คู่มือการดำ�เนินงาน
ระบบคัดกรองปัจจัย
พื้นฐานนักเรียนยากจน

ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระยะที่ 2

สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อคณะทำ�งานระดับพื้นที่
หากมีขอ้ สงสัยหรือปัญหาการจัดเก็บข้อมูลคัดกรองปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจน สามารถสอบถามจาก

ภูมิภาค

นางสาวบงกช พูลเกษม
นายชาคริต ราชนิธยากร
นายจักรกฤษ อำ�พันทอง
นางสาวเบญญาภา ธรรมรักษ์

084-3629183
089-1597252
084-6448301
089-2518750

5 ภาคเหนือ

นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว

084-3637733

6 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
7 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
8 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
9 ภาคใต้
10 ภาคใต้

นางภัชรี เพชรไกร

080-732-6135

นางสาวณัชชา มหาฤทธิ์

088-3198142

ขอบเขต
การดูแล
nokkatou@hotmail.co.th Cluster 1,9
chakhrit.ra@gmail.com
Cluster 2,3
k_krit_dd@hotmail.com
Cluster 4,5
bc_benyapa@hotmail.com Cluster
15,18
chai-rong@hotmail.com
Cluster
16,17
ree09052511@gmail.com Cluster
11,14
nutcha779@gmail.com
Cluster 10

นางปราณีต ศรีสำ�โรง

087-6908838

puk_korat5@hotmail.com

นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล
นายภาสกร ทองเม็ด

082-7938890
089-1484462
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ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคเหนือ

ผู้นำ�เครือข่าย

เบอร์ติดต่อ

e-mail

Cluster
12,13
rucmu@hotmail.com
Cluster 6,7
passakorn_jacky@hotmail. Cluster 8
com

ลิงค์เพื่อการเข้าใช้งานระบบ และแหล่งข้อมูล
1. เว็บไซต์ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน https://cct.thaieduforall.org
(แบบคัดกรอง คู่มือการดำ�เนินงาน วิดีโอแนะนำ�การใช้แอพพลิเคชัน 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

ภาคกลาง
cluster 1
cluster 2
cluster 3
cluster 4
cluster 5
cluster 9

> เขตตรวจราชการ 1 จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
> เขตตรวจราชการ 2 จังหวัดลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง
> เขตตรวจราชการ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว
> เขตตรวจราชการ 4 จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
> เขตตรวจราชการ 5 จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
> 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
cluster 11
cluster 12
cluster 13
cluster 14

ภาคเหนือ
cluster 15
cluster 16
cluster 17
cluster 18

> เขตตรวจราชการ 10 จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำ�ภู เลย บึงกาฬ
> เขตตรวจราชการ 11 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร
> เขตตรวจราชการ 12 จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
> เขตตรวจราชการ 13 จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำ�นาจเจริญ
> เขตตรวจราชการ 14 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

> เขตตรวจราชการ 15 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำ�ปาง ลำ�พูน
> เขตตรวจราชการ 16 จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่
> เขตตรวจราชการ 17 จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
> เขตตรวจราชการ 18 จังหวัดกำ�แพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

คำ�นำ�
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับสำ�นักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
ดำ�เนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
แนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนทีอ่ ยูใ่ นระบบการศึกษา และทดลองนำ�ร่องในพืน้ ที่ 10 จังหวัด
ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 เสร็จสิน้ แล้ว ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การขยายผลการจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียน
ยากจนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ครอบคลุมนักเรียนทั้งประเทศ
และมีความครบถ้วน
สำ�นักนโยบายและแผน สพฐ. สำ�นักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำ�โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผล
การจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาส
ทางการเรียนรู้ให้ครอบคลุมนักเรียนทั้งประเทศในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพื่อให้ได้รับข้อมูล
การคัดกรองที่ครบถ้วนสำ�หรับการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนที่มี
สถานะยากจนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ต่อไป
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ตุลาคม 2560
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ส่วนที่ 1

แนวทางการดำ�เนินงาน
ระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน

1. หลักการและเหตุผล

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะที่ปรึกษา ได้ด�ำเนินการพัฒนาแนวทางคัดกรอง
นักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนยากจนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ได้รับการ
ช่วยเหลือทุกคน ก่อนขยายผลสู่ช่วงวัยอื่นเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ ที่จะส่งผลให้ระบบการศึกษาไทยสามารถสร้าง
หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล�้ำ
อย่างยั่งยืน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานด�ำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค�ำนึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ผู้บกพร่องทางกายและ การเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย อย่างไรก็ตามการด�ำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน
ยังมีข้อจ�ำกัดด้านสารสนเทศที่สามารถใช้คัดกรองนักเรียนยากจนที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และสอดคล้องกับ
เกณฑ์ความช่วยเหลือคนยากจนของหน่วยงานอื่น การขาดข้อมูลและสารสนเทศที่จ�ำเป็นส่งผลให้การช่วยเหลือ
ไม่ครบถ้วนทุกคนที่จ�ำเป็น

2. สภาพและปัญหาการด�ำเนินงานการช่วยเหลือนักเรียนยากจน
ของ สพฐ. ที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน) โดยจัดสรรให้แก่
สถานศึกษาทีม่ ีนกั เรียนยากจนทีผ่ ู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี เพื่อจัดหาปัจจัยพืน้ ฐานที่
จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ และเพิม่ โอกาสทางการศึกษา โดยโรงเรียนใช้จา่ ยงบประมาณลักษณะแบบถัวจ่ายค่าหนังสือ
และอุปกรณ์การเรียน ค่าเสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกายนักเรียน ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะในการเดินทาง หรือจ่าย
เป็นเงินสดให้กบั นักเรียนที่ยากจนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา
และสามารถศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ
ผลการส�ำรวจจ�ำนวนเด็กนักเรียนยากจนที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในฐานข้อมูลDMC ปีการศึกษา 2559
พบว่า จากนักเรียนในระบบ สังกัด สพฐ.ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณ 4.9
ล้านคน มีจ�ำนวนนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา 2.1 ล้านคน และมีจ�ำนวนนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 9 แสนคน
สพฐ.มีการช่วยเหลือนักเรียนยากจนในระบบการศึกษาภาคบังคับ ผ่าน “เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับ
นักเรียนยากจน”ให้แก่นกั เรียนประถม จ�ำนวน 1,000 บาท/คน/ปี ไม่เกินร้อยละ 40 ของนักเรียนประถมทัง้ หมดและ
อุดหนุนให้แก่นักเรียน ม.ต้น จ�ำนวน 3,000 บาท/คน/ปี ไม่เกินร้อยละ 30 ของนักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด โดยใช้

8 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

งบประมาณทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท จากแนวทางการจัดสรรนี้ท�ำให้มีนักเรียนยากจนได้รับการช่วยเหลือเพียง
1.6 ล้านคน เหลืออีกราว 1.4 ล้านคนที่แจ้งขอรับการอุดหนุน แต่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินดังกล่าว

3. เป้าหมาย

คัดกรองนักเรียนยากจนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ปรากฎอยู่ในระบบ ฐานข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ 77 จังหวัด

4. ระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูล

- ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน มิถนุ ายน
- ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน

5. หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการพิจารณา
ไว้ดังนี้

5.1 หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน
สพฐ. ได้ก�ำหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน และอัตราการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

1. เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน พิจารณารายได้เฉลีย่ ต่อคน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน และ
สถานะครัวเรือนที่พิจารณา ได้แก่ ครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิง สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ไม่มียานพาหนะ
และขนาดที่ดินท�ำกินน้อย
2. วิธีการหาคะแนนความยากจน ข้อมูลตามเกณฑ์ท้งั 4 ด้าน ถูกน�ำมาประมวลผลด้วยวิธีการทาง
สถิติ เพื่อหาคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคน คะแนนยากจนจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 หมายถึง จนน้อย
ถึง จนมากที่สุด และจากเกณฑ์ท่ี สพฐ. ได้ประกาศนั้น มีการจัดระดับความยากจนออกเป็นสามระดับ คือ
- กลุ่มที่หนึ่ง ใกล้จน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.50-0.70
- กลุ่มที่สอง ยากจน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.71-0.90
- กลุ่มที่สาม ยากจนพิเศษ คะแนนความยากจน มากกว่า 0.91 ขึ้นไป
5.2 เอกสารประกอบการพิจารณา มีทั้งหมด 2 แบบ ดังนี้
1. แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร. 01)
• มี 2 หน้า หน้าแรก เป็นแบบส�ำรวจรายได้ของครัวเรือนและสถานะของครัวเรือน และหน้าที่
สอง เป็นแบบแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนที่ได้รบั การเยี่ยมบ้าน
• แบบ นร. 01 นี้ ให้ครูหรือผู้อ�ำนวยการรับรองข้อมูล ทัง้ นีต้ ้องแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนจ�ำนวน
2 ภาพ คือ รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนักเรียน(มีหลังคาและฝาบ้านด้วย) และรูปที่ 2 ภาพถ่าย
ภายในบ้านนักเรียน โดยให้ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนหรือครูในโรงเรียนเป็นผู้รับรอง
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน (แบบ นร. 02) เป็นแบบรับรองสถานะของครัวเรือน
นักเรียนโดยบุคคลภายนอก ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือก�ำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือ
อสม. หรืออพม. การกรอกแบบนร. 02 ให้กรอกรับรองเฉพาะกรณีนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 3,000
บาทต่อคนต่อเดือนหรือไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี
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แบบ นร.01 หน้า 1

แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน
โรงเรียน....................................................................... สพป./สพม.........................................................
1. ชื่อนักเรียน................................................................................... นามสกุล ....................................................................................... ชั้น ...........................
เลขที่บัตรประชาชน
ไม่มีผู้ปกครอง
ชื่อผู้ปกครองนักเรียน.............................................. นามสกุล ............................................... ความสัมพันธ์กับนักเรียน ............. การศึกษาสูงสุด .........
เลขที่บัตรประชาชน 						
ไม่มีบัตรประจำ�ตัวประชาชน
เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)
2. จำ�นวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน) ............................ คน มีรายละเอียดดังนี้
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท/เดือน)

ความพิการทาง
ความ
ร่างกาย/สติ
คนที่ สัมพันธ์กับ อายุ
ปัญญา(ใส่
นักเรียน
เครื่องหมาย ü
หรือ – )

ค่าจ้าง
เงิน
เดือน

รายได้
ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วน สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน รายได้จากแหล่ง
รวม
ทางการเกษตร ตัว (หลัง (เงินบำ�นาญ, เบี้ยผู้สูงอายุ, อื่น (เงินโอน, ค่า เฉลี่ยต่อ
(หลังหัก
หักค่าใช้
อุดหนุนเด็กแรกเกิด,
เช่า, ดอกเบี้ย,
เดือน
ค่าใช้จ่าย)
จ่าย)
อุดหนุนคนพิการ, อื่นๆ
อื่นๆ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมรายได้ครัวเรือน (รายการที่ 1 - 10)
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด จากข้อ 2)

