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ลิงค์เพื่อการเข้าใช้งานระบบ และแหล่งข้อมูล

	 1.	เว็บไซต์ระบบปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจน	 https://cct.thaieduforall.org	 (แบบคัดกรอง	 คู่มือ 

ก�รดำ�เนินง�น	วิดีโอแนะนำ�ก�รใช้แอปพลิเคชัน	และกระด�นถ�มตอบ)

	 2.	ส�ม�รถด�วน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่

	 	 •	 ระบบ	 iOS:	 ค้นห�แอป	 “ปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจน”	 หรือ	 “ทุนย�กจน”	 หรือ	 “สพฐ.” 

	 	 	 ที่	App	Store

	 	 •	 ระบบ	Android:	ค้นห�แอป	“ปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจน”	หรือ	“ทุนย�กจน”	หรือ	“สพฐ.”	 

	 	 	 ที่	Play	Store	

ช่องทางการติดต่อ

	 โครงก�รจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถ�นศึกษ�สังกัด	สพฐ.

	 Facebook	:	www.facebook.com/cctthailand

	 โทรศัพท์	:		02-079-5475	กด	1
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	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 ร่วมมือกับสำ�นักง�นกองทุนเพื่อคว�ม 

เสมอภ�คท�งก�รศึกษ�	 (กสศ.)	 มห�วิทย�ลัยนเรศวร	 และมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	 ดำ�เนินก�รพัฒน� 

เกณฑ์ก�รคัดกรองนักเรียนย�กจนด้วยวิธีก�รวัดร�ยได้ท�งอ้อม	 (Proxy	Means	 Test:	 PMT)	 และพัฒน� 

แอปพลิเคชันสำ�หรับก�รเย่ียมบ้�นเพื่อบันทึกข้อมูลก�รคัดกรองนักเรียนย�กจนจริงให้ได้รับเงินอุดหนุน

นักเรยีนย�กจนเป็นร�ยบคุคลตัง้แต่ปี	2559	จนถงึปัจจบุนั	พบว่�ปีก�รศกึษ�	1/2561	มนีกัเรยีนย�กจนระดบั

ประถมศึกษ�	-	มัธยมศึกษ�ตอนต้น	ที่ผ่�นเกณฑ์ก�รคัดกรองแบบ	PMT	ร้อยละ	35	จำ�แนกเป็นนักเรียน

ย�กจนร้อยละ	22	และนักเรียนย�กจนพิเศษ	ร้อยละ	13	ของจำ�นวนนักเรียนทั้งหมด	ต�มลำ�ดับ	ซึ่งนักเรียน

ย�กจนและย�กจนพิเศษจะได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจนจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเท่�กันทุกคน

	 ดังน้ันเพื่อส่งเสริมคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�ให้แก่นักเรียนย�กจนพิเศษ	 จึงเกิดคว�มร่วมมือ

ระหว่�ง	สพฐ.และ	กสศ.จดัทำ�โครงก�รจดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนย�กจนพเิศษแบบมเีงือ่นไขในสถ�นศกึษ�

สังกัด	 สพฐ.	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบ�ภ�ระค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รศึกษ�ของครอบครัว	 บรรเท�อุปสรรค		

ก�รม�เรียน	 เสริมสร้�งทักษะอ�ชีพและโอก�สท�งก�รศึกษ�ของนักเรียนย�กจนพิเศษได้ต�มศักยภ�พ 

ต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 	 	 	 	 	 	 	 พฤศจิก�ยน	2561

ค�าน�า
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ปฏิทินการด�าเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 2/2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมด�าเนินงาน ผูร้บัผดิชอบ

12	–	18	พ.ย.	2561 สถ�นศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจคู่มือก�รใช้ง�นระบบคัดกรองนักเรียน
ย�กจนและขั้นตอนตรวจสอบรับรองข้อมูลก�รเบิกจ่�ยเงิน	ผ่�น
เว็บไซต์	cct.thaieduforall.org

กสศ.

22	พ.ย.	–	3	ธ.ค.	2561 โรงเรียนบันทึกแบบ นร.01 และ นร.04 ผ่านระบบ CCT โรงเรียน

4	-	5	ธ.ค.	2561 โรงเรียนแจ้งส�เหตุที่ไม่ส�ม�รถคัดกรองนักเรียนได้
ผ่�นระบบ	CCT

โรงเรียน

6	-	10	ธ.ค.	2561 ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ	PMT	เพื่อสรุปร�ยชื่อนักเรียนที่ได้รับ
ก�รจัดสรรเงินอุดหนุนส่ง	สนผ.	สพฐ.

กสศ.

11	-	19	ธ.ค.	2561 โรงเรียนบันทึกแบบ	นร.05	และแบบ	ก.001	ผ่�นระบบ	CCT โรงเรียน

24	–	26	ธ.ค.	2561 จัดสรรงบประม�ณนักเรียนย�กจนพิเศษรอบที่	1 กสศ.

24	–	30	ธ.ค.	2561 โรงเรียนส่งหนังสือแจ้งผลก�รรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ
ทร�บ	(นร.08)	

โรงเรียน

ภ�ยใน	7	วันทำ�ก�รหลัง
จ�กที่ได้รับเงินจ�ก	กสศ.

โรงเรียนบันทึกแบบ นร.06 รอบที่ 1 ผ่านระบบ CCT โรงเรียน

11	–	14	ก.พ.	2562 จัดสรรงบประม�ณนักเรียนย�กจนพิเศษรอบที่	2 กสศ.

15	-28	ก.พ.	2562 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนย�กจน	นร.01
ของภ�คเรียนที่	2

โรงเรียน

ภ�ยใน		31	มี.ค.	2562 โรงเรียนบันทึกแบบ นร.06 รอบที่ 2 และแบบ ก.002
ผ่านระบบ CCT

โรงเรียน

19	พ.ย.	2561	–
1	เม.ย.	2562

บันทึก	“ก�รเข้�เรียนร�ยวัน”	ผ่�นระบบ	CCT โรงเรียน

15	มี.ค.	–	1	เม.ย.	2562 บันทึก	“นำ้�หนักส่วนสูง	(ปล�ยภ�คเรียน)”	ผ่�นระบบ	CCT โรงเรียน

9
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 คู่มือการรับเงินอุดหนุน
ส�าหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

ส่วนที่  1
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1. หลักการ

	 ด้วยพระร�ชบัญญัติกองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�	 พ.ศ.2561	 ม�ตร�	 5(2)	 กำ�หนด

วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�	 (กสศ.)	 เพื่อให้คว�มช่วยเหลือ	ส่งเสริม	พัฒน�	

และสนับสนนุเงนิและค่�ใช้จ่�ยให้แก่เด็กและเย�วชนซ่ึงข�ดแคลนทนุทรัพย์และด้อยโอก�ส	และผู้ด้อยโอก�ส	

จนสำ�เร็จก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

	 กองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�	 (กสศ.)	 จึงร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขัน้พืน้ฐ�น	(สพฐ.)	กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	จดัทำ�โครงก�รจดัสรรเงินอุดหนุนนกัเรียนย�กจนพเิศษแบบมเีงือ่นไข	

(Conditional	Cash	Transfer:	CCT)	โดยเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนย�กจนผ่�นระบบก�รคัดกรองปัจจัยพื้นฐ�น

นักเรยีนย�กจน	เพือ่สนบัสนนุก�รจดัสรรเงินอุดหนนุอย่�งมีเง่ือนไขให้แก่นกัเรียนย�กจนพเิศษในสถ�นศกึษ�

สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 ระดับประถมศึกษ�ปีที่	 1	ถึงมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	

เพือ่แบ่งเบ�ภ�ระค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รศกึษ�ของครอบครวั	บรรเท�อุปสรรคก�รม�เรยีน	เสริมสร้�งทกัษะอ�ชพี

และโอก�สท�งก�รศึกษ�ของนักเรียนย�กจนพิเศษได้ต�มศักยภ�พ

	 คูม่อืฉบบันีจ้ดัทำ�ขึน้เพือ่เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมให้ก�รดำ�เนนิก�รในเร่ืองน้ีเป็นไปอย่�งมีประสทิธภิ�พ	

เป็นไปต�มหลักคว�มโปร่งใส	คว�มยุติธรรม	และคว�มรับผิดชอบ

2. วัตถุประสงค์

	 เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	 (Conditional	Cash	Transfer:	CCT)	

สำ�หรับบรรเท�อุปสรรคก�รม�เรียน	 และสนับสนุนสถ�นศึกษ�ให้ส�ม�รถส่งเสริมคว�มเสมอภ�คท�งก�ร

ศกึษ�และพฒัน�ก�รของนกัเรยีนย�กจนพเิศษทีส่อดคล้องกบัคว�มถนดัและคว�มต้องก�รต�มศักยภ�พเป็น

ร�ยบุคคล

3. นิยาม

 1) นกัเรยีนยากจนพิเศษ : หม�ยถงึ	นกัเรียนย�กจนทีผ่่�นเกณฑ์ก�รคดักรองผูข้�ดแคลนทนุทรพัย์

แบบ	 (Proxy	 Means	 Test:	 PMT)	 จ�กระบบปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจนของ	 สพฐ.	 และอยู่ในกลุ่มท่ีมี 

ค่�คะแนนคว�มย�กจนอยู่ที่ระดับ	0.91-1.00	(Extremely	Poor)	

 2) เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) : 

หม�ยถึง	เงนิอดุหนนุทีส่ำ�นกัง�นกองทนุเพือ่คว�มเสมอภ�คท�งก�รศกึษ�	จดัสรรให้แก่นกัเรียนย�กจนพเิศษ

ต�มหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมก�รกำ�หนด	 โดยนักเรียนย�กจนพิเศษมีอัตร�ก�รม�เรียนในเทอม	 2/2561	 สูง

กว่�ร้อยละ	80	ของเวล�เรียน

12
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 3) ค่าครองชีพ : หม�ยถึง	ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งม�เรียน	และค่�ครองชีพระหว่�งเรียน

 4) ค่าอาหาร :	หม�ยถึง	ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดห�อ�ห�รเช้�สำ�หรับนักเรียนย�กจนพิเศษ

ระดบัประถมศกึษ�	และค่�ใช้จ่�ยทีเ่กีย่วข้องกบัก�รจดัห�อ�ห�รเช้�และ/หรอือ�ห�รกล�งวนัสำ�หรบันกัเรยีน

ย�กจนพิเศษระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น

 5) ค่ากิจกรรมการพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ :	 หม�ยถึง	 ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวเนื่องกับก�รศึกษ�

และกิจกรรมก�รพัฒน�นักเรียนย�กจนพิเศษให้มีทักษะชีวิตและทักษะอ�ชีพ

4. เกณฑ์การพิจารณาการจัดสรร

	 ก�รคัดกรองนักเรียนย�กจนในสถ�นศึกษ�สังกัด	 สพฐ.	 ระดับประถมศึกษ�ถึงมัธยมศึกษ�ตอนต้น

ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2561	กสศ.	ใช้ก�รประเมินจ�กข้อมูล	2	ประเภทดังต่อไปนี้

 1) ข้อมลูรายได้เฉลีย่สมาชกิครวัเรอืนต่อคนต่อเดอืน	พจิ�รณ�ร�ยได้เฉลีย่ต่อคน	ไม่เกนิ	3,000	

บ�ทต่อเดือน	

 2) ข้อมูลสถานะครัวเรือน 4 ด้าน	ได้แก่

	 	 1.	จำ�นวนสม�ชิกครัวเรือนที่มีภ�ระพึ่งพิง	(พิก�ร	หรือไม่มีร�ยได้)	

	 	 2.	สภ�พที่อยู่อ�ศัยที่ทรุดโทรม	ไม่มั่นคงปลอดภัย	

	 	 3.	ไม่มีรถยนต์	

	 	 4.	ห�กเป็นเกษตรกร	ต้องมีที่ดินทำ�กินไม่เกิน	1	ไร่	

	 ก�รบันทึกข้อมูลร�ยได้และข้อมูลสถ�นะครัวเรือนในข้อ	 1	 ให้มีก�รรับรองคว�มถูกต้องของข้อมูล

โดย	3	ฝ่�ยดังต่อไปนี้

	 1.	 ผู้ปกครองของนักเรียน

	 2.	 ครูผู้บันทึกข้อมูล

	 3.	 เจ้�หน้�ท่ีของรัฐ	ให้เป็นไปต�มประก�ศสำ�นักง�นกองทนุเพือ่คว�มเสมอภ�คท�งก�รศกึษ�	เรือ่ง

หลักเกณฑ์ก�รให้มีก�รรับรองข้อมูลก�รข�ดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอก�สโดยเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ	 ประกอบ

ด้วย

	 	 ข้อ	 1	 ก�รรับรองข้อมูลก�รข�ดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอก�ส	 ให้ผู้ดำ�เนินโครงก�รจัดให้ 

เจ้�หน้�ที่ของรัฐในตำ�บลที่กลุ่มเป้�หม�ยที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอก�สอ�ศัยอยู่ในพื้นที่	ดังต่อไปนี้

เป็นผู้รับรอง

	 	 	 (1)	ข้�ร�ชก�รผู้ดำ�รงตำ�แหน่งไม่ตำ่�กว่�ระดับ	5

	 	 	 (2)	กำ�นัน	ผู้ใหญ่บ้�น	และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้�น

	 	 	 (3)	ผู้บริห�รท้องถิ่น	หรือสม�ชิกสภ�ท้องถิ่น

	 	 ข้อ	2	ให้ผู้ดำ�เนินโครงก�รจดัให้เจ้�หน้�ทีข่องรฐัผูรั้บรองต�มข้อ	1	ลงล�ยมือชือ่ในเอกส�รรบัรอง

และแนบสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวพร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้อง	 ซ่ึงอ�จกระทำ�ในรูปของ	 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
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ก็ได้	 ข้อมูลร�ยได้และสถ�นะครัวเรือนจะถูกนำ�ม�คำ�นวณด้วยวิธีก�รท�งสถิติแบบวัดร�ยได้ท�งอ้อม 

(Proxy-Means-Tests:	PMT)	โดยกำ�หนดนำ้�หนักให้กับสถ�นะครัวเรือนแต่ละด้�นของแต่ละจังหวัด	นำ้�หนัก

ที่ได้ถูกนำ�ม�แปลงเป็นคะแนนคว�มข�ดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรียน	 (ระดับคว�มย�กจน)	แต่ละคน	 (PMT	

Scores)	คะแนนคว�มข�ดแคลนทุนทรัพย์จะมีค่�ระหว่�ง	0	ถึง	1	หม�ยถึง	จนน้อย	ถึง	จนม�กที่สุด	ระดับ

