประเภทที่อยู่อาศัย, สภาพที่อยู่อาศัย, ยานพาหนะของครอบครอง และการมีที่ดิน 

ทำากิน ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็นตัวเลือกซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลตามความเป็นจริง ดังรูปที่ 36

รูปที่ 36 การบนัทกึข้อมูลสถานะครวัเรอืน

3
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 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม   เพื่อไปทำาส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูลไม่

ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนให้กลบัไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 4 ภาพถ่าย

กดที่   บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล ระบบจะแจ้งเตอืนให้เปิดเพื่อการใช้งาน GPS เสมอ

- ระบบจะดึงค่าพิกัดอัตโนมัติจาก GPS ณ ตำาแหน่งที่ผู้ใช้อยู่และแสดงค่าละติจูด/ลองติจูด บนหน้าจอ

- กดที่ปุ่ม “คลังภาพ” แล้วเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด หรือ “ถ่ายภาพ” เพื่อถ่ายภาพด้วย

กล้องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ดังแสดงในรูปที่ 37

ผู้ใช้แนบรูปถ่าย และเลือกประเภทภาพถ่ายที่แนบมา แบ่งเป็น 4 กรณี 

• กรณีที่ 1 บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า) โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้าน

นักเรียน(มีหลังคาและฝาบ้านด้วย) รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

• กรณีที่ 2 บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก ที่พัก 

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในที่พัก

• กรณีที่ 3 บ้านหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 

1 ภาพถ่ายภายนอก ที่พัก รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พัก

• กรณีที่ 4 ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้านอยู่ต่างอำาเภอ/ต่าง

จังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายนักเรียน

ยืนอยู่ที่ป้ายโรงเรียน รูปที่ 2 ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับครูผู้ใช้ โดยต้องเป็นเด็กรหัส G เท่านั้น

รูปที่ 37 การบนัทกึข้อมูลรูปสภาพบ้าน

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม   เพื่อไปทำาส่วนถดัไป
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 สำาหรับข้อมูลพิกัดนั้น กรณีที่โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไม่พบพิกัดหรือตรวจสอบพิกัดนานเกินไป ผู้ใช้

สามารถกดปุ่ม          ได้ โดยระบบจะแจ้งเตอืนว่า “ไม่พบพิกัดปัจจุบัน ต้องการบันทึกข้อมูลโดยไม่มีพิกัด

หรอืไม่” ให้ผูใ้ช้กด ตกลง เพื่อไปทำาส่วนถดัไป แต่ควรใส่พกิดัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตวันกัเรยีนเพื่อการตดิตามดแูล

นกัเรยีนในอนาคต ดงัแสดงในรูปที่ 38

 เมื่อกรอกข้อมูลเสรจ็ครบทั้ง 4 ส่วน ไอคอนสถานะการบนัทกึข้อมูลจะเป็นสเีขยีวทั้ง 4 ไอคอน จากนั้นผู้ใช้

ติ๊ก “รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง” เพื่อยนืยนัข้อมูล ดงัรูปที่ 39

รูปที่ 38 การบนัทกึข้อมูลพกิดั

รูปที่ 39 การแสดงรบัรองข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจรงิ
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 เมื่อรบัรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจรงิ ระบบจะแสดงหน้าสรุปผลการกรอกข้อมูลทกุส่วน (แบบขอรบัทนุ

การศกึษานกัเรยีนยากจน) ขึ้นมาโดยอตัโนมตั ิเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อตรวจสอบ

ข้อมูลทั้งหมดได้ จากนั้นผู้ใช้กดที่ “บันทึก” เพื่อทำาการบนัทกึข้อมูลทั้งหมด ดงัรูปที่ 40

 2.3 การส่งข้อมูล

 ขั้นตอนนี้ต้องทำาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อน แล้วไปที่เมนูหลักในส่วนของการส่ง

ข้อมูล ให้ทำาการกด “ส่งข้อมูล” หลงัจากนั้นระบบจะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ให้สงัเกตที่สถานะบนหน้า

จอแสดงผล ดงัรูปที่ 41

รูปที่ 40 การบนัทกึข้อมูลในขั้นตอนสดุท้าย

* หมายเหต ุถ้าผู้ใช้ข้ามขั้นตอน “รบัรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจรงิ” และ “บนัทกึ” ข้อมูล (เช่นกดปุ่มกลบัไป