3. สถานะของครัวเรือน กรอกเฉพาะบุคคลทีอ่ าศัยในบ้านปัจจุบนั (ใส่เครือ่ งหมาย X เฉพาะข้อทีต่ รงกับความเป็นจริง เลือกได้มากกว่า 1 คำ�ตอบ)
3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง ดังนี้
			

มีคนพิการ 		
เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 		

มีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี
มีคนอายุ 15–65 ปี ว่างงาน(ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา)

3.2 ประเภทอยู่อาศัย

บ้านของตนเอง 		

บ้านเช่า 		

3.3 สภาพที่อยู่อาศัย
				
3.4
		
		
		

อาศัยอยู่กับผู้อื่น

สภาพบ้านชำ�รุดทรุดโทรม หรือบ้านทำ�จากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้
ไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ

ยานพาหนะของครอบครัว
- รถยนต์ส่วนบุคคล
- รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้		
- รถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่นๆ ประเภทเดียวกัน

3.5 เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำ�กิน (รวมเช่า)		

มี				
มี				
มี				

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกิน 1 ไร่			

ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
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ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง

ลงชื่อผู้ปกครอง/ผู้แทน ........................................................................
(
)			

ภาพถ่ายบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน

แบบ นร.01 หน้า 2

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.................................................................................................................................
กรุณาระบุ ภาพถ่ายที่แนบมาคือ
บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า)
					
บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ
					
บ้านหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง
					
ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้
						 เพราะบ้านอยูต่ า่ งอ�ำเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รบั อนุญาตให้ถา่ ยภาพ
รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนักเรียน

มีหลังคาและมีฝาบ้านด้วย

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

ขอรับรองว่าข้อมูล และภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง
(ลงชื่อ) .....................................................................................
(................................................................................................)
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แบบ นร.02

แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน
ผู้รับรอง
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................................
ตำ�แหน่ง 		
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
กำ�นัน 		
			
ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 			
อสม. 					
			
อพม.
ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ................................................................................ มีสถานะของครัวเรือน ดังนี้

ข้อมูลสถานะของครัวเรือน
(ให้ผู้รับรองเลือกสถานะครัวเรือน ตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ หรือผู้สูงอายุเกิน 60 ปี หรือคนว่างงานอายุ
15-65 ปี (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว
สภาพที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่า หรือสภาพช�ำรุดทรุดโทรม หรือบ้านท�ำจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่
ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้ หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ
ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถปิกอัพ หรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/
รถอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน
เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินท�ำกิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเอง

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
(ลงชื่อ)...............................................................................
(..........................................................................................)
วันที่...................เดือน................................พ.ศ...................

หมายเหตุ: การรับรองสถานะครัวเรือนนักเรียนใช้ประกอบการพิจารณาให้ทนุ ส่วนผลการพิจารณาขั้นสุดท้าย จะขึ้น
กับการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด
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ตัวอย่างการกรอกแบบ นร.01 และ นร.02
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน

แบบ นร.01 หน้า 1

โรงเรียน............ บ้านแม่โมงเย้า ........................ สพป./สพม.................เชียงราย เขต 2..............................
1. ชื่อนักเรียน................. ด.ช.มาโนตน์ ........................................ นามสกุล .................มากมาย............................................. ชั้น .........ป.1/1..................
เลขที่บัตรประชาชน 0 9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
ไม่มีผู้ปกครอง
ชื่อผู้ปกครองนักเรียน........ปิยะฉัตร................ นามสกุล .............เสือทองคำ�....................... ความสัมพันธ์กับนักเรียน ..บิดา... การศึกษาสูงสุด ม.4
เลขที่บัตรประชาชน 						
ไม่มีบัตรประจำ�ตัวประชาชน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)
2. จำ�นวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน) ............................ คน มีรายละเอียดดังนี้
ความ
คนที่ สัมพันธ์กับ อายุ
นักเรียน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท/เดือน)

ความพิการ
ทางร่างกาย/
สติปัญญา(ใส่
เครื่องหมาย
üหรือ – )

ค่าจ้าง
เงิน
เดือน

รายได้
ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วน สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน รายได้จากแหล่ง
รวม
ทางการเกษตร ตัว (หลัง
(เงินบำ�นาญ, เบี้ยผู้สูง อื่น (เงินโอน, ค่า เฉลี่ยต่อ
(หลังหัก
หักค่าใช้ อายุ, อุดหนุนเด็กแรกเกิด, เช่า, ดอกเบี้ย,
เดือน
ค่าใช้จ่าย)
จ่าย)
อุดหนุนคนพิการ, อื่นๆ
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 หารด้วยจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด จากข้อ 2)

1,600

3. สถานะของครัวเรือน กรอกเฉพาะบุคคลทีอ่ าศัยในบ้านปัจจุบนั (ใส่เครือ่ งหมาย X เฉพาะข้อทีต่ รงกับความเป็นจริง เลือกได้มากกว่า 1 คำ�ตอบ)
3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง ดังนี้
			

มีคนพิการ 		
เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 		

มีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี
มีคนอายุ 15–65 ปี ว่างงาน(ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา)

3.2 ประเภทอยู่อาศัย

บ้านของตนเอง 		

บ้านเช่า 			

3.3 สภาพที่อยู่อาศัย
				
3.4
		
		
		

อาศัยอยู่กับผู้อื่น

สภาพบ้านชำ�รุดทรุดโทรม หรือบ้านทำ�จากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้
ไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ

ยานพาหนะของครอบครัว
- รถยนต์ส่วนบุคคล
- รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้		
- รถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่นๆ ประเภทเดียวกัน

3.5 เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำ�กิน (รวมเช่า)		

มี				
มี				
มี				

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกิน 1 ไร่			

ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง

							

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง

				
ลงชื่อผู้ปกครอง/ผู้แทน ...........ปิยฉัตร เสือทองคำ�................
							
(นายปิยฉัตร เสือทองคำ�)			
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ภาพถ่ายบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน

แบบ นร. 01 หน้า 2

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.................................................................................................................................
กรุณาระบุ ภาพถ่ายที่แนบมาคือ
บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า)
					
บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ
					
บ้านหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง
					
ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้
						 เพราะบ้านอยูต่ า่ งอ�ำเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รบั อนุญาตให้ถา่ ยภาพ
รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนักเรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

ขอรับรองว่าข้อมูล และภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง
(ลงชื่อ) ........................... เพชรจ้า มาดี.................................
(............................. ...........เพชรจ้า มาดี.................................)
ตำ�แหน่ง............... ครู ................(ครูหรือผู้อำ�นวยการโรงเรียน)
วันที่.......... 1 ......... เดือน ..... มกราคม ......... พ.ศ. 2560
14 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

แบบ นร.02

แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน
ผู้รับรอง
นายประเสริฐ มากศรี
ข้าพเจ้า .........................................................................................................................................................................
ตำ�แหน่ง 		
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
กำ�นัน 		
			
ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 			
อสม. 					
			
อพม.
ด.ช.มาโนตน์ มากมาย
ขอรับรองว่า .................................................................................................................
มีสถานะของครัวเรือน ดังนี้
ข้อมูลสถานะของครัวเรือน
(ให้ผู้รับรองเลือกสถานะครัวเรือน ตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
ครัวเรือนมีภาระพึง่ พิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ หรือผูส้ งู อายุเกิน 60 ปี หรือคนว่างงานอายุ
15-65 ปี (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
สภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นบ้านเช่า หรือสภาพชำ�รุดทรุดโทรม หรือบ้านทำ�จากวัสดุพนื้ บ้าน เช่น ไม้ไผ่
ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้ หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ
ไม่มรี ถยนต์สว่ นบุคคล หรือรถปิกอัพ หรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/เกีย่ วข้าว/รถอีแต๋น/รถ
อื่นๆ ในประเภทเดียวกัน
เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำ�กิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดินทำ�กินเป็นของตนเอง

นายประเสริฐ มากศรี
(ลงชื่อ)..................................................
นายประเสริฐ มากศรี
(.............................................................)
1 เดือน .......................
มกราคม พ.ศ. ..........
2560
วันที่...........

หมายเหตุ: การรับรองสถานะครัวเรือนนักเรียนใช้ประกอบการพิจารณาให้ทนุ ส่วนผลการพิจารณาขั้นสุดท้าย จะขึ้น
กับการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด
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6. นิยาม

จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด ของครัวเรือน (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หรือไม่ก็ได้) ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน จัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภค บริโภคอันจ�ำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน
โดยบุคคลเหล่านั้นอาจเป็นญาติ หรือไม่เป็นญาติกันก็ได้ ไม่นับสมาชิกที่ไปท�ำงานที่อื่นโดยไม่ได้กลับมาพักนอน
ที่บ้านเกิน 3 เดือนในรอบ 12 เดือนที่แล้ว (ระยะเวลานับจากเดือนก่อนเดือนสัมภาษณ์ย้อนหลังไป 12 เดือน
เช่น เดือนที่สัมภาษณ์ คือ พฤษภาคม 2560 ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว คือ (มีนาคม 2559 –เมษายน 2560) หากมี
สมาชิกในครัวเรือนไปที่อื่นเกินกว่า 3 เดือนไม่นบั เป็นสมาชิกในครัวเรือน
- ตัวอย่างที่ 1 กรณีทพี่ อ่ แม่ของนักเรียนไม่ได้อาศัยอยูใ่ นครัวเรือน นานเกินกว่า 3 เดือนไม่นบั เป็นสมาชิก
ในครัวเรือน
- ตัวอย่างที่ 2 กรณีมีญาติอาศัยอยู่ในครัวเรือนนานเกินกว่า 3 เดือน ให้นับเป็นสมาชิกในครัวเรือน
รายได้ของสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง รายได้ของสมาชิกแต่ละคนต่อเดือน หากไม่มีรายได้ให้กรอก
0 กรณีที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้โดยได้รบั จากสมาชิกที่ไปท�ำงานที่อื่นให้นับด้วย
รายได้ในครัวเรือน หมายถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนรวมกัน
รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน หมายถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนรวมกันหารด้วยจ�ำนวน
สมาชิกของครัวเรือนทั้งหมด
ความพิการทางร่างกาย หมายถึง ผูพ้ กิ ารทางการมองเห็น ทางการได้ยนิ ทางการสือ่ ความหมาย และทาง
กายหรือการเคลื่อนไหว
ความพิการทางสติปัญญา หมายถึง ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และทางสติปัญญาและการเรียนรู้