คว�มข�ดแคลนทุนทรัพย์	(ระดับคว�มย�กจน)	ส�ม�รถแบ่งออกได้เป็นส�มระดับ	คือ	

(1) กลุ่มที่หนึ่ง ระดับย�กจนพิเศษ	 (Extreme	 Poor)	 คะแนนคว�มข�ดแคลนทุนทรัพย์	

ม�กกว่�	0.9	ขึ้นไป

(2) กลุ่มที่สอง ระดับย�กจน	 (Poor)	 คะแนนคว�มข�ดแคลนทุนทรัพย์	 อยู่ระหว่�ง 

0.7	–	0.9	

(3) กลุ่มที่สาม ระดับใกล้จน	(Near	Poor)	คะแนนคว�มข�ดแคลนทุนทรัพย์	อยู่ระหว่�ง	

0.5	–	0.7

	 ตัวอย่�งเช่น	 ผู้ท่ีจะผ่�นเกณฑ์ก�รคัดกรองนักเรียนย�กจนพิเศษต�มหลักเกณฑ์	 คือเป็นนักเรียน 

ในครวัเรือนมีสม�ชกิมรี�ยได้เฉลีย่ต่อคนต่อเดอืนไม่เกนิ	3,000	บ�ท	และมคีะแนนคว�มข�ดแคลนทุนทรัพย์	

(PMT)	ม�กกว่�	0.9	ขึ้นไป	

	 โดยจัดสรรงบประม�ณให้แก่นักเรียนย�กจนพิเศษคนละ	 800	 บ�ทต่อภ�คเรียน	 (1,600	 บ�ท/ปี)	

สำ�หรับระดับประถมศึกษ�ถึงมัธยมศึกษ�ตอนต้น	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2561	สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ก�รจัดสรรเงินอุดหนนุแก่นกัเรยีนย�กจนพเิศษแบบมเีงือ่นไข	ทีอ่ยูใ่นกลุม่ทีม่ผีลคะแนนคว�มย�กจน

ที่ระดับ	0.91-1.00	 (Extremely	Poor)	ประจำ�ปี	2561	 ในครั้งนี้	ท�งกองทุนฯ	แบ่งก�รจัดสรรเงินออกเป็น 

2	ส่วน	เท่�ๆ	กัน	คือ

	 ส่วนที่	1	เป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่�ครองชีพแก่นักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	ที่อยู่ในกลุ่ม

ที่มีผลคะแนนคว�มย�กจนที่ระดับ	0.91-1.00	(Extremely	Poor)

	 ส่วนที่	 2	 เป็นเงินอุดหนุนแก่สถ�นศึกษ�เพื่อดำ�เนินกิจกรรมท�งก�รศึกษ�ในก�รเสริมสร้�งพัฒน�

ทักษะชีวิต	ทักษะอ�ชีพ	รวมถึงค่�อ�ห�รที่ท�งสถ�นศึกษ�จัดห�ให้แก่นักเรียนย�กจนพิเศษ

 ทั้งนี้ มิให้น�าเงินส่วนที่ 2 ไปจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 อีกไม่ว่ากรณีใด

5. ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ

	 สำ�นกัง�นกองทนุเพือ่คว�มเสมอภ�คท�งก�รศกึษ�	(กสศ.)	จะโอนเงนิอดุหนนุนกัเรยีนย�กจนพเิศษ

แบบมีเงื่อนไข	(Conditional	Cash	Transfer:	CCT)	ให้ต�มช่องท�งที่นักเรียนย�กจนพิเศษขอรับเงินอุดหนุน	

ซึ่งประกอบด้วย	2	ช่องท�ง	ดังนี้
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	 1)	 เข้�บัญชีธน�ค�รของผู้ปกครองหรือนักเรียนย�กจนพิเศษ

	 2)	 เข้�บัญชีธน�ค�รสถ�นศึกษ�	 กรณีนักเรียนขอรับเงินสด	 โดยวิธีก�รและก�รจัดส่งหลักฐ�น 

ก�รรับเงินให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ก�รเบิกจ่�ยที่	กสศ.กำ�หนด	

6. การใช้จ่ายงบประมาณ

 วิธีก�รใช้จ่�ยงบประม�ณเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	 (Conditional	 Cash 

Transfer:	CCT)	ส�ม�รถใช้จ่�ยเพื่อ

	 1)	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งม�เรียน

	 2)	 ค่�อ�ห�ร

	 3)	 ค่�กิจกรรมก�รพัฒน�นักเรียนย�กจนพิเศษ	

	 กรณจ่ี�ยเป็นเงนิสดให้แก่นกัเรียนย�กจนพเิศษโดยตรง	สถ�นศกึษ�จะต้องเบกิจ่�ยเงินให้แก่นกัเรยีน

ย�กจนพิเศษภ�ยใน	 7	 วันทำ�ก�ร	 โดยให้ผู้ปกครองลงล�ยมือชื่อในใบสำ�คัญรับเงิน	 และแนบภ�พถ่�ย 

บัตรประช�ชนของผู้ปกครองผ่�นแอพลิเคชัน	 พร้อมทั้งแนบภ�พถ่�ยก�รรับเงินสด	 ซ่ึงภ�พถ่�ยจะต้อง

ประกอบด้วย	 นักเรียนย�กจนพิเศษ	 ผู้ปกครอง	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�	 และครู	 รวมจำ�นวน	 4	 คน 

ร�ยละเอียดต�มแบบ	 (นร.06)	 โดยบันทึกก�รรับเงินผ่�นแอปพลิเคชัน	 cct.thaieduforall.org	 พร้อมทั้งให้ 

ผู้ปกครองลงล�ยมือชื่อในแบบร�ยง�นข้อมูลนักเรียนร�ยบุคคล	 (นร.07)	 หรือห�กผู้ปกครองไม่ส�ม�รถม�

รบัเงนิได้ให้ดำ�เนนิก�รต�มแบบหนงัสอืแจ้งผลก�รรับเงินอุดหนนุนกัเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขในสถ�น

ศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (นร.08)	 เพื่อให้ผู้ปกครองมอบอำ�น�จให้กับผู้รับ

มอบอำ�น�จในก�รม�รับเงินแทนได้

	 กรณกี�รดำ�เนนิก�รจดัซือ้จัดจ้�งต้องดำ�เนนิก�รต�มพระร�ชบญัญัติก�รจดัซ้ือจดัจ้�งและก�รบรหิ�ร

พัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.2560	 ระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ 

พ.ศ.2560	และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

	 สำ�หรับนักเรียนย�กจนพิเศษที่ผ่�นก�รรับรองและตรวจสอบข้อมูลจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�	

ต�มบัญชีร�ยชื่อก�รจัดสรรจ�ก	 กสศ.	 มีก�รย้�ย	 ล�ออกและไม่ส�ม�รถม�รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจน

พเิศษแบบมเีง่ือนไขได้	ให้สถ�นศกึษ�ส่งคนืเงนิอดุหนนุนกัเรยีนย�กจนพเิศษท่ีได้รบัก�รจดัสรรกลบัม�ท่ี	บญัชี

เงนิฝ�กออมทรพัย์	“กสศ. ม.๖(๓)”	ธน�ค�รกรงุไทย เลขทีบ่ญัช ี172-0-29048-2 พร้อมท้ังส่งหลกัฐ�นก�ร

ส่งคืนเงินเป็นภ�พถ่�ยสลิปเงินโอน	 และหนังสือนำ�ส่งแจ้งให้สำ�นักง�นกองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�ร