รายชื่อ) รายชื่อเดก็จะไม่ถูกย้ายไปยงัฝั่ง “ขอทนุแล้ว” 

รูปที่ 41 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
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การทำางาน	Offline	Mode
 การบันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต สามารถทำางานในขณะที่ไม่มี

สญัญาณอนิเตอร์เนต็ได้ (Offline Mode) โดยหลงัจากผู้ใช้ทำาการเข้าสู่ระบบและดงึข้อมูลรายชื่อนกัเรยีนเรยีบร้อย

แล้ว ผู้ใช้สามารถใช้งานแบบ Offline Mode ในขั้นตอนการบนัทกึข้อมูลทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลผู้ปกครอง 

(2) รายได้ครวัเรอืน (3) สถานะครวัเรอืน (4) ภาพถ่าย ไปจนถงึการ รบัรองวา่ข้อมลูและภาพภ่ายเป็นจรงิและบนัทกึ

ข้อมูล ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อน เมื่อต้องการส่งข้อมูลจึงเชื่อมต่อสัญญาณและกดส่งข้อมูล 

ดงัรูปที่ 42

รูปที่ 42 แสดงฟังก์ชนัการท�างาน Offline Mode ได้
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คู่มือการใช้งาน
บันทึกเข้าเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ส่วนที่ 4
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 ในการบันทึกการเข้าเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ cct.thaieduforall.org โดย

โปรแกรมใช้งานบนเวบ็แอปพลเิคชนัจะสามารถแสดงผลได้ดบีน Google Chrome Version 50 ขึ้นไป 

1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)
 โรงเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากเขตพื้นที่ โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะม ี

username เป็นของตวัเอง ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านดงักล่าว ดงัรูปที่ 43

รูปที่ 43 หน้าเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 44 เมนูหน้าแรก

 หลงัจากเข้าสู่ระบบ จะปรากฏเมนู 3 เมนู ได้แก่

 • คดักรองนกัเรยีนยากจน

 • เยี่ยมบ้าน

 • บนัทกึการเข้าเรยีน

 ในที่นี้ให้ผู้ใช้เลอืกใช้งานเมนู “คดักรองนกัเรยีนยากจน” ดงัรูปที่ 44
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 เมื่อเข้าไปที่เมน ู“บนัทกึการเข้าเรยีน” หน้าแรกจะแสดงเมนู เชค็เข้าเรยีนประจำาวนั และ แสดงนำ้าหนกัส่วนสงู 

ซึ่งครทูี่จะทำาการบนัทกึเข้าเรยีนได้นั้นต้องเป็นครปูระจำาชั้นเท่านั้น โดยการเพิ่มสถานะครปูระจำาชั้นจะต้องให้ Admin 

โรงเรยีนเป็นผู้จดัการให้เท่านั้น ดงัรูปที่ 45

 

 กรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ถูกเพิ่มสถานะครูประจำาชั้นระบบจะทำาการแจ้งเตือนให้ติดต่อ Admin โรงเรียนทำาการเพิ่ม

สถานะให้ ดงัรูปที่ 46

รูปที่ 45 เมนูหน้าแรก

รูปที่ 46 ระบบแจ้งเตอืนกรณทีี่ยงัไม่ได้เพิ่มสถานะครู
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2. การบันทึกการเข้าเรียนประจำาวัน
 เมื่อเข้าสูเ่มน ู“บนัทกึการเข้าเรยีน”  ผูใ้ช้สามารถทำาการเลอืก ระดบัชั้น และห้องเรยีน จากนั้นคณุครูสามารถ

เลอืกเดอืนย้อนหลงัได้ 3 เดอืน ดงัรูปที่ 47

 จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรยีนเพื่อทำาการเชค็เข้าเรยีนประจำาวนั 

 โดยผู้ใช้เลือกวันที่ต้องการเช็คเข้าเรียนได้ ดังรูปที่ 48 เมื่อเลือกวันที่ต้องการและเลือกนักเรียนที่จะเช็ค 