7. ค�ำอธิบายเพิ่มเติมในการกรอกข้อมูล

ผู้จัดเก็บข้อมูลควรศึกษานิยาม แบบนร. 01 และแบบนร. 02 อย่างรอบคอบเพื่อให้การคัดกรองนักเรียน
ยากจนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอเสนอแนะ ดังนี้
ข้อ 1. ชื่อนักเรียนและนามสกุล ต้องตรงกับข้อมูลนักเรียนยากจน ณ เทอมที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน ของทุก
ปี หรือเทอมที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี ที่โรงเรียนกรอกในระบบ DMC
ชื่อผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในครัวเรือนปัจจุบัน อาจไม่ตรงกับผู้ปกครองใน
ทะเบียนนักเรียนกรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือนในปัจจุบัน
ข้อ 2. จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดต้องตรงกับรายละเอียดในตาราง
- ให้กรอกข้อมูลสมาชิกทุกคน รวมตัวนักเรียนด้วย
- อายุให้กรอกจ�ำนวนเต็มปีบริบูรณ์ กรณีที่เด็กอายุต�่ำกว่า 1 ปี ให้กรอก 0
- ในช่องความพิการทางร่างกาย/สติปัญญา ถ้ามีความพิการอย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้ สองอย่าง ให้
เลือก “ใช่” ถ้าไม่มเี ลือก “ไม่ใช่”
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- รายได้ในตารางเป็นรายได้รายเดือน กรณีที่รายได้ไม่แน่นอนให้สอบถามแล้วเฉลี่ยเป็นรายเดือน
- รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้ค�ำนึงถึงรายได้หลัก ประเมินรายได้ทงั้ ปีหกั ค่าใช้จา่ ย
แล้วน�ำมาหารด้วย 12
- รายได้จากค่าจ้าง/รับจ้างให้ประเมินจากจ�ำนวนวันท�ำงานใน 1 เดือน
- รายได้จากสวัสดิการจากรัฐ ได้แก่เงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพส�ำหรับผูส้ งู อายุเงินสงเคราะห์ส�ำหรับ
ผู้พิการ ไม่นับรวมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี และรายได้
จาก กยศ.
- รายได้จากแหล่งอื่น ได้แก่ เงินที่สมาชิกนอกครัวเรือนส่งมาให้ (หากส่งมาเป็นครั้งคราวให้รวมทั้ง
ปีแล้วหาร 12 เพื่อเฉลี่ยเป็นรายเดือน) เงินดอกเบี้ย เงินถูกหวย
- ในกรณีท่เี ด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ไม่ต้องสอบถามรายได้
- กรอกรายได้ให้ครบทุกรายการ ทุกช่อง หากไม่มรี ายได้ให้ใส่ 0

8. แนวทางการด�ำเนินงาน

1. โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจนจากระบบ DMC
2. ศึกษาคู่มอื การด�ำเนินงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยเฉพาะหัวข้อที่ 6 เรื่องนิยาม
3. มอบหมายบุคลากรเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อท�ำหน้าที่คัดกรองนักเรียนยากจนโดยใช้แบบนร.01 ที่ก�ำหนด
ให้ครบถ้วนทุกประเด็น รวมถึงถ่ายภาพบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้านจ�ำนวน 2 ภาพ คือ ภาพที่ 1 สภาพ
ภายนอกบ้านนักเรียน (มีหลังคาและฝาบ้านด้วย) และภาพที่ 2 สภาพในบ้านนักเรียน
4. ในการด�ำเนินการส�ำรวจสามารถเลือกวิธีการเก็บข้อมูลตามแบบ นร.01 ได้ 2 วิธี
ก. แบบกระดาษ สามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ cct.thaieduforall.org
ครูที่ไปเยี่ยมบ้าน ท�ำการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และกรอกข้อมูลในแบบ นร.01 ในกระดาษ กรณี
ผูป้ กครองหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่สามารถลงชือ่ อนุโลมให้พมิ พ์ลายนิว้ มือ เมือ่ ส�ำรวจเสร็จให้น�ำมากรอกใน
เว็บไซต์ cct.thaieduforall.org พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายที่ได้จากการส�ำรวจ
ข. ใช้อุปกรณ์ส�ำรวจ (มือถือหรือแท็บเล็ต)
ครูที่ไปเยี่ยมบ้าน ท�ำการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชัน สามารถเลือกระบบ
ปฏิบัติการได้ 2 ระบบ คือ ระบบปฏิบัติการบนระบบ iOS (อุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต iPhone/iPad)
และระบบปฏิบัตกิ าร Androids (อุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต Samsung และอื่นๆ ยกเว้น Microsoftcompliant) โดยผู้กรอกสามารถศึกษาคู่มือการใช้ Application ของแต่ละระบบ รวมถึงสามารถ
ดาวน์โหลด Application และวีดิโอแนะน�ำวิธีการใช้ Application ได้จาก เว็บไซต์ cct.thaieduforall.org
5. เมื่อท�ำการส�ำรวจครบถ้วนแล้ว ผู้ส�ำรวจสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ได้ด�ำเนินการจัดเก็บที่
เว็บไซต์ cct.thaieduforall.org โดยใช้รหัสของผู้ดูแลระบบ (Admin)
6. หากข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว สามารถพิมพ์รายงานแบบ นร.01 และแบบ นร.02 ได้จากเว็บไซต์
cct.thaieduforall.org ดังกล่าว และจัดส่งแบบ นร.02 ให้ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ท�ำการรับรองสถานะครัวเรือนของนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
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7. ข้อเสนอแนะในการส�ำรวจ
		 • ครูท�ำการส�ำรวจที่บ้านนักเรียนโดยสอบถามจากผู้ปกครอง (ควรมีการนัดหมายล่วงหน้า)
		 • กรณีที่ไม่พบให้ส�ำรวจใหม่โดยนัดหมายกับนักเรียนหรือสอบถามเวลาจากบ้านใกล้เคียง
		 • หากไม่พบอีกอนุญาตให้สอบถามจากหัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุมากกว่า 20 ปี
		 • กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือนนั้น ให้สอบถามจากหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกใน
ครัวเรือนที่มีอายุมากกว่า 20 ปี

9. แนวปฏิบัติส�ำหรับระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
แนวปฏิบัติระยะยาว (ข้อมูลการคัดกรองมีอายุ 3 ปี)
กรณี

ป. 1

ป.4

ม.1

นักเรียนชัน้ ป.2, ป.3, ม.2, ม.3

1

นักเรียนย้าย
โรงเรียน

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

ใช้ข้อมูลเดิมหรือ Update ข้อมูล

2

นักเรียนอยู่
โรงเรียนเดิม

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

ใช้ข้อมูลเดิมหรือ Update ข้อมูล

3

นักเรียนย้ายที่อยู่ คัดกรองใหม่
อาศัย

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

4

นักเรียนซ�้ำชั้น
ข้อมูลเกิน 3 ปี

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

5

นักเรียนซ�้ำชั้น
ใช้ข้อมูลเดิมหรือ ใช้ข้อมูลเดิมหรือ ใช้ข้อมูลเดิม
ข้อมูลไม่เกิน 3 ปี Update ข้อมูล
Update ข้อมูล
หรือ Update
ข้อมูล

ใช้ข้อมูลเดิมหรือ Update ข้อมูล

6

นักเรียนชั้นเลื่อน ที่ขอรับทุนใหม่
(ไม่เคยถูกคัด
กรอง)

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

7

นักเรียนชั้นเลื่อน ที่ขอกลับมารับ
ทุน (เคยคัดกรอง
แต่ปีที่แล้วถูกระบุ
ว่าไม่ยากจน)

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

8

สภาพครัวเรือนมี คัดกรองใหม่
การเปลี่ยนแปลง
กะทันหัน

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

คัดกรองใหม่

18 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

หมายเหตุ
*ความหมายต่างๆ ส�ำหรับค�ำในตาราง
- นักเรียนย้ายโรงเรียน หมายถึง นักเรียนที่อยู่โรงเรียนต่างจากปีท่แี ล้วหรือเทอมที่แล้ว
- นักเรียนอยู่โรงเรียนเดิม หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาต่อโรงเรียนเดิมจากปีที่แล้ว
- นักเรียนย้ายที่อยู่อาศัย หมายถึง นักเรียนที่มีการย้ายที่อยู่อาศัยใหม่
- นักเรียนซ�้ำชั้นข้อมูลไม่เกิน 3 ปี หมายถึง นักเรียนที่มีการเรียนซ�้ำชั้นและเคยคัดกรองซึ่งข้อมูลยังไม่เกิน 3 ปี
- นักเรียนชั้นเลื่อนที่ขอรับทุนใหม่ (ไม่เคยถูกคัดกรอง) หมายถึง นักเรียนเลื่อนชั้นที่ขอรับทุนใหม่ โดยที่นักเรียนยังไม่เคย
ถูกคัดกรอง
- นักเรียนชั้นเลื่อนที่ขอกลับมารับทุน (เคยคัดกรอง แต่ปีท่แี ล้วถูกระบุว่าไม่ยากจน) หมายถึง นักเรียนเลื่อนชั้นที่ขอกลับ
มารับทุน โดยที่นักเรียนเคยถูกคัดกรองมาแล้ว เช่น ปีแรกยากจน (คัดกรอง) ปีท่ี 2 ไม่ยากจน (ไม่คดั กรอง) และปีท่ี 3
กลับมายากจน ให้ท�ำการคัดกรองใหม่ เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อ 2 ปีท่แี ล้ว
- สภาพครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน หมายถึง นักเรียนที่สภาพครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
เช่น คนหาเงินหลักในครัวเรือนเสียชีวิต หรือหย่าร้าง เป็นต้น

10. ปฏิทินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ปฏิทินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมด�ำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

10 พ.ค. – 19 พ.ค. โรงเรียนบันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนกลุ่มต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ DMC (รอบที่ 1)
- นักเรียนชั้นประถม 1 / ประถม 4 / มัธยม 1
- นักเรียนชั้นเลื่อนที่ต้องการสมัครขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

โรงเรียน

20 พ.ค. – 10 มิ.ย. โรงเรียนบันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนกลุ่มต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ DMC (รอบที่ 2)
- นักเรียนชั้นประถม 1 / ประถม 4 / มัธยม 1
- นักเรียนชั้นเลื่อนที่ต้องการสมัครขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

โรงเรียน

22 พ.ค. – 27 มิ.ย. โรงเรียนบันทึกแบบ นร.01 ผ่านระบบสารสนเทศ CCT

โรงเรียน

27 มิ.ย.

สพฐ.