ศึกษ�	 (กสศ.)	 ผ่�นแอปพลิเคชัน	 cct.thaieduforall.org	 ทร�บภ�ยใน	 30	 วันหลังจ�ก	 กสศ.โอนเงินให ้

สถ�นศึกษ�
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*หม�ยเหตุ	 สำ�หรับนักเรียนย�กจนพิเศษแจ้งคว�มประสงค์ขอรับเงินผ่�นบัญชีธน�ค�รของผู้ปกครอง	 กสศ.จะ 
ดำ�เนินก�รโอนเงินเข้�บัญชีให้เป็นร�ยเดือนๆ	ละ	200	บ�ท

7. งวดการเบิกจ่ายเงิน และสัดส่วนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข

งวดที่

สัดส่วนการ
แบ่งเงินอุดหนุน/
ปีการศึกษา 2561

สัดส่วนการ
จ่ายเงินอุดหนุน/
ปีการศึกษา 2561

กสศ.จะโอนเงินเมื่อได้รับผลการบันทึก
ข้อมูลดังต่อไปนี้

นักเรียน สถานศึกษา นักเรียน สถานศึกษา

งวดที่	1	
(เดือน	
ธ.ค.61)

800 800 600	(75%) 600	(75%) 1)	ผลก�รบันทึก	นร.04
2)	ผลก�รบันทึก	นร.05

งวดที่	2
(เดือน	
ก.พ.	62)

200	(25%) 200	(25%) 1)	 ผลก�รบันทึกแบบร�ยง�นผล/ผลก�รใช้
เงิน	ธ.ค.61	–	มี.ค.62

2)	 ผลก�รบนัทกึก�รม�เรยีน	นำ�้หนักส่วนสงู
ของนักเรียนย�กจนพิเศษ

3)	 ผลก�รบนัทึกกจิกรรมก�รจดัอ�ห�รและ	
ค่�กิจกรรมก�รพัฒน�นักเรียนย�กจน
พิเศษ

4)	 ส่งแบบ	นร.06

รวม 1,600 บาท

8. การเปิดบัญชีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

การเปิดบัญชีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

	 กสศ.กำ�หนดให้นกัเรยีนย�กจนพเิศษและสถ�นศกึษ�เปิดบญัชีเพือ่ขอรับเงินอุดหนนุนกัเรียนย�กจน

พิเศษแบบมีเงื่อนไข	ดังนี้

 1) บญัชนีกัเรยีนยากจนพเิศษ	นกัเรยีนย�กจนพเิศษทีไ่ด้รบัก�รตรวจสอบต�ม	นร.04	ให้ครทูีร่บั

ผิดชอบก�รคัดกรองสอบถ�มคว�มต้องก�รช่องท�งก�รรับเงิน	 และระบุเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ของ 

ผู้ปกครอง ประเภทออมทรัพย์ 

	 กรณีที่นักเรียนย�กจนพิเศษไม่มีผู้ปกครอง	หรือผู้ปกครองไม่ส�ม�รถเปิดบัญชีได้	ให้คณะกรรมก�ร	

สถ�นศึกษ�แต่งตั้งผู้มีอำ�น�จเบิกจ่�ยเงินอย่�งน้อยจำ�นวน	3	คน	และให้มีอำ�น�จลงน�ม	2	ใน	3	

 2) บัญชีสถานศึกษา ให้สถ�นศึกษ�เปิดบัญชีธน�ค�รเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	

โดยให้คณะกรรมก�รสถ�นศกึษ�แต่งตัง้ผูม้อีำ�น�จเบกิจ่�ยเงินจ�กบญัชีออมทรพัย์	“กสศ.เพือ่โรงเรยีน.........” 

อย่�งน้อยจำ�นวน	3	คน	และให้มีอำ�น�จลงน�ม	2	ใน	3	

16

aw_new_VERSIONCC.indd   16 12/6/18   6:09 PM



กรอกเลขบัญชี

	 สถ�นศึกษ�ส่งหลักฐ�นก�รเปิดบัญชีธน�ค�รของผู้ปกครองหรือนักเรียนย�กจนพิเศษและบัญชี

ธน�ค�รของสถ�นศึกษ�ผ่�นระบบแอปพลิเคชัน	 cct.thaieduforall.org	ต�มร�ยละเอียดใน	นร.04	สำ�หรับ

นักเรียนย�กจนพิเศษ	และ	นร.05	สำ�หรับบัญชีสถ�นศึกษ�

9. แนวทางการด�าเนินงาน สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ส�านักงานเขตพื้นที่

 1) ระดับสถานศึกษา

1.1	 สถ�นศึกษ�ตรวจสอบร�ยชื่อนักเรียนย�กจนพิเศษ	(นร.03)	ผ่�น	cct.thaieduforall.org

1.2	 ครทูีร่บัผดิชอบก�รคดักรองนกัเรยีนย�กจน	ดำ�เนนิก�รสำ�รวจข้อมลูคว�มต้องก�รและข้อมลู

เพื่อก�รประเมินคว�มเสี่ยงในก�รหลุดออกจ�กระบบก�รศึกษ�ของนักเรียนย�กจนพิเศษ

ในสถ�นศึกษ�ที่ได้รับ	 รวมทั้งแนวท�งก�รรับเงินอุดหนุนจ�ก	 กสศ.	 (Prompt	 Pay	 หรือ	

เงินสดที่สถ�นศึกษ�)	แจ้งผ่�นระบบ	Mobile	Application,	Web	service	หรือ	ท�งเอกส�ร

ร�ชก�ร	(นร.04)

1.3	 สถ�นศึกษ�แจ้งหนังสือผลก�รรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้ 

ผู้ปกครองทร�บ		(นร.08)

1.4	 สถ�นศกึษ�และครทูีรั่บผิดชอบดำ�เนนิก�รจ่�ยเงินอุดหนนุนกัเรียนย�กจนพิเศษ	กรณขีอรบั

เงินสด	ผ่�นแบบ	นร.06	และเอกส�รแนบ	นร.06	ผ่�นแอปพลิเคชัน	cct.thaieduforall.org

และให้ผู้ปกครองลงล�ยมือชื่อร�ยง�นนักเรียนร�ยบุคคลในแบบ	นร.07

1.5	 สถ�นศึกษ�และครูที่รับผิดชอบก�รคัดกรองนักเรียนย�กจนร�ยง�นบันทึกก�รม�เรียน 

นำ�้หนกัส่วนสงูของนกัเรยีนย�กจนพเิศษร�ยบคุคลผ่�นแอปพลเิคชนั	cct.thaieduforall.org	

ตั้งแต่เดือน	พฤศจิก�ยน	2561	–	สิ้นวันภ�คเรียนปีก�รศึกษ�	2561

1.6	 สถ�นศกึษ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนก�รใช้เงนิของสถ�นศกึษ�	ผ่�นแอปพลเิคชนั	

cct.thaieduforall.org

1.7	 สถ�นศึกษ�จัดทำ�แผน/ผลก�รใช้เงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษปีก�รศึกษ�	 2561 

ครั้งที่	 1	 แบบ	 ก.001	 และครั้งที่	 2	 แบบ	 ก.001,	 แบบ	 ก.002	 ผ่�นแอปพลิเคชัน 

cct.thaieduforall.org

1.8	 ดอกเบี้ยที่เกิดจ�กบัญชีธน�ค�รของสถ�นศึกษ�	และผลพลอยได้อันเกิดจ�กกิจกรรมต�ม

โครงก�ร	 (ห�กมี)	 ให้สถ�นศึกษ�นั้นๆ	 ใช้เป็นเงินสมทบค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับกิจกรรมต�ม