เข้าเรยีน       ระบบจะแสดงแถบสถานะการเชค็ดงันี้

     มาเรยีน    ขาดเรยีน

     ลาเรยีน    ป่วย      สาย

รูปที่ 47 เมนูหน้าแรก

รูปที่ 48 การเชค็เข้าเรยีนประจ�าวนั

1

2

ข

ล ป ส
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 หากต้องการ “ลบ” วันที่ได้ทำาการเช็คนักเรียน สามารถทำาได้โดยการติ๊กเครื่อหมายถูกออกจากวัน 

ดงักล่าว    เพื่อทำาการลบ จากนั้นระบบจะแสดงข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ยนืยันการลบ   ดงัรูปที่ 49

3. บันทึกนำ้าหนักส่วนสูง
  เมื่อเลอืกเมนู “บนัทกึนำ้าหนกัส่วนสูง” ระบบจะให้บนัทกึนำ้าหนกั/ส่วนสูง จำานวน 4 ครั้ง โดยที่ ครั้งที่ 1 คอื 

ต้นเทอม 1 และ ครั้งที่ 3 คอืต้นเทอม 2 ระบบจะดงึข้อมูลในเทอมครั้งนี้มาให้จากระบบ DMC และ อกี 2 ครั้ง คอื 

ครั้งที่ 2 ปลายเทอม 1 และ ครั้งที่ 4 ปลายเทอม 2 ทางคณุครูต้องทำาการบนัทกึเข้า ดงัรูปที่ 50 

รูปที่ 49 การเชค็เข้าเรยีนประจ�าวนั

รูปที่ 50 แสดงน�้าหนกัส่วนสูง

1 2





คู่มือการใช้งานบันทึกเข้าเรียน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

ส่วนที่ 5
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1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)
 ครแูต่ละคนจะม ีusername เป็นของตนเอง สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผูใ้ช้ดงักล่าว ซึ่งครทูี่จะทำาการบนัทกึ

เข้าเรยีนได้นั้นต้องเป็นครปูระจำาชั้นเท่านั้น โดยการเพิ่มสถานะครปูระจำาชั้นจะต้องให ้Admin โรงเรยีนเป็นผูจ้ดัการ

ให้เท่านั้น ผู้ใช้ต้องเปิดการเชื่อมต่อสญัญาณ wifi หรอื ข้อมูลมอืถอื เพื่อดงึข้อมูลสำาหรบัการใช้งานครั้งแรก และ

การใช้งานในครั้งถดัไปนั้นสามารถใช้งานโดยไม่มสีญัญานอนิเตอร์เนต็ได้ (Offline mode) โดยขณะใช้งานระบบ

จะเก็บข้อมูลลงหน่วยความจำาของอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อน จากนั้นผู้ใช้สามารถกด “ส่งข้อมูล” เพื่อทำาการ 

ส่งข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูลได้ เมื่อเชื่อมต่อสญัญานอนิเตอร์เนต็

รูปที่ 51 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)



คู่มือการใช้งานบันทึกเข้าเรียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต 63

 เมื่อเข้าใช้งานและดงึข้อมลูนกัเรยีนสำาเรจ็ ระบบจะแสดงหน้าจอการทำางาน “หน้าหลกั” โดยจะแสดงข้อมลู

เบื้องต้นและเมนูต่างๆของระบบ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน วนัที่ปัจจบุนัในการทำางาน ข่าวประชาสมัพนัธ์ต่างๆ และเมนู

การใช้งาน คอื เชค็ชื่อ นำ้าหนกัส่วนสูง ข้อมูล และออกจากระบบ ดงัรูปที่ 52 โดยมเีมนูหลกัดงันี้

รูปที่ 52 หน้าหลกั

“หน้าหลัก” 
สำาหรับแสดงชื่อผู้ใช้ วันที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เตอืนการค้างส่งข้อมูล และเมนูต่างๆ

“เช็คชื่อ” 
สำาหรบัเชค็ชื่อเข้าเรยีน

“นำ้าหนักส่วนสูง” 
สำาหรบัดูนำ้าหนกั/ส่วนสูงที่บนัทกึมาจาก DMC

“ข้อมูล” 
สำาหรบักดดงึหรอืส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล

“ออก” 
สำาหรบัออกจากระบบ
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2. บันทึกการเข้าเรียน
 เมื่อเลอืกเมนู “เชค็ชื่อ” ระบบจะแสดงชั้นเรยีน ห้องเรยีน และจำานวนนกัเรยีนต่อห้องที่ครูท่านนั้นดูแลเพื่อ

ทำาการบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน โดยเป็นการบันทึกข้อมูลในวันปัจจุบัน หากผู้ใช้ต้องการบันทึกย้อนหลัง

สามารถเข้าไปบนัทกึได้ที่เวบ็ไซต์ http://cct.thaieduforall.org ในเมน ูการบนัทกึเข้าเรยีนซึ่งบนเวบ็ไซต์สามารถบนัทกึ

ย้อนหลงัได้ 30 วนั การบนัทกึเข้าเรยีนบนแอพพลเิคชนันี้มสีญัลกัษณท์ี่บ่งบอกสถานะการมาเรยีนมคีวามหมายดงั

ต่อไปนี้

     หมายความว่า  มาเรยีน

     หมายความว่า ขาดเรยีน

     หมายความว่า ลากจิ

     หมายความว่า ลาป่วย

 

 เริ่มแรกแอพพลิเคชันจะตั้งให้นักเรียนทุกคนมีสถานะมาเรียนทุกคน โดยให้ผู้ใช้เลือกบันทึกเฉพาะนักเรียน

ขาดเรยีน ลา หรอืป่วยเท่านั้น เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บนัทกึ” ข้อมูลจะบันทกึลง

ฐานข้อมูลอตัโนมตั ิดงัรูปที่ 53 และ 54 ตามลำาดบั

รูปที่ 53 หน้าเชค็ชื่อ รูปที่ 54 แสดงการเชค็ชื่อเข้าเรยีน
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3. การแสดงข้อมูลน้ำาหนักและส่วนสูง
 เมื่อเลอืกเมนู “นำ้าหนกัส่วนสูง” จะแสดงชั้นเรยีน ห้องเรยีนนกัเรยีน และจำานวนนกัเรียนต่อชั้น/ห้อง เพื่อให้

ผู้ใช้งานเลือกชั้นเรียนที่ต้องการดูข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานเลือกชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงนำ้าหนัก/ส่วนสูงที่

บนัทกึมาจาก DMC ซึ่งสามารถเลอืกดูเป็นรายครั้งที่บนัทกึข้อมูลที่แถบเมนูด้านบน ดงัรูปที่ 55 และ 56 ตามลำาดบั

รูปที่ 55 หน้าน�้าหนกัส่วนสูง รูปที่ 56 แสดงข้อมูลน�้าหนกั/ส่วนสูง
ที่บนัทกึมาจาก DMC



คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน66

4. การอัพเดทข้อมูล และออกจากระบบ
 เลอืกเมน ู“ข้อมลู” ในหน้าหลกั กรณทีี่มผีูใ้ช้บนัทกึข้อมลูผ่านทางเวบ็ไซต์เพิ่มเตมิ ผูใ้ช้สามารถกด “อพัเดท

ข้อมูล” เพื่อทำาการดงึข้อมูลชดุที่เป็นปัจจบุนัเข้าสู่อปุกรณ์เคลื่อนที่ ดงัรูปที่ 57 และกรณเีลอืก “ออกจากระบบ” 

โปรแกรมจะ Log out ออกจากระบบ ดงัรูปที่ 58

รูปที่ 57 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ รูปที่ 58 ออกจากระบบ
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การทำางาน	Offline	Mode
 ขณะใช้งานแบบ Offline Mode ระบบจะเกบ็ข้อมูลลงหน่วยความจำาของอปุกรณ์เคลื่อนที่ก่อน เมื่อเชื่อม

ต่อสัญญานอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเลือกเมนู “ข้อมูล” และกด “ส่งข้อมูล” เพื่อทำาการส่งข้อมูลที่ค้างอยู่ใน

อปุกรณ์เคลื่อนที่เข้าสูฐ่านข้อมลูได้ โดยสงัเกตที่สถานะการส่งข้อมลูบนหน้าจอแสดงผล เน้นยำา้ว่าให้กดส่งข้อมลู

ทุกครั้งก่อนออกจากระบบ ดงัรูปที่ 59

 

   

รูปที่ 59 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
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