ปิดระบบ/ประมวลผลข้อมูลนักเรียนยากจน

28 มิ.ย. – 30 มิ.ย. โรงเรียนแจ้งสาเหตุนักเรียนที่ไม่ได้คดั กรอง

โรงเรียน

กรกฎาคม

จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1

สพฐ.

9 ต.ค. – 27 ต.ค.

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจน ของภาคเรียนที่ 1

โรงเรียน

หมายเหตุ:
* ในกรณีนกั เรียนย้ายโรงเรียนหลังจากวันที่ 10 มิ.ย. ให้นกั เรียนสมัครขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนใน
ภาคเรียนถัดไป
** รายชื่อนักเรียนที่บันทึกเข้าสู่ระบบ DMC หลังวันที่ 19 พ.ค. รายชื่อนักเรียนจะเข้าสู่ระบบ CCT วันที่ 13 มิ.ย.
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ปฏิทินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมด�ำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

20 มิ.ย. – 10 พ.ย. โรงเรียนบันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเข้าสู่ระบบ DMC

โรงเรียน

15 พ.ย. – 22 พ.ย. โรงเรียนบันทึกแบบ นร.01 ผ่านระบบสารสนเทศ CCT

โรงเรียน

22 พ.ย.

สพฐ.

ปิดระบบ/ประมวลผลข้อมูลนักเรียนยากจน

23 พ.ย. – 24 พ.ย. โรงเรียนแจ้งสาเหตุนักเรียนที่ไม่ได้คดั กรอง

โรงเรียน

ธันวาคม

สพฐ.

จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจนปีภาคเรียนที่ 2

15 ม.ค. – 30 ม.ค. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจน ของภาคเรียนที่ 2

โรงเรียน

หมายเหตุ:
ในกรณีนักเรียนย้ายโรงเรียนหลังจากวันที่ 10 พ.ย. ให้นักเรียนสมัครขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนใน
ภาคเรียนถัดไป

ปฏิทินการบันทึกเข้าเรียนและน�้ำหนักส่วนสูง ภาคเรียนที่ 1
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมด�ำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

16 พ.ค. – 31 พ.ค. บันทึกน�้ำหนักส่วนสูงต้นภาคเรียน ผ่านระบบ CCT

โรงเรียน

16 พ.ค. – 11 ต.ค. บันทึกการเข้าเรียน ผ่านระบบ CCT

โรงเรียน

15 ก.ย. – 30 ก.ย.

โรงเรียน

บันทึกน�้ำหนักส่วนสูงปลายภาคเรียน ผ่านระบบ CCT

ปฏิทินการบันทึกเข้าเรียนและน�้ำหนักส่วนสูง ภาคเรียนที่ 2
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมด�ำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 พ.ย. – 15 พ.ย.

บันทึกน�้ำหนักส่วนสูงต้นภาคเรียน ผ่านระบบ CCT

โรงเรียน

1 พ.ย. – 1 เม.ย.

บันทึกการเข้าเรียน ผ่านระบบ CCT

โรงเรียน

16 มี.ค. – 31 มี.ค. บันทึกน�้ำหนักส่วนสูงปลายภาคเรียน ผ่านระบบ CCT
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โรงเรียน

11.ค�ำถามที่พบบ่อย

1. ค�ำถาม การจัดเก็บข้อมูลตามแบบ นร.01 จัดเก็บนักเรียนยากจนทุกคนหรือไม่
ค�ำตอบ จัดเก็บเฉพาะนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนกรอกว่า
		
ยากจนใน DMC เท่านั้น ส�ำหรับนักเรียนที่ก�ำลังจะจบการศึกษา ให้คัดกรองเฉพาะชั้น ป.6 เพื่อให้
ข้อมูลคัดกรองติดตามตัวเด็กไปเมื่อขึ้นชั้นม.1 แต่ส�ำหรับนักเรียน ม.3 ที่ก�ำลังจะจบการศึกษาไม่ต้องคัดกรอง
เนือ่ งจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณส�ำหรับนักเรียนยากจนของสพฐ. จัดสรรให้นกั เรียนในระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. ค�ำถาม นร.02 ให้ด�ำเนินการอย่างไร ?
ค�ำตอบ กรณีที่รายได้เฉลี่ยครอบครัว เฉลี่ยเกิน 3,000 บาท/คน/เดือน ไม่ต้องจัดท�ำแบบ นร.02
3. ค�ำถาม
		
ค�ำตอบ
		
		
		

กรณีทนี่ กั เรียนอาศัยอยูก่ บั วัด มูลนิธิ พักนอนทีโ่ รงเรียนหรือโรงงาน คิดจ�ำนวนคนในครอบครัว และ
รายได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 1 สอบถามว่า มีครัวเรือนหรือไม่ หากมีครัวเรือนให้กรอกรายได้จริงของครัวเรือน
ขั้นตอนที่ 2 หากไม่มีครัวเรือน ไม่ต้องกรอกรายได้ เพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้จุนเจือดูแลเด็ก
ขัน้ ตอนที่ 3 ถ้ามูลนิธิยอมให้ข้อมูลรายได้ สามารถกรอกรายได้มูลนิธไิ ด้ แต่ต้องคิดเฉลีย่ ต่อคนก่อน
ถึงจะน�ำมาใส่ในตารางครัวเรือน

4. ค�ำถาม ค�ำถามข้อ 3.3 เรื่องสภาพที่อยู่อาศัย (นร.01) หากผู้เก็บข้อมูลพบว่าบ้านที่อยู่อาศัยของนักเรียน
		
มีความมัน่ คงแข็งแรง สร้างด้วยซีเมนต์บล็อก หลังคามุงกระเบื้อง ต้องกรอกหรือไม่
ค�ำตอบ ไม่ต้องกรอก
5. ค�ำถาม ค�ำถามในข้อ 3.4 เรื่องยานพาหนะของครอบครัว หากผู้เก็บข้อมูลพบว่ายานพาหนะมีสภาพเก่า
		
แต่ยังใช้งานได้ หรือยังเป็นยานพาหนะที่ยังผ่อนช�ำระอยู่ ต้องกรอกหรือไม่
ค�ำตอบ กรอกว่ามี เนือ่ งจากครอบครัวได้ใช้ประโยชน์จากยานพาหนะนั้น
6. ค�ำถาม ค�ำถามในข้อ 3.5 เรื่องจ�ำนวนที่ดินท�ำกิน (รวมเช่า) หากพบว่าที่ดินที่เป็น ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
		
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ต้องนับรวมหรือไม่
ค�ำตอบ ให้นับ เนื่องจากครอบครัวได้มกี ารใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้น
7. ค�ำถาม
		
ค�ำตอบ
		

กรณีนักเรียนอาศัยอยู่กับมูลนิธิ วัด พักนอนในโรงเรียนหรือเดินทางมาเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน
ส�ำรวจข้อมูลอย่างไร
ให้เก็บข้อมูลตามปกติ แต่ถ่ายรูปมูลนิธิ วัด ที่พักนอนในโรงเรียนแทน และเลือกประเภทรูปเป็น
ตัวเลือกที่ 3 (บ้านหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง)
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8. ค�ำถาม กรณีข้อมูลนักเรียน อาทิ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องท�ำอย่างไร
ค�ำตอบ ระบบคัดกรองไม่อนุญาติให้ปรับแก้ข้อมูลดังกล่าว ให้ด�ำเนินการปรับแก้ในระบบ DMC และจะ
		
ส่งผลในภาคการศึกษาถัดไป
9. ค�ำถาม เพิ่มนักเรียนยากจนในระบบคัดกรองได้หรือไม่
ค�ำตอบ หากต้องการเพิ่มรายชื่อให้ระบุว่ายากจนในระบบ DMC ในภาคเรียนถัดไป และด�ำเนินการคัดกรอง
		
ในเทอมถัดไปเท่านั้น
10. ค�ำถาม เด็กที่คัดกรองไปแล้วในเทอมก่อนหน้าจะต้องท�ำอย่างไร
ค�ำตอบ ไม่ตอ้ งท�ำการคัดกรองใหม่ เพราะข้อมูลคัดกรองเดิมจะยังคงอยู่ แต่หากมีขอ้ มูลส่วนใดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
		
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ อาทิ เงินรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มหรือลด ภาวะพึ่งพิง
11. ค�ำถาม กรณีนักเรียนที่ไม่สามารถท�ำการคัดกรองได้ ต้องท�ำอย่างไร
ค�ำตอบ แจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถคัดกรองได้ ในหน้า Admin โรงเรียน ตามช่วงเวลาที่ก�ำหนด
12. ค�ำถาม ใบรับรอง นร.01/02 ในส่วนของ กทม. ให้ใครเป็นผู้รับรองข้อมูล
ค�ำตอบ ให้ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเซ็นรับรอง
13. ค�ำถาม
ค�ำตอบ
		
		

ใครมีหน้าที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลคัดกรองเด็ก
ระบบนี้ให้ครูผู้คดั กรองเป็นคนกรอกข้อมูลคัดกรองด้วยตนเอง ครูทุกคนจะมี U/P เพื่อกรอกข้อมูล
คัดกรองของตนเองและกดรับรองความจริงของข้อมูลด้วยตนเอง หากเป็นไปตามแนวทางการด�ำเนิน
ภาระงานจะถูกกระจายไปยังครูทุกคนที่รบั ผิดชอบเด็กคนนั้นๆ

14. ค�ำถาม
ค�ำตอบ
		
		

ชื่อผู้ใช้งานแตกต่างกันอย่างไร
Admin เขต จะน�ำหน้าด้วย area@........
Admin โรงเรียน จะน�ำาหน้าด้วย school@........
ครูผู้คัดกรอง จะน�ำาหน้าด้วย รหัสรร._ล�ำดับที่

ค�ำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1. ค�ำถาม เข้าใช้ระบบที่ไหน?
ค�ำตอบ ใช้งานบนเว็บในคอมพิวเตอร์ cct.thaieduforall.org โดยไปทีเ่ มนู บันทึกการเข้าเรียน ใช้งานบนอุปกรณ์
		
เคลือ่ นที่ ค้นหา “Thai Student Attendance”
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2. ค�ำถาม ความต้องการของระบบขั้นต�่ำ หากจะใช้งาน
ค�ำตอบ App IOS version 8.2 และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป
Android miniSdkVersion 14 หรือ KitKat 4.4 ขึ้นไป
Wep google chrome ต้องเป็นเวอร์ช่นั 50 ขึ้นไป
3. ค�ำถาม
ค�ำตอบ
		
		
		

Mobile App สามารถใช้งานโดยไม่มสี ัญญานอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่
Mobile App สามารถใช้งานแบบ Offline Mode ได้ ผู้ใช้เปิดการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อ
ดึงข้อมูลส�ำหรับการใช้งานครัง้ แรกเท่านัน้ การใช้งานในครัง้ ถัดไปนัน้ สามารถใช้งานโดยไม่มสี ญ
ั ญาน
อินเตอร์เน็ตได้ (Offline Mode) โดยขณะใช้งานระบบจะเก็บข้อมูลลงหน่วยความจ�ำาของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ก่อนจากนั้นค่อยกดส่งข้อมูลเมื่อมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต

4. ค�ำถาม Admin ส่งต่อข้อมูล User อย่างไร?
ค�ำตอบ การส่งข้อมูล Username และ Password ต่างๆ ดังรูปด้านล่าง

5. ค�ำถาม
ค�ำตอบ
		
		
		

Mobile App สามารถใช้งานโดยไม่มสี ัญญานอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่
Mobile App สามารถใช้งานแบบ Offline Mode ได้ ผู้ใช้เปิดการเชือ่ มต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพือ่ ดึง
ข้อมูลส�ำหรับการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น การใช้งานในครั้งถัดไปนั้นสามารถใช้งานโดยไม่มีสัญญาน
อินเตอร์เน็ตได้ (Offline Mode) โดยขณะใช้งานระบบจะเก็บข้อมูลลงหน่วยความจ�ำของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ก่อนจากนั้นค่อยกดส่งข้อมูลเมื่อมีสญ
ั ญาณอินเตอร์เน็ต
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6. ค�ำถาม
		
ค�ำตอบ
		
		

ท�ำไมไม่พบเมนู “ ข้อมูลผู้ใช้ส�ำหรับส่งต่อ “ เหมือนเทอมที่ผ่านมา หากเกิดกรณีครูลืม Password
จะต้องท�ำอย่างไร
ในส่วนเมนู “ ข้อมูลผู้ใช้ส�ำหรับส่งต่อ “ ปิดลงเพือ่ ความปลอดภัยของผู้ใช้งานและถ้าหากครูท่านใด
ลืม Password สามารถให้ Admin โรงเรียนท�ำการ Reset password ซึ่ง Password ใหม่จะท�ำการ
ส่งไปที่ E-mail ที่ถูกแจ้งไว้ในระบบ

7. ค�ำถาม พิกัดที่ตั้งขึ้นว่า “ก�ำลังตรวจสอบ” ค้างอยู่ตลอด รอนานก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลง ควรท�ำอย่างไร
ค�ำถาม ตรวจสอบว่าได้เปิดตัวระบุที่ต�ำแหน่ง (location) หรือไม่? เนื่องจากระบบจะดึงข้อมูลจาก GPS ของ
		
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ณ ต�ำแหน่งที่ยืนอยู่
8. ค�ำถาม เราจะรู้ได้ยงั ไงว่าข้อมูลส่วนไหนบันทึกเรียบร้อยแล้ว
ค�ำตอบ กรอกข้อมูลจนถึงหน้ารับรองความจริงของข้อมูล ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
9. ค�ำถาม เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะแก้ไขข้อมูลอย่างไร
ค�ำตอบ เข้าไปที่ระบบ กดเลือก “รายชื่อที่คัดกรองแล้ว” และกด “แก้ไข”

10. ค�ำถาม หาก User / Password มีปัญหา เข้าไม่ได้/จ�ำไม่ได้ ต้องท�ำอย่างไร
ค�ำตอบ ครูผู้คดั กรอง ติดต่อ แอดมิน รร.
		
แอดมิน รร. ติดต่อ แอดมินเขตพื้นที่
11. ค�ำถาม
ค�ำตอบ
12. ค�ำถาม
ค�ำถาม

กรอกใน web หรือ App ข้อมูลจะตรงกันไหม
ตรง เพราะข้อมูลเชื่อมต่อกับทั้งสองส่วน
หากจอแสดงผลไม่เป็นปัจบุ นั ต้องท�ำอย่างไร
Ctrl พร้อมกับปุ่ม F5

13. ค�ำถาม ท�ำไมคัดกรองแล้ว รายชื่อเด็กถึงยังอยู่ไม่ได้คดั กรอง
ค�ำตอบ ให้ตรวจสอบว่า 1) อัพเดทครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ 2) กรอกข้อมูลครบหรือไม่ และ 3) ติ๊ก “รับรองข้อมูล
		
ก่อนกดบันทึกหรือไม่”
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14. ค�ำถาม ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนมีการน�ำเข้าข้อมูลนักเรียนยากจนจากระบบ DMC เข้าสู่
		
ฐานข้อมูลกี่ครั้งต่อเทอม
ค�ำตอบ ภาคเรียนที่ 1 จะมีการดึงข้อมูลจากระบบ DMC 2 รอบ รอบที่ 1 คือวันที่ 19 พ.ค.
			
และรอบที่ 2 คือ วันที่ 10 มิ.ย.
ภาคเรียนที่ 2 มีการดึงข้อมูลจากระบบ DMC 1 รอบ คือวันที่ 10 พฤศจิกายน

ค�ำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบันทึกการเข้าเรียน
1. ค�ำถาม บันทึกการเข้าเรียนจะต้องบันทึกทุกวันหรือไม่
ค�ำตอบ บันทึกทุกวัน
2. ค�ำถาม ใครเป็นผู้บนั ทึกการเข้าเรียน
ค�ำตอบ ครูประจ�ำชั้น
3. ค�ำถาม บันทึกเข้าเรียนสามารถบันทึกย้อนหลังได้ก่วี ัน
ค�ำตอบ ในเว็บไซต์สามารถบันทึกย้อนหลังได้ 3 เดือน ในแอพพลิเคชันสามารถบันทึกได้เป็นรายวัน
4. ค�ำถาม น�้ำหนักส่วนสูงบันทึกได้หรือไม่
ค�ำตอบ น�้ำหนักส่วนสูงสามารถแก้ไขได้ โดยข้อมูลในต้นเทอม 1 และ ต้นเทอม 2 จะถูกดึงมาจากระบบ
		
DMC ส่วนข้อมูลปลายเทอม 1 และปลายเทอม 2 คุณครูต้องท�ำการบันทึกเข้ามาในระบบ
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ส่วนที่ 2

คู่มือการบันทึกข้อมูลการคัดกรองปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ในการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ cct.thaieduforall.org
โดยโปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google Chrome Version 50 ขึ้นไป ขั้นตอน
การบันทึกผลการส�ำรวจผ่านเว็บแอปพลิเคชันมีดังต่อไปนี้

การบันทึกผลการส�ำรวจผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์
• ครูถือกระดาษแบบคัดกรอง นร.01 เพื่อไปคัดกรองนักเรียนยากจน
• น�ำมาบันทึกเข้าสู่ระบบสารสนเทศผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์
• แนบรูปสภาพบ้านของนักเรียนที่ถ่ายมาเข้าสู่ระบบ
• ปักหมุดต�ำแหน่งที่ต้งั บ้านของนักเรียนใน Google Map

รูปที่ 1 กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์

1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

โรงเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากเขตพื้นที่ โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะมี
username เป็นของตัวเอง ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ
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หลังจากเข้าสู่ระบบ จะปรากฏเมนู 3 เมนู ได้แก่
		 • คัดกรองนักเรียนยากจน
		 • เยี่ยมบ้าน
		 • บันทึกการเข้าเรียน
ในที่นี้ให้ผู้ใช้เลือกใช้งานเมนู “คัดกรองนักเรียนยากจน” ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 เมนูหน้าแรก

2. เมนูคัดกรองนักเรียนยากจน
2.1 แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบนร.01)
เมื่อเข้าสู่เมนู คัดกรองนักเรียนยากจน ผู้ใช้สามารถเลือกระดับชั้น และ ห้อง ดังรูปที่ 4

กดเลือกระดับชั้น

กดเลือกห้อง

รูปที่ 4 ค้นหารายชื่อนักเรียนขอรับทุน
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เมื่อท�ำการเลือกระดับชั้น และห้องนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนยากจน ดังรูปที่ 5
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ “รายชื่อที่ยังไม่คัดกรอง” และ “รายชื่อที่คัดกรองแล้ว” และกดที่ปุ่ม “ขอรับทุน”
ส�ำหรับท�ำแบบฟอร์มขอรับทุนส�ำหรับนักเรียนที่ยงั ไม่ได้คัดกรอง

กดขอรับทุน
รูปที่ 5 หน้ารายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุน

หลังจากกดทีป่ ่มุ “ขอรับทุน” ระบบจะแสดงแถบสถานะการบันทึกข้อมูลดังรูปที่ 6 ซึง่ การบันทึกข้อมูลแบบ
ขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน		
สถานะครัวเรือน
รูปสภาพบ้าน				
ข้อมูลต�ำแหน่งบ้าน

รูปที่ 6 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล

ค�ำอธิบายปุ่มการท�ำงาน
กลับ ย้อนกลับไปส่วนก่อนหน้า
					
ถัดไป ไปส่วนถัดไป
					
		
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน
ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ, นามสกุล, ชั้นเรียนและเลขที่บัตรประจ�ำตัวประชาชน
ของนักเรียนขึน้ มาอัตโนมัตจิ ากข้อมูลเด็กนักเรียนยากจนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และผู้ใช้
สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองได้ ดังรูปที่ 7
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รูปที่ 7 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ขอรับทุนและข้อมูลผู้ปกครอง

ผู้ใช้บนั ทึกข้อมูลจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน และข้อมูลรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน ซึง่ จะแสดงเป็นตาราง
ดังรูปที่ 8 ซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ดงั ต่อไปนี้
• จำ�นวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน) ให้ผใู้ ช้ใส่จ�ำ นวนสมาชิกในครัวเรือนทัง้ หมด จากนัน้ จะแสดง
ตารางตามจำ�นวนสมาชิก
• ความสัมพันธ์กับนักเรียน กดเลือกความสัมพันธ์กับนักเรียนลงไป อาทิ มารดา บิดา ย่า ยาย เป็นต้น
• อายุ สำ�หรับกรอกอายุของนักเรียนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน
• ความพิการทางร่างกายและสติปญ
ั ญา ถ้าบุคคลนัน้ มีความพิการเลือก “ใช่” หรือไม่มคี วามพิการให้เลือก
“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
เดือน หากท่านกรอกไม่ครบถ้วนหรือรูปแบบข้อมูลไม่ถกู ต้อง ช่องดังกล่าวจะกลายเป็นสีแดงเพือ่ แจ้งเตือน
• รวมรายได้ครัวเรือน / รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะท�ำการค�ำนวณ
อัตโนมัติหลังจากลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักเรียนคนนี้ว่ามีความ
ยากจนหรือไม่

กดถัดไป
รูปที่ 8 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน
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เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม 		 ถัดไป เพื่อไปท�ำส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถท�ำงานในขั้นตอนถัดไปได้
ในการบันทึกข้อมูลทุกครัง้ ระบบได้มกี ารแสดงข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ชือ่ ผูบ้ นั ทึกล่าสุด บันทึกข้อมูลผ่าน Website
หรือ Application วันที่ และเวลาที่บันทึกล่าสุด ดังรูปที่ 9