โครงก�รโดยไม่ต้องส่งคืน	กสศ.
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 2) ระดับคณะกรรมการสถานศึกษา

2.1	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�เรียกประชุมผู้แทนคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�	 ประกอบด้วย	

ประธ�นคณะกรรมก�รสถ�นศกึษ�	ผูแ้ทนชมุชน	ผูแ้ทนผูป้กครอง	ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นศกึษ�	

และครูท่ีรับผิดชอบก�รคดักรองนกัเรียนย�กจน	เพือ่รบัรองคว�มถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู

ผลก�รคัดกรองและก�รสำ�รวจข้อมูลเพิ่มเติม	ก่อนดำ�เนินก�รจัดส่งร�ยชื่อนักเรียนย�กจน

พิเศษและข้อมูลที่ได้รับก�รรับรองให้แก่	กสศ.	นร.05

2.2	 ในก�รประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนย�กจนพิเศษ	 คณะกรรมก�รจะต้องพิจ�รณ�ข้อมูล 

ดังต่อไปนี้

1.	 รับรองข้อมูลนักเรียนย�กจนพิเศษร�ยละเอียดในแบบ	 นร.04	 ที่ครูทำ�ก�รตรวจสอบ

นักเรียนย�กจนพิเศษ

2.	 กรณีนักเรียนย�กจนพิเศษ	 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�	 ไม่สมควรได้รับเงิน

อุดหนุนเพิ่มเติมให้ระบุเหตุผลด้วย

3.	 รับรองแผนก�รใช้เงนิของสถ�นศกึษ�และแบบ	ก.001	สำ�หรบัค่�อ�ห�รและค่�กจิกรรม	

ก�รพฒัน�นกัเรยีนย�กจนพเิศษ	โดยบนัทกึลงระบบแอปพลเิคชนั	cct.thaieduforall.org

4.	 ระบ	ุมตท่ีิประชุมคณะกรรมก�รสถ�นศกึษ�ในก�รพจิ�รณ�รบัรองข้อมลูนกัเรยีนย�กจน

พิเศษ

 3) ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.1	 สนับสนุน	กำ�กับ	ติดต�มก�รจัดทำ�ข้อมูล	นร.01-07	

3.2	 ลงพืน้ทีต่รวจสอบผลดำ�เนนิง�นต�มกระบวนก�รคดักรองนกัเรยีนย�กจน	ตดิต�มก�รจ่�ย

เงินให้กับนักเรียนย�กจนและก�รเบิกจ่�ยต�มแผน/ผลก�รใช้จ่�ยเงินอุดหนุนนักเรียน 

ผู้ข�ดแคลนทุนทรัพย์ของสถ�นศึกษ�แก่กองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�

10. แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ รบัรอง การขอรบัเงนิอดุหนนุ 
และรายงานผลนักเรียนยากจนพิเศษ 

	 แบบฟอร์มสำ�หรับก�รบันทึกข้อมูลโครงก�รจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมี	เงื่อนไข

ในสถ�นศึกษ�สังกัด	สพฐ.	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2561	มีดังนี้	

	 10.1	 ร�ยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	(แบบ	นร.03)	

	 10.2	 แบบสอบถ�มสภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รนักเรียนย�กจนพิเศษ	(แบบ	นร.04)	

	 10.3	 แบบรับรองผลก�รพิจ�รณ�เพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	(แบบ	นร.05)

	 10.4	 ใบสำ�คัญรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจน	(แบบ	นร.06)

	 10.5	 แบบร�ยง�นข้อมูลนักเรียนร�ยบุคคล	(แบบ	นร.07)

	 10.6	 แบบหนังสือแจ้งผลก�รรบัเงินอุดหนนุนกัเรียนย�กจนพเิศษแบบมีเง่ือนไขในสถ�นศกึษ�สงักดั

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(นร.08)
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11. ค�าถาม-ค�าตอบที่อาจจะพบบ่อยๆ ได้แก่

1. นร.ยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข ต่างจาก นร.ยากจน เดิมอย่างไร

ค�าตอบ :	 ข้อมูลคัดกรอง	นร.ย�กจนพิเศษอย่�งมีเงื่อนไข	ประกอบด้วย		

	 	 1)	 ครอบครัวมีร�ยได้ไม่เกิน	3,000	บ�ท/คน/เดือน

	 	 2)	 ข้อมูลสถ�นะครัวเรือน	4	ด้�น	อ�ทิเช่น

	 	 	 •	 ครอบครัวมีภ�ระพึ่งพิง	เช่น	มีคนพิก�ร	มีคนชร�

	 	 	 •	 สภ�พที่อยู่อ�ศัยทรุดโทรมไม่ปลอดภัย

	 	 	 •	 ไม่มีรถยนต์

	 	 	 •	 ห�กเป็นเกษตรกรมีที่ดินของตนเองไม่เกิน	1	ไร่	

2. หลักการพิจารณาว่า นร.ยากจนใด ที่จะเข้าข่ายเป็น นร.ยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข

ค�าตอบ :	 สพฐ-กสศ.-.มธ.	และ	มน.	ได้ร่วมกันพัฒน�ระบบ	CCT	(Cash	Conditional	Transfer)	โดยจัดกลุ่ม 

	 	 ผลข้อมูลค่�คะแนนคว�มย�กจนจ�กระบบ	PMT	(Proxy	Mean	Test)	ออกเป็น	3	ระดับ	คือ

	 	 	 •	 กลุ่มคะแนน	ที่ระดับ	0.9-1	คือ	ย�กจนพิเศษ	

	 	 	 •	 กลุ่มคะแนน	ที่ระดับ	0.7-0.9	คือ	ย�กจน	

	 	 	 •	 กลุ่มคะแนน	ที่ระดับ	0.5-0.7	คือ	ใกล้จน

3. การจัดสรรเงินอุดหนุน นร.พิเศษอย่างมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

ค�าตอบ :	 กสศ.ตรวจสอบข้อมูลต�มหลักเกณฑ์ที่	 รร.และครูจัดส่งผ่�นระบบ	CCT	ที่ผ่�นก�รรับรองจ�กที่ 

	 	 ประชุมคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�	(แบบ	นร.05)	โดย	กสศ.แบ่งเงินอุดหนุนออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

  ส่วนที่ 1 จดัสรรตรงให้แก่ นร./ ผปค. ทีแ่จ้งคว�มประสงค์จะขอรบัเงนิตรงจ�ก	กสศ.	หลงัจ�ก 

	 	 	 	 	 ที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว	กสศ.	จะโอนเงินเข้�บัญชีให้	ผปค.นร.	เป็นร�ยเดือนๆ 

	 	 	 	 	 ละ	200	บ�ท

  ส่วนที่ 2	 จัดสรรผ่�น	รร.	ในส่วนนี้	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 1)	 ส่วนของเงินอดุหนนุ	นร.	ที	่ผปค.ไม่มบีญัชเีงินฝ�กธน�ค�รและมคีว�มประสงค์จะ 

	 	 	 	 	 	 ขอรับเงินสดจ�กโรงเรียน	

	 	 	 	 	 2)	 ส่วนของเงินอุดหนุนสถ�นศึกษ�

4. ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ รร.สามารถใช้จ่ายได้จากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจาก กสศ.