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

รูปที่ 9 ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลล่าสุด

32 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ส่วนที่ 2 สถานะครัวเรือน
ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน (กรอกเฉพาะบุคคลที่อาศัยในบ้านปัจจุบัน) เป็นข้อมูลแสดงสภาพ
ความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว ประกอบด้วย 1) ครัวเรือนมีภาวะพึ่งพิง 2) ประเภทที่อยู่อาศัย 3) สภาพที่
อยู่อาศัย 4) ยานพาหนะของครอบครัว และ 5) เป็นเกษตกรที่มีที่ดินท�ำกิน(รวมเช่า) ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็น
ตัวเลือกซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลตามความเป็นจริงและตอบได้มากกว่า 1 ค�ำตอบ ดังรูปที่ 10

กดถัดไป

รูปที่ 10 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน

ผู้ใช้ไม่จ�ำเป็นต้องระบุตัวเลือก (ติ๊กถูกหน้าข้อความ) หากไม่มีข้อมูลสถานะครัวเรือนตรงกับความเป็นจริง
เมื่อผู้ใช้บนั ทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ถัดไป เพื่อไปท�ำส่วนถัดไป
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ส่วนที่ 3 รูปสภาพบ้าน
กดที่ 		 บนแถบสถานะการบันทึกข้อมูล
ผู้ใช้แนบรูปถ่ายบ้านนักเรียนในแบบขอรับทุน และเลือกประเภทภาพถ่ายที่แนบมาแบ่งเป็น 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 เพราะบ้านอยู่ต่างอำ�เภอ/ต่าง
จังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายนักเรียนยืน
อยู่ที่ป้ายโรงเรียน รูปที่ 2 ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับครูผู้คัดกรอง โดยต้องเป็นเด็กรหัส G เท่านั้น

มีดังนี้

เพื่อช่วยในการพิจารณาสภาพความยากจนของเด็กนักเรียน ดังแสดงในรูปที่ 11 โดยขั้นตอนการแบบรูป
1. คลิกที่กรอบรูปที่ต้องการอัพโหลดรูป ต้องทำ�การอัพโหลดรูปทั้ง 2 รูปให้ครบถ้วน
2. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม “Open” ระบบจะแสดงรูปที่เลือก
3. ผู้ใช้จะต้องระบุรายละเอียดของรูปที่อัพโหลดโดยเลือกคำ�อธิบายถึงรูปภาพดังกล่าว

รูปที่ 11 การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน
34 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

รูปที่ 12 แสดงรูปภาพที่เลือก

เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ถัดไป เพื่อไปท�ำส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถท�ำงานในขั้นตอนถัดไปได้

คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำ�รวจ 35

ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน
ส�ำหรับตั้งค่าพิกัดที่ตั้งของบ้านนักเรียน ซึ่งมีวิธีการใช้ดงั นี้
โดยมีการแบ่งเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 บันทึก/แก้ไขข้อมูลที่ตั้งบ้านนักเรียน และ กรณีที่ 2 ข้ามไปส่วนรับรอง
ข้อมูล ดังรูปที่ 13

รูปที่ 13 ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน

• กรณีที่ 1 “บันทึก/แก้ไขข้อมูลที่ตั้งบ้านนักเรียน” เมื่อกดเข้ามาจะแสดงแผนที่ Google Map โดยครั้งแรก
หมุดจะถูกปักบริเวณบ้านนักเรียน ตามที่ได้บันทึกข้อมูลที่อยู่ในระบบ DMC หากหมุดมีการคลาดเคลือ่ น
จากบ้านนักเรียน สามารทำ�การย้ายหมุดไปปักที่บ้านของนักเรียนได้แล้วพิกัดจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ
• กรณีที่ 2 “ข้ามไปส่วนรับรองข้อมูล” ถ้าเราไม่มขี อ้ มูลทีต่ งั้ บ้านนักเรียนสามารถกดข้ามได้แต่จะมีขอ้ ความ
แจ้งเตือน ให้ท�ำ การกด “ตกลง” เพือ่ ข้ามไปขัน้ ตอนถัดไป แต่ควรใส่พกิ ดั เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ตัวนักเรียน
เพื่อการติดตามดูแลนักเรียนในอนาคต ดังรูปที่ 14

รูปที่ 14 การบันทึกที่ตั้งของบ้าน
36 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ขั้นตอนสุดท้าย “บันทึกข้อมูล”
การท�ำแบบขอทุนจากนั้นจะมีหน้าสรุปข้อมูลขึ้นมา เพื่อให้ท่านรับรองข้อมูลว่าเป็นความจริงหรือไม่ โดย
ท่านสามารถเลือ่ นขึน้ ลงเพือ่ ดูขอ้ มูลทีบ่ นั ทึกไว้แล้ว เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องจากนัน้ ติก๊ (1) “ขอรับรองว่าข้อมูล
และภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง” ทุกครัง้ เพือ่ ยืนยันความถูกต้องว่าข้อมูลเป็นความจริงและถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนกด (2) “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 15

รูปที่ 15 การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย

จากนัน้ ระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย หากผูใ้ ช้ตอ้ งการพิมพ์แบบ นร.
01 ให้กดที่ปุ่ม “ตกลง” ไม่ต้องการให้กดปุ่ม “ยกเลิก” ดังรูปที่ 16

รูปที่ 16 หน้าแสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น

สักครู่)

เมื่อกด “ตกลง” โปรแกรมจะสร้างหน้าต่าง PDF ขึ้นใน Tap ใหม่ ของ Browser (ถ้า PDF ยังไม่แสดงให้รอ
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2.2 การแก้ไขข้อมูล
เมือ่ ท�ำการบันทึกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว รายชือ่ เด็กนักเรียนทีค่ ดั กรองจะถูกย้ายฝัง่ ไปที่ “รายชือ่ ทีค่ ดั กรอง
แล้ว” หากผู้คดั กรองต้องการแก้ไขข้อมูลนักเรียน สามารถท�ำได้โดยการกดที่ปุ่ม “แก้ไข” ดังรูปที่ 17

รูปที่ 17 แสดงรายชื่อนักเรียนที่คัดกรองแล้ว

ผูค้ ดั กรองต้องบันทึกข้อมูลครบทุกขัน้ ตอนหลังการกดแก้ไขจนถึง “ขอรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายบ้านของ
นักเรียนเป็นความจริง” และกดบันทึก กรณีผู้ใช้ไม่ตกิ๊ “ขอรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็น
ความจริง” และ กดปุม่ “บันทึก” ในขัน้ ตอนสุดท้ายชือ่ ของเด็กจะถูกย้ายกลับไปยังฝัง่ “รายชือ่ ทีย่ งั ไม่คดั กรอง”
2.3 การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน
ผู้ใช้สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์เอกสารแบบนร.01 และเอกสารแนบรูปสภาพบ้านได้ด้วยตัวเองเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการท�ำงาน อีกทั้งยังสามารถดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษาของนักเรียนในความดูแลของ
ท่านได้ดงั แสดงในรูปที่ 18

รูปที่ 18 การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน

38 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ส�ำหรับการเข้าดูรายงานนั้นให้ผู้ใช้เลือกชั้น และห้องเรียนที่ต้องการเข้าดูรายงาน จากนั้นเลือกที่ “รายชื่อ
ผู้คัดกรองแล้ว” ระบบจะแสดงดังรูปที่ 19 ซึ่งมี 3 เมนูใช้งาน ได้แก่
• แก้ไข สำ�หรับแก้ไขข้อมูล
• พิมพ์แบบนร.01 สำ�หรับดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.01) รายบุคคล
• พิมพ์แบบนร.02 สำ�หรับดูเอกสารแนบเพื่อรับรองแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.02)
รายบุคคล

รูปที่ 19 หน้าจอเพื่อเลือกดูเมนูรายงาน

1. รายงาน แบบนร.01 เมื่อเลือกที่ “รายชื่อผู้คัดกรองแล้ว” ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนที่คัดกรองแล้ว
โดยสามารถดูรายละเอียดแบบ นร.01 ได้โดยกดที่ปุ่ม นร01 ดังรูปที่ 20

รูปที่ 20 เลือก นร.01
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เมื่อกด “นร.01” ไฟล์ PDF จะถูก Download ลงเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ
• เอกสารหน้าแรก ประกอบด้วยข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครอบครัว และรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน และ
วิธีการรับเงินทุนการศึกษา ดังรูปที่ 21

รูปที่ 21 เอกสารแบบนร.01

40 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

• เอกสารแบบนร.01 หน้า 2 เป็นเอกสารแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนจำ�นวน 2 รูป และส่วนของการรับรอง
ความเป็นจริงของข้อมูล ดังรูปที่ 22

รูปที่ 22 เอกสารแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนและส่วนของการรับรองข้อมูล

คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำ�รวจ 41

2. เอกสารแบบนร.02 เป็นแบบรับรองสถานะครัวเรือนของนักเรียน โดยจะให้ผ้คู ดั กรองรับรองข้อมูลสถานะ
ครัวเรือนว่าเป็นความจริง สามารถดูรายละเอียดโดยกดที่ปุ่ม “นร.02” ดังรูปที่ 23

รูปที่ 23 เลือกเอกสารแนบ นร.02

เมื่อกด “นร.02” ไฟล์ PDF จะถูก Download ลงเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ
• เอกสารแบบนร. 02 เป็นเอกสารรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน เพือ่ ประกอบการพิจารณาการให้ทนุ
ดังรูปที่ 24

รูปที่ 24 เอกสารรับรอง
สถานะของครัวเรือน
นักเรียน นร.02
42 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ส่วนที่ 3
คู่มือการบันทึกข้อมูล
การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำ�รวจ 43

ในกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน ครูหรือผูส้ �ำรวจสามารถใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่ หรือแท็บเล็ตเป็นเครือ่ ง
มือการส�ำรวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการท�ำงาน แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการแบบ iOS
และ Android คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการส�ำรวจนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ (1) การติดตั้ง
โปรแกรม และ (2) วิธีการใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การติดตั้งโปรแกรม

โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
ความต้องการขั้นต�่ำของระบบ
iOS version 8.2 ขึ้นไป และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป
Android minSdkVersion 14 หรือ KitKat 4.4 ขึ้นไป
ถ้ามีคุณสมบัติต�่ำกว่านี้ให้ท�ำการอัพเดทเวอร์ชันหรือเปลี่ยนไปใช้เครื่องที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแทน
• ระบบ iOS: ค้นหาแอพฯ “ทุนยากจน” หรือ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” หรือ “สพฐ” ที่ App Store
• ระบบ Android: ค้นหาแอพฯ “ทุนยากจน” หรือ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” หรือ “สพฐ” ที่ Play
Store

รูปที่ 25 ค้นหาแอพฯ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”

• เลือก “ปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจน” และ กดติดตัง้ (install)

รูปที่ 25 ค้นหาแอพฯ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”

44 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

• เมื่อติดตั้งเสร็จจะปรากฏไอคอนของ Mobile application ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

รูปที่ 26 ไอคอนของ Mobile application “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”

2. วิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำ�รวจ

กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือ แท็บเล็ต
• ครูนำ�โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปเพื่อไปคัดกรองนักเรียนยากจนที่บ้าน
• บันทึกข้อมูลผู้ปกครอง รายได้ และสถานะครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชัน
• ถ่ายรูปสภาพบ้านของนักเรียนแล้วอัพโหลด
• อุปกรณ์เคลื่อนที่ จะดึงค่าพิกัดจาก GPS อัตโนมัติ

รูปที่ 27 กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
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การตั้งค่าเริ่มต้นใช้งาน
• ระบบจะแจ้งเตือนให้เปิดการใช้งานการระบุตำ�แหน่ง (location) ผู้ใช้ควรตรวจสอบการเปิดใช้งานทุกครั้ง
ก่อนเริ่มต้นใช้งานระบบ
• เปิดการเชือ่ มต่อสัญญาณ wifi หรือ ข้อมูลมือถือ เมือ่ กดบันทึกข้อมูล ระบบจะบันทึกข้อมูลลงเครือ่ งก่อน
ผู้ใช้ต้องกด “ส่งข้อมูล” เท่านั้น ระบบถึงจะทำ�การส่งข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูล

รูปที่ 28 แถบเมนูการท�ำงาน

2.1 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)
โรงเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน
(Password) จากเขตพื้นที่ โดยครูผู้ใช้แต่ละคนจะมี username
เป็นของตัวเอง ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัส
ผ่านดังกล่าว หน้าจอการท�ำงานจะแสดงดังรูปที่ 29

รูปที่ 29 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

46 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เมื่อเข้าใช้ระบบครั้งแรก ผู้ใช้งานสามารถเลือกดึงข้อมูลเฉพาะห้องเรียนที่ต้องการคัดกรองได้ การดึงข้อมูล
ครั้งแรกต้องต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ดังรูปที่ 30

รูปที่ 30 การดึงข้อมูลรายชื่อนักเรียน

2.2 แบบขอรับทุนทางการศึกษานักเรียนยากจน (แบบนร.01)
เลือกเมนู “รายชื่อนักเรียน” เพื่อท�ำแบบคัดกรอง นร.01 ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
กดเลือกระดับชั้น และห้อง ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมดในห้องที่เลือกบนหน้าจอการท�ำงาน โดยรายชื่อ
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รายชื่อนักเรียนที่ “ยังไม่ได้ขอทุน” และ “ขอทุนแล้ว” เพื่อให้ผู้ใช้ท�ำการเลือกนักเรียน
ดังรูปที่ 31

รูปที่ 31 หน้าเลือกระดับชั้น
คู่มือการบันทึกผลการสำ�รวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน 47

เมื่อเลือกรายชื่อนักเรียนที่จะท�ำการคัดกรอง ระบบจะแสดงแถบ
สถานะการบันทึกข้อมูลดังรูปที่ 32 ซึ่งการบันทึกข้อมูลแบบขอรับทุนการ
ศึกษานักเรียนยากจน (นร. 01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
รายได้ครัวเรือน
สถานะครัวเรือน
ภาพถ่าย

รูปที่ 32 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ปกครอง
กดที่ 		 บนแถบสถานะการบันทึกข้อมูล
1 ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ, นามสกุล ของนักเรียนขึ้นมาอัตโนมัติจากข้อมูล
เด็กยากจนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และผูใ้ ช้สามารถระบุขอ้ มูลเกีย่ วกับผูป้ กครอง
ได้ ดังรูปที่ 33

รูปที่ 33 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ขอรับทุนและข้อมูลผู้ปกครอง

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม 		
ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน
48 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เพื่อไปท�ำส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูลไม่

ส่วนที่ 2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน
กดที่ 		 บนแถบสถานะการบันทึกข้อมูล
		2 ผู้ใช้บันทึกจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน และข้อมูลรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย
• ความสัมพันธ์กับนักเรียน กดเลือกความสัมพันธ์กบั นักเรียนลงไป อาทิ มารดา บิดา ย่า ยาย เป็นต้น
• ความพิการทางร่างกายหรือสติปัญญา ถ้าบุคคลนั้นมีความพิการเลือก “ใช่” หรือไม่มีความพิการให้
เลือก “ไม่ใช่”
• อายุ สำ�หรับกรอกอายุของนักเรียนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน
• รายได้ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน จะประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าจ้างเงินเดือน 2)
รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร 3) รายได้จากธุรกิจส่วนตัว 4) สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน
และ 5) รายได้จากแหล่งอื่นๆ ถ้าไม่มีรายได้ในส่วนใดให้ใส่ 0 ระบบจะบวกรวมรายได้ให้ผู้ใช้ไว้ในช่อง
รายได้รวม
• รวมรายได้ครัวเรือน / รายได้เฉลี่ยต่อคน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะทำ�การคำ�นวณอัตโนมัติ
หลังจากลงข้อมูลเสร็จ สำ�หรับพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักเรียนคนนี้ว่ามีความยากจนหรือไม่
ในหน้านี้เมื่อเข้ามาจะให้เราท�ำการใส่จ�ำนวนสมาชิกในในครัวเรือน(รวมตัวนักเรียน) ดังรูปที่ 34 เมื่อท�ำการ
ใส่จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม
เพื่อไปท�ำส่วนถัดไป

รูปที่ 34 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน
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เมื่อบันทึกข้อมูลรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนคนที่ 1 เสร็จแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลของคนถัดไปโดยการ
สัมผัสจอเลือ่ นไปทางด้านขวา และย้อนดูขอ้ มูลของสมาชิกทีท่ �ำไปแล้วสามารถท�ำได้เช่นกัน โดยการสัมผัสจอเลือ่ น
ไปทางด้านซ้าย ดังรูปที่ 35

รูปที่ 35 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม		
ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน

เพื่อไปท�ำส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูลไม่

ส่วนที่ 3 สถานะครัวเรือน
กดที่ 		 บนแถบสถานะการบันทึกข้อมูล
3 ผูใ้ ช้บน
ั ทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน เป็นข้อมูลแสดงสภาพความเป็นอยูข่ องนักเรียนและครอบครัว อาทิ
การมีภาระพึ่งพิง,ประเภทที่อยู่อาศัย, สภาพที่อยู่อาศัย, ยานพาหนะของครอบครอง และการมีที่ดิน
ทำ�กิน ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็นตัวเลือกซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลตามความเป็นจริง ดังรูปที่ 36

รูปที่ 36 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน

50 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม 		
ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน

เพื่อไปท�ำส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูลไม่

ส่วนที่ 4 ภาพถ่าย
กดที่ 		 บนแถบสถานะการบันทึกข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนให้เปิดเพื่อการใช้งาน GPS เสมอ
- ระบบจะดึงค่าพิกัดอัตโนมัติจาก GPS ณ ตำ�แหน่งที่ผู้ใช้อยู่และแสดงค่าละติจูด/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 เพราะบ้านอยู่ต่างอำ�เภอ/ต่าง
จังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายนักเรียน
ยืนอยู่ที่ป้ายโรงเรียน รูปที่ 2 ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับครูผู้ใช้ โดยต้องเป็นเด็กรหัส G เท่านั้น

รูปที่ 37 การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม 		

เพื่อไปท�ำส่วนถัดไป
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ส�ำหรับข้อมูลพิกัดนั้น กรณีที่โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไม่พบพิกัดหรือตรวจสอบพิกัดนานเกินไป ผู้ใช้
สามารถกดปุ่ม
ได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบพิกัดปัจจุบัน ต้องการบันทึกข้อมูลโดยไม่มีพิกัด
หรือไม่” ให้ผใู้ ช้กด ตกลง เพือ่ ไปท�ำส่วนถัดไป แต่ควรใส่พกิ ดั เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ตัวนักเรียนเพือ่ การติดตามดูแล
นักเรียนในอนาคต ดังแสดงในรูปที่ 38

รูปที่ 38 การบันทึกข้อมูลพิกัด

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จครบทั้ง 4 ส่วน ไอคอนสถานะการบันทึกข้อมูลจะเป็นสีเขียวทั้ง 4 ไอคอน จากนั้นผู้ใช้
ติ๊ก “รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง” เพื่อยืนยันข้อมูล ดังรูปที่ 39

รูปที่ 39 การแสดงรับรองข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง

52 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เมื่อรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง ระบบจะแสดงหน้าสรุปผลการกรอกข้อมูลทุกส่วน (แบบขอรับทุน
การศึกษานักเรียนยากจน) ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลทั้งหมดได้ จากนั้นผู้ใช้กดที่ “บันทึก” เพื่อท�ำการบันทึกข้อมูลทั้งหมด ดังรูปที่ 40

รูปที่ 40 การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย

* หมายเหตุ ถ้าผู้ใช้ข้ามขั้นตอน “รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง” และ “บันทึก” ข้อมูล (เช่นกดปุ่มกลับไป
รายชื่อ) รายชื่อเด็กจะไม่ถูกย้ายไปยังฝั่ง “ขอทุนแล้ว”
2.3 การส่งข้อมูล
ขั้นตอนนี้ต้องท�ำการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อน แล้วไปที่เมนูหลักในส่วนของการส่ง
ข้อมูล ให้ท�ำการกด “ส่งข้อมูล” หลังจากนั้นระบบจะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ให้สังเกตที่สถานะบนหน้า
จอแสดงผล ดังรูปที่ 41

รูปที่ 41 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
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การท�ำงาน Offline Mode

การบันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต สามารถท�ำงานในขณะที่ไม่มี
สัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ (Offline Mode) โดยหลังจากผู้ใช้ท�ำการเข้าสู่ระบบและดึงข้อมูลรายชื่อนักเรียนเรียบร้อย
แล้ว ผู้ใช้สามารถใช้งานแบบ Offline Mode ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลผู้ปกครอง
(2) รายได้ครัวเรือน (3) สถานะครัวเรือน (4) ภาพถ่าย ไปจนถึงการ รับรองว่าข้อมูลและภาพภ่ายเป็นจริงและบันทึก
ข้อมูล ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อน เมื่อต้องการส่งข้อมูลจึงเชื่อมต่อสัญญาณและกดส่งข้อมูล
ดังรูปที่ 42