ค�าตอบ : เพื่อช่วยเหลือเป็นค่�อ�ห�รเช้�	และค่�พัฒน�ทักษะชีวิต	ทักษะอ�ชีพแก่นักเรียนย�กจนพิเศษ
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5. ต้องมีหลักฐานอะไรบ้างที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่ายที่โรงเรียนต้องรายงานในระบบ

ค�าตอบ : หลักฐ�นที่ใช้ประกอบก�รบันทึกบัญชี	ได้แก่

	 	 1)	 ส่วนของเงินอุดหนุน	นร.	:	ใช้แบบ	นร.06	โดย	ครูถ่�ยภ�พก�รรับ-ส่งมอบทุนให้แก่	นร.	ใน 

	 	 	 ภ�พประกอบด้วย	ครู,	นร.,	ผปค.,	และ	ผอ.รร.	พร้อมกับให้	ผปค.	และ	นร.ลงน�มรับเงินใน 

	 	 	 แบบ	นร.06

	 	 2)	 ส่วนของเงินอุดหนุนสถ�นศึกษ�	:	ค่�จัดห�อ�ห�ร	และ	ค่�พัฒน�ทักษะวิช�ชีพ	ใช้ใบเสร็จ 

	 	 	 รับเงิน	และ/หรือ	ใบสำ�คัญรับเงิน	พร้อมสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนที่เจ้�ของบัตรลงชื่อ 

	 	 	 รับรองสำ�เน�	ประกอบเป็นหลักฐ�น

6. กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางมารับเงินสดที่โรงเรียนได้ จะด�าเนินการอย่างไรได้บ้าง

ค�าตอบ :	 ให้สถ�นศึกษ�พิมพ์หนังสือแจ้งผลก�รรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข	 ให ้

	 	 ผู้ปกครองเซ็นมอบอำ�น�จให้ผู้หนึ่งผู้ใดรับแทน	 และสถ�นศึกษ�ถ่�ยภ�พใบมอบอำ�น�จและ 

	 	 บัตรประช�ชนผู้รับมอบอำ�น�จคู่กันลง	นร.06

7. การเปิดบัญชีเงินฝากของโรงเรียนเพื่อรองรับเงินอุดหนุน จะต้องเตรียมการอย่างไร

ค�าตอบ :	 สถ�นศึกษ�เปิดบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์เป็นก�รเฉพ�ะเพื่อรองรับเงินอุดหนุนที่ได้รับจ�ก	 กสศ. 

	 	 โดยใช้ชื่อบัญชีเงินฝ�กว่�	“กสศ.เพื่อโรงเรียน......(ชื่อโรงเรียน)...........”

	 	 โดย	 กสศ.	 ขอคว�มร่วมมือให้สถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย	 ในส�ข�ที ่

	 	 ใกล้เคียง	เพื่อคว�มสะดวก	รวดเร็ว	และประหยัด	(ไม่ต้องเสียค่�ธรรมเนียม)	ในก�รโอนเงิน	และ 

	 	 ห�กจำ�เป็นต้องใช้ต่�งธน�ค�ร	เนื่องจ�ก	ในพื้นที่ไม่มีธน�ค�รกรุงไทย	ก็ขอให้เป็น	ธนาคารเพื่อ 

  การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ	ธนาคารออมสิน

8. การรายงานในระบบแอปพลิเคชันที่โรงเรียนต้องจัดท�ามีอะไรบ้าง

ค�าตอบ :	 สถ�นศึกษ�จัดทำ�ร�ยง�นผ่�นระบบแอปพลิเคชัน	3	ขั้น

  ขั้นต้น	:	 ก�รจดัทำ�แผนก�รใช้จ่�ยเงิน	ต�มแบบ	ก.001	เสนอผ่�นคณะกรรมก�รสถ�นศกึษ�	 

	 	 	 	 	 พร้อมกันกับส่งข้อมูลผลก�รพจิ�รณ�รบัรองร�ยชือ่นกัเรยีนย�กจนพเิศษ	(แบบ	นร. 

	 	 	 	 	 05)	ให้แก่	กสศ.	

  ขั้นที่สอง	:	 ส่งร�ยก�รก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแก่นักเรียน	(แบบ	นร.06)	ภ�ยใน	7	วัน	นับจ�ก 

	 	 	 	 	 วันที่ได้รับเงินโอนจ�ก	กสศ.	

  ขั้นที่ส�ม	:		 ภ�ยในสิ้นเดือน	 มกร�คม	 2562	 ครูร�ยง�นผลก�รใช้จ่�ยเงินในแบบ	 ก.002 

	 	 	 	 	 พร้อมกับร�ยง�นผลก�รเข้�เรียน	นำ้�หนัก	และส่วนสูงของนักเรียน	ส่งให้แก่	กสศ.	 

	 	 	 	 	 เพื่อ	กสศ.	จะได้เตรียมจ่�ยเงินงวดที่	2	แก่สถ�นศึกษ�ต่อไป
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9. สรุปขั้นตอนในการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ

ค�าตอบ : ครสู�ม�รถเพิม่ผลก�รคดักรองนกัเรยีนย�กจนพเิศษ	(แบบ	นร.01,02)	จ�กระบบ	DMC	ผ่�นระบบ	 

	 	 Mobile	Application	หรือ	Tablet	ดังนี้

	 	 1)	 สพฐ.	แจ้งข้อมูล	นร.ย�กจนพิเศษเพื่อเข้�สู่ระบบก�รคัดกรอง

	 	 2)	 รร.และครู	ตรวจสอบร�ยชื่อ	นร.ย�กจนพิเศษผ่�นระบบ	CCT

	 	 3)	 ครูสำ�รวจก�รบันทึกข้อมูล	นร.	ได้แก่	ข้อมูลครัวเรือน	ข้อมูลพฤติกรรม	ข้อมูลคว�มเสี่ยงของ	 

	 	 	 นร.	และ	ข้อมูลคว�มต้องก�รปัจจัยพื้นฐ�นของ	นร.ย�กจนพิเศษ.ในโรงเรียน

	 	 4)	 ประชุมคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�	เพื่อรับรองผลก�รตรวจสอบข้อมูลนักเรียน	ย�กจนพิเศษ	 

	 	 	 รับรองแผนก�รช่วยเหลือ	 รูปแบบวิธีก�รรับเงิน	 และครูจัดส่งผลก�รรับรองผ่�นระบบ	 CCT	 

	 	 	 (แบบ	นร.05)

	 	 5)	 กสศ.	ตรวจสอบข้อมูลต�มหลักเกณฑ์

	 	 6)	 กสศ.	จ่�ยเงินอุดหนุนต�มช่องท�งที่	นร.แจ้งคว�มประสงค์

	 	 7)	 เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ลงพื้นที่สนับสนุน	 กำ�กับ	 ติดต�มก�รเบิกจ่�ยเงิน	 ผลก�รคัดกรอง	 และ	 

	 	 	 ติดต�มผลก�รใช้จ่�ยเงินของ	โรงเรียน

	 	 8)	 รร.	และ	ครูบันทึกข้อมูลก�รเข้�เรียน	นำ้�หนัก	ส่วนสูงของ	นักเรียนย�กจนพิเศษร�ยบุคคล	 

	 	 	 ตลอดปีก�รศึกษ�	ซึ่งจะเป็นข้อมูลและผลลัพธ์ที่สำ�คัญของเงินอุดหนุนอย่�งมีเงื่อนไขในก�ร 

	 	 	 จัดสรรเงินอุดหนุนภ�คเรียนถัดไป

10. การบันทึกข้อมูล นร.04 แล้ว 1 ครั้ง นักเรียนจะได้รับทุนต่อเนื่องหรือไม่

ค�าตอบ :	 นักเรียนจะได้รับทุนต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 นร.05	 ต้องผ่�นก�รรับรองจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�ร 

	 	 สถ�นศึกษ�	โดย	แบบ	นร.04	ต้องทำ�ทุก	3	ปี	และ	นร.05	ทำ�ทุกภ�คเรียน	โดยให้ครอบคลุมทั้ง 

	 	 นักเรียนที่เคยได้รับก�รอุดหนุนแล้ว	และนักเรียนที่โรงเรียนเห็นว่�ควรได้รับก�รอุดหนุนเพิ่มเติม 

	 	 ในภ�คเรียนน้ัน	 และกรณีนักเรียนที่เคยได้รับเงินอุดหนุนแล้ว	 ภ�ยใน	 3	 ปีนั้นโรงเรียนส�ม�รถ 

	 	 ขอยกเลิกได้	โดยให้ระบุเหตุผลใน	นร.05

11. การท�าใบส�าคัญรับเงิน นร.06 ระบบจะเปิดให้บันทึกได้ตลอด โดยจะเลือกบันทึกครั้งที่ 1 หรือ 2 

หรือเปิดบันทึกเป็นรอบๆ ตามที่ให้เงิน เพราะจะมีการให้เงิน 2 รอบ 

ค�าตอบ : นร.06	ทำ�ภ�คเรียนละ	2	งวด	โดยแต่ละงวดเปิดระบบเป็นเวล�	10	วันทำ�ก�รหลังจ�กที่	กสศ.	 

	 	 แจ้ง	ก�รโอนเงินให้แก่โรงเรียนผ่�นท�งระบบ	กรณีที่โรงเรียนไม่ส่ง	นร.06	งวดที่	1	กสศ.จะไม่โอน 

	 	 เงินงวดที่	2	และโรงเรียนต้องคืนเงินงวดที่	1	แก่	กสศ.	
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12. กรณีคืนเงินอุดหนุนในส่วนของนักเรียนให้แก่ กสศ. โรงเรียนต้องท�าหลักฐานอย่างไร 

ค�าตอบ :	 โรงเรียนโอนเงินคืนเข้�บัญชี	172-0-29048-2 ชื่อบัญชี “กสศ.-ม.6(3) ภายในสิ้นเดือนมีนาคม  

  2562	 และให้ถ่�ยภ�พสำ�เน�ใบโอนเงินส่งให้	 กสศ. (ท�าผ่านระบบ)	 โดย	 กสศ.จะออกใบเสร็จ 

	 	 รับเงินให้แก่โรงเรียนไว้เป็นหลักฐ�น
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คู่มือการใช้งาน
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ส่วนที่  2
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	 ในก�รคัดกรองนักเรียนย�กจนผ่�นเว็บแอปพลิเคชัน	 ผู ้ ใช ้ง�นส�ม�รถเข ้�ใช ้ง�นได ้ที่ 

cct.thaieduforall.org	โดยโปรแกรมใช้ง�นบนเว็บแอปพลิเคชันจะส�ม�รถแสดงผลได้ดีบน	Google	Chrome	

Version	50	ขึ้นไป	ขั้นตอนก�รบันทึกผลก�รสำ�รวจผ่�นเว็บแอปพลิเคชันมีดังต่อไปนี้

การบันทึกผลการส�ารวจผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

 กระบวนก�รคัดกรองนักเรียนย�กจนโดยบันทึกข้อมูลผ่�นเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์

	 •	ครูถือกระด�ษแบบคัดกรอง	นร.01	เพื่อไปคัดกรองนักเรียนย�กจน

	 •	นำ�ม�บันทึกเข้�สู่ระบบส�รสนเทศผ่�นเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์

	 •	แนบรูปสภ�พบ้�นของนักเรียนที่ถ่�ยม�เข้�สู่ระบบ

	 •	ระบบจะปักหมุดตำ�แหน่งที่ตั้งบ้�นของนักเรียนใน	Google	Map	จ�กข้อมูลที่อยู่จ�กระบบ	DMC

รูปที่ 1  กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์

รูปที่ 2  หน้าเข้าสู่ระบบ

การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

	 ครผููง้�นใช้แต่ละคนจะม	ีUsername	และ	Password	เป็นของตวัเอง	โดยให้ทำ�ก�รกรอก	Username	

และ	Password	ดงัรูปท่ี	2	แต่ห�กคุณครูท่�นใดไม่มี	Username	และ	Password	ให้ทำ�ก�รแจ้ง	Admin	โรงเรยีน

เพ่ือทำ�ก�รเพ่ิมผู้ใช้ง�น	หรือครูจำ�	Password	ตนเองไม่ได้ให้แจ้ง	Admin	โรงเรยีนเพือ่ทำ�ก�ร	Reset	Password	

ให้ใหม่
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	 หลังจ�กเข้�สู่ระบบ	จะปร�กฏเมนู	3	เมนู	ได้แก่

	 •	คัดกรองนักเรียนย�กจน

	 •	เยี่ยมบ้�น

	 •	เข้�เรียนและนำ้�หนักส่วนสูง

	 ในที่นี้ให้ผู้ใช้เลือกใช้ง�นเมนู	“คัดกรองนักเรียนย�กจน”	ดังรูปที่	3

	 เมือ่ผู้ใช้ง�นเลอืกเมน	ู“คดักรองนกัเรยีนย�กจน”	แล้ว	จะปร�กฏหน้�จอในส่วนของคดักรองนกัเรยีน

ย�กจนโดยมีเมนูดังต่อไปนี้	1)	ทะเบียนนักเรียน	2)	นักเรียนย�กจน	และ	3)	ร�ยง�น	โดยแต่ละเมนูมีหน้�ที่

ก�รทำ�ง�นดังต่อไปนี้

 1. เมนู ทะเบียนนักเรียน
	 จะแสดงแถบเมนู	 2	 เมนู	 1	 สถิติจำ�นวนนักเรียนในภ�คเรียนนั้นได้แก่	 นักเรียนทั้งหมดจ�กระบบ	

DMC	นักเรียนย�กจนจ�กระบบ	DMC	นักเรียนที่ได้รับทุน	นักเรียนที่ต้องตรวจสอบแก้ไข	และนักเรียนที่ยัง

ไม่เคยคัดกรอง	ดังรูปที่	4

รูปที่ 3  เมนูหน้าแรก

รูปที่ 4  สถิติจ�านวนนักเรียน
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รูปที่ 5  รายชื่อนักเรียนทั้งหมดจากระบบ DMC

	 2)	 ร�ยชื่อนักเรียนทั้งหมดจ�กระบบ	 DMC	 เม่ือทำ�ก�รเลือกชั้นและห้องเรียนแล้ว	 ระบบจะแสดง 

เลขประจำ�ตัวประช�ชนของนักเรียน	 ชื่อ-น�มสกุล	 ชั้น/ห้อง	 ก�รร�ยง�นนักเรียนย�กจนผ่�นระบบ	DMC	

และ	ก�รได้รับก�รจัดสรรอุดหนุน	ดังรูปที่	5	

 2. เมนู นักเรียนยากจน
	 ในส่วนของเมนู	นักเรียนย�กจนจะประกอบไปด้วยเมนูย่อย	2	เมนู	คือ	1)	คัดกรองนักเรียนย�กจน	

(นร.01,นร.04)	2)	ใบสำ�คัญรับเงินอุดหนุน	(นร.06)	และ	3)	นร.08

	 เมื่อเลือกท่ีเมนู	 คัดกรองนักเรียนย�กจน	 (นร.01,นร.04)	 ระบบจะมีฟังก์ชัน	 “ก�รค้นหน้�ร�ยชื่อ

นักเรียน”	ไว้ให้ห�กผู้ใช้ต้องก�รค้นห�ร�ยชื่อนักเรียน	ผู้ใช้ส�ม�รถพิมพ์เลขบัตรประจำ�ตัวประช�ชนนักเรียน

ในช่องค้นห�จ�กนั้นกด	“Search”	ดังรูปที่	6

รูปที่ 6  การค้นหารายชื่อนักเรียน

รูปที่ 7 

 กรณีค้นหารายชื่อนักเรียน

	 	 1.2.1	นักเรียนที่ยังไม่เคยคัดกรอง	ระบบจะแสดงปุ่ม	“บันทึก	นร.”	หลังชื่อนักเรียนเพื่อให้ผู้ใช้

กดเข้�ไปบันทึกข้อมูล
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รูปที่ 8

รูปที่ 9

	 	 1.2.2	นักเรียนที่เคยคัดกรองแล้ว	ระบบจะแสดงปุ่ม	“แก้ไข	นร.”	เพื่อให้ผู้ใช้กดเข้�ไปแก้ไข

ข้อมูลนักเรียน	ปุ่ม	“นร.”	เพื่อพิมพ์แบบ	นร.	ต่�งๆ	

  2.1 เมนู คัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01,นร.04) 

	 	 เมื่อเข้�สู ่เมนู	 “คัดกรองนักเรียนย�กจน	 (นร.01,นร.04)”	 ให้ผู ้ใช้เลือกระดับช้ันและห้อง 

ดังรูปที่	10

	 เมื่อเลือกระดับชั้นและห้องแล้วระบบจะแสดงปุ่มเมนู	“บันทึก	นร.01”	และ	“บันทึก	นร.04”	สำ�หรับ

นักเรียนที่ยังไม่เคยคัดกรองและนักเรียนย�กจนพิเศษ	ให้ผู้ใช้ง�นเลือกบันทึกข้อมูล	ดังรูปที่	11	

	 	 1.2.3	นักเรียนที่ได้ทุนแล้ว	ระบบจะแสดงข้อคว�ม	“ได้ทุนแล้ว”	หลังชื่อนักเรียน

รูปที่ 10  ค้นหารายชื่อนักเรียนขอรับทุน

รูปที่ 11  บันทึกข้อมูล
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 1) การบันทึกแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.01)

	 หลังจ�กกดท่ีปุ่ม “บันทึก นร.01” ระบบจะแสดงแถบสถ�นะก�รบันทึกข้อมูลดังรูปที่	 12	 ซึ่งก�ร

บันทึกข้อมูลแบบขอรับทุนปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจน	(นร.01)	แบ่งเป็น	4	ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน

	 ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล	 ประกอบด้วย	 ชื่อ	 น�มสกุล	 ชั้นเรียนและเลขที่บัตรประจำ�ตัว

ประช�ชน	ของนักเรียนขึน้ม�อัตโนมตัจิ�กข้อมลูเดก็นกัเรยีนย�กจนในระบบจดัเกบ็ข้อมลูนกัเรยีนร�ยบคุคล	

(DMC)	และผู้ใช้ส�ม�รถระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองได้	ดังรูปที่	13

	 	 ข้อมูลผู้ปกครอง	และร�ยได้ครัวเรือน		 		 สถ�นะครัวเรือน

	 	 รูปสภ�พบ้�น	 	 	 	 		 ข้อมูลตำ�แหน่งบ้�น

รูปที่ 12  แถบสถานะการบันทึกข้อมูล

รูปที่ 13  ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ขอรับทุนและข้อมูลผู้ปกครอง

	 ผู้ใช้บนัทึกข้อมลูจำ�นวนสม�ชกิในครวัเรอืน	และข้อมลูร�ยได้ของสม�ชกิในครวัเรือน	ซึง่จะแสดงเป็น

ต�ร�งดังรูปที่	14	ซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ดังต่อไปนี้

•	 จำ�นวนสม�ชกิในครวัเรอืน	(รวมตวันกัเรยีน)	ให้ผูใ้ช้ใส่จำ�นวนสม�ชกิในครวัเรอืนทัง้หมด	จ�กนัน้

จะแสดงต�ร�งต�มจำ�นวนสม�ชิก

•	 คว�มสัมพันธ์กับนักเรียน	 กดเลือกคว�มสัมพันธ์กับนักเรียนลงไป	 อ�ทิ	 ม�รด�	 บิด�	 ย่�	 ย�ย	

เป็นต้น

•	 อ�ยุ	สำ�หรับกรอกอ�ยุของนักเรียนหรือสม�ชิกในครัวเรือนที่มีคว�มสัมพันธ์กับนักเรียน

•	 คว�มพิก�รท�งร่�งก�ยและสติปัญญ�	ถ้�บุคคลนั้นมีคว�มพิก�รเลือก	“ใช่”	หรือไม่มีคว�มพิก�ร

ให้เลือก	“ไม่ใช่”
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•	 ร�ยได้ต่อเดือนของบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์กับนักเรียน	จะประกอบด้วย	5	ประเภท	ได้แก่	1)	ค่�

จ้�งเงนิเดอืน	2)	ร�ยได้จ�กก�รประกอบอ�ชพีท�งก�รเกษตรหลงัหักค่�ใช้จ่�ย	3)	ร�ยได้จ�กธรุกจิ

ส่วนตวัหลงัหกัค่�ใช้จ่�ย	4)	ร�ยได้จ�กสวสัดิก�รจ�กรฐั/เอกชน	และ	5)	ร�ยได้จ�กแหล่งอืน่ๆ	ซึง่

จะกรอกในรูปแบบตวัเลข	ถ้�ไม่มรี�ยได้ในส่วนใดให้ใส่	0	ระบบจะบวกรวมร�ยได้ให้ผูใ้ช้ไว้ในช่อง	

ร�ยได้รวมเฉลีย่ต่อเดอืน	ห�กท่�นกรอกไม่ครบถ้วนหรอืรูปแบบข้อมลูไม่ถกูต้อง	ช่องดงักล่�วจะ

กล�ยเป็นสีแดงเพื่อแจ้งเตือน

•	 รวมร�ยได้ครัวเรือน	 /	 ร�ยได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน	 ซ่ึงทั้งสองส่วนนี้ระบบส�รสนเทศจะทำ�ก�ร

คำ�นวณอัตโนมตัหิลงัจ�กลงข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว	สำ�หรบัพิจ�รณ�ร�ยได้ครวัเรอืนของนกัเรยีนคน

นี้ว่�มีคว�มย�กจนหรือไม่

รูปที่ 14  การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน

รูปที่ 15  ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลล่าสุด

	 เมือ่ผู้ใช้บนัทึกข้อมลูในส่วนนีเ้สรจ็เรยีบร้อยแล้ว	กดปุม่	เพือ่ไปทำ�ส่วนถดัไป	ห�กกรอกข้อมลูไม่ครบ

ถ้วน	ระบบจะแจ้งเตือนและไม่ส�ม�รถทำ�ง�นในขั้นตอนถัดไปได้

	 ในก�รบนัทึกข้อมลูทุกคร้ังระบบได้มกี�รแสดงข้อมลูต่�ง	ๆ 	อ�ท	