รูปที่ 42 แสดงฟังก์ชนั การท�ำงาน Offline Mode ได้

54 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ส่วนที่ 4
คู่มือการใช้งาน
บันทึกเข้าเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
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ในการบันทึกการเข้าเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ cct.thaieduforall.org โดย
โปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดบี น Google Chrome Version 50 ขึ้นไป

1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

โรงเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากเขตพื้นที่ โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะมี
username เป็นของตัวเอง ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว ดังรูปที่ 43

รูปที่ 43 หน้าเข้าสู่ระบบ

หลังจากเข้าสู่ระบบ จะปรากฏเมนู 3 เมนู ได้แก่
• คัดกรองนักเรียนยากจน
• เยี่ยมบ้าน
• บันทึกการเข้าเรียน
ในที่นี้ให้ผู้ใช้เลือกใช้งานเมนู “คัดกรองนักเรียนยากจน” ดังรูปที่ 44

รูปที่ 44 เมนูหน้าแรก

56 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เมือ่ เข้าไปทีเ่ มนู “บันทึกการเข้าเรียน” หน้าแรกจะแสดงเมนู เช็คเข้าเรียนประจ�ำวัน และ แสดงน�ำ้ หนักส่วนสูง
ซึง่ ครูทจี่ ะท�ำการบันทึกเข้าเรียนได้นนั้ ต้องเป็นครูประจ�ำชัน้ เท่านัน้ โดยการเพิม่ สถานะครูประจ�ำชัน้ จะต้องให้ Admin
โรงเรียนเป็นผู้จดั การให้เท่านั้น ดังรูปที่ 45

รูปที่ 45 เมนูหน้าแรก

กรณีท่ีผู้ใช้ยังไม่ถูกเพิ่มสถานะครูประจ�ำชั้นระบบจะท�ำการแจ้งเตือนให้ติดต่อ Admin โรงเรียนท�ำการเพิ่ม
สถานะให้ ดังรูปที่ 46

รูปที่ 46 ระบบแจ้งเตือนกรณีท่ยี ังไม่ได้เพิ่มสถานะครู
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2. การบันทึกการเข้าเรียนประจำ�วัน

เมือ่ เข้าสูเ่ มนู “บันทึกการเข้าเรียน” ผูใ้ ช้สามารถท�ำการเลือก ระดับชัน้ และห้องเรียน จากนัน้ คุณครูสามารถ
เลือกเดือนย้อนหลังได้ 3 เดือน ดังรูปที่ 47

รูปที่ 47 เมนูหน้าแรก

จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนเพื่อท�ำการเช็คเข้าเรียนประจ�ำวัน 1
โดยผู้ใช้เลือกวันที่ต้องการเช็คเข้าเรียนได้ ดังรูปที่ 48 เมื่อเลือกวันที่ต้องการและเลือกนักเรียนที่จะเช็ค
เข้าเรียน 2 ระบบจะแสดงแถบสถานะการเช็คดังนี้
					 มาเรียน 		 ข

ขาดเรียน

ล ลาเรียน 		 ป
					

ป่วย			

ส

สาย

รูปที่ 48 การเช็คเข้าเรียนประจ�ำวัน

58 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

หากต้องการ “ลบ” วันที่ได้ท�ำการเช็คนักเรียน สามารถท�ำได้โดยการติ๊กเครื่อหมายถูกออกจากวัน
ดังกล่าว			
1 เพื่อท�ำการลบ จากนั้นระบบจะแสดงข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการลบ 2 ดังรูปที่ 49

รูปที่ 49 การเช็คเข้าเรียนประจ�ำวัน

3. บันทึกน�้ำหนักส่วนสูง

เมื่อเลือกเมนู “บันทึกน�้ำหนักส่วนสูง” ระบบจะให้บนั ทึกน�้ำหนัก/ส่วนสูง จ�ำนวน 4 ครั้ง โดยที่ ครั้งที่ 1 คือ
ต้นเทอม 1 และ ครั้งที่ 3 คือต้นเทอม 2 ระบบจะดึงข้อมูลในเทอมครั้งนี้มาให้จากระบบ DMC และ อีก 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 2 ปลายเทอม 1 และ ครั้งที่ 4 ปลายเทอม 2 ทางคุณครูต้องท�ำการบันทึกเข้า ดังรูปที่ 50

รูปที่ 50 แสดงน�้ำหนักส่วนสูง
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ส่วนที่ 5
คู่มือการใช้งานบันทึกเข้าเรียน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

ครูแต่ละคนจะมี username เป็นของตนเอง สามารถลงชือ่ เข้าใช้ดว้ ยชือ่ ผูใ้ ช้ดงั กล่าว ซึง่ ครูทจี่ ะท�ำการบันทึก
เข้าเรียนได้นนั้ ต้องเป็นครูประจ�ำชัน้ เท่านัน้ โดยการเพิม่ สถานะครูประจ�ำชัน้ จะต้องให้ Admin โรงเรียนเป็นผู้จดั การ
ให้เท่านั้น ผู้ใช้ต้องเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณ wifi หรือ ข้อมูลมือถือ เพื่อดึงข้อมูลส�ำหรับการใช้งานครั้งแรก และ
การใช้งานในครั้งถัดไปนั้นสามารถใช้งานโดยไม่มสี ัญญานอินเตอร์เน็ตได้ (Offline mode) โดยขณะใช้งานระบบ
จะเก็บข้อมูลลงหน่วยความจ�ำของอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อน จากนั้นผู้ใช้สามารถกด “ส่งข้อมูล” เพื่อท�ำการ
ส่งข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูลได้ เมื่อเชื่อมต่อสัญญานอินเตอร์เน็ต

รูปที่ 51 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

62 คู่มือการดำ�เนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เมือ่ เข้าใช้งานและดึงข้อมูลนักเรียนส�ำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอการท�ำงาน “หน้าหลัก” โดยจะแสดงข้อมูล
เบื้องต้นและเมนูต่างๆของระบบ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน วันที่ปัจจุบนั ในการท�ำงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ และเมนู
การใช้งาน คือ เช็คชื่อ น�้ำหนักส่วนสูง ข้อมูล และออกจากระบบ ดังรูปที่ 52 โดยมีเมนูหลักดังนี้

“หน้าหลัก”

ส�ำหรับแสดงชื่อผู้ใช้ วันที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เตือนการค้างส่งข้อมูล และเมนูต่างๆ

“เช็คชื่อ”

ส�ำหรับเช็คชื่อเข้าเรียน

“น�้ำหนักส่วนสูง”

ส�ำหรับดูน้ำ� หนัก/ส่วนสูงที่บันทึกมาจาก DMC

“ข้อมูล”

ส�ำหรับกดดึงหรือส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล

“ออก”

ส�ำหรับออกจากระบบ
รูปที่ 52 หน้าหลัก
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2. บันทึกการเข้าเรียน

เมื่อเลือกเมนู “เช็คชื่อ” ระบบจะแสดงชั้นเรียน ห้องเรียน และจ�ำนวนนักเรียนต่อห้องที่ครูท่านนั้นดูแลเพื่อ
ท�ำการบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน โดยเป็นการบันทึกข้อมูลในวันปัจจุบัน หากผู้ใช้ต้องการบันทึกย้อนหลัง
สามารถเข้าไปบันทึกได้ทเี่ ว็บไซต์ http://cct.thaieduforall.org ในเมนู การบันทึกเข้าเรียนซึง่ บนเว็บไซต์สามารถบันทึก
ย้อนหลังได้ 30 วัน การบันทึกเข้าเรียนบนแอพพลิเคชันนีม้ สี ญ
ั ลักษณ์ทบี่ ่งบอกสถานะการมาเรียนมีความหมายดัง
ต่อไปนี้
				 หมายความว่า มาเรียน
				 หมายความว่า ขาดเรียน
				 หมายความว่า ลากิจ
				 หมายความว่า ลาป่วย
เริ่มแรกแอพพลิเคชันจะตั้งให้นักเรียนทุกคนมีสถานะมาเรียนทุกคน โดยให้ผู้ใช้เลือกบันทึกเฉพาะนักเรียน
ขาดเรียน ลา หรือป่วยเท่านั้น เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” ข้อมูลจะบันทึกลง
ฐานข้อมูลอัตโนมัติ ดังรูปที่ 53 และ 54 ตามล�ำดับ

รูปที่ 53 หน้าเช็คชื่อ
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รูปที่ 54 แสดงการเช็คชื่อเข้าเรียน

3. การแสดงข้อมูลน้ำ�หนักและส่วนสูง

เมื่อเลือกเมนู “น�้ำหนักส่วนสูง” จะแสดงชั้นเรียน ห้องเรียนนักเรียน และจ�ำนวนนักเรียนต่อชั้น/ห้อง เพื่อให้
ผู้ใช้งานเลือกชั้นเรียนที่ต้องการดูข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานเลือกชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงน�้ำหนัก/ส่วนสูงที่
บันทึกมาจาก DMC ซึ่งสามารถเลือกดูเป็นรายครัง้ ที่บนั ทึกข้อมูลทีแ่ ถบเมนูด้านบน ดังรูปที่ 55 และ 56 ตามล�ำดับ

รูปที่ 55 หน้าน�้ำหนักส่วนสูง

รูปที่ 56 แสดงข้อมูลน�้ำหนัก/ส่วนสูง
ที่บันทึกมาจาก DMC
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4. การอัพเดทข้อมูล และออกจากระบบ

เลือกเมนู “ข้อมูล” ในหน้าหลัก กรณีทมี่ ผี ใู้ ช้บนั ทึกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เพิม่ เติม ผูใ้ ช้สามารถกด “อัพเดท
ข้อมูล” เพื่อท�ำการดึงข้อมูลชุดที่เป็นปัจจุบันเข้าสู่อปุ กรณ์เคลื่อนที่ ดังรูปที่ 57 และกรณีเลือก “ออกจากระบบ”
โปรแกรมจะ Log out ออกจากระบบ ดังรูปที่ 58

รูปที่ 57 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
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รูปที่ 58 ออกจากระบบ

การท�ำงาน Offline Mode

ขณะใช้งานแบบ Offline Mode ระบบจะเก็บข้อมูลลงหน่วยความจ�ำของอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อน เมื่อเชื่อม
ต่อสัญญานอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเลือกเมนู “ข้อมูล” และกด “ส่งข้อมูล” เพื่อท�ำการส่งข้อมูลที่ค้างอยู่ใน
อุปกรณ์เคลือ่ นทีเ่ ข้าสูฐ่ านข้อมูลได้ โดยสังเกตทีส่ ถานะการส่งข้อมูลบนหน้าจอแสดงผล เน้นยำ�้ ว่าให้กดส่งข้อมูล
ทุกครั้งก่อนออกจากระบบ ดังรูปที่ 59
		

รูปที่ 59 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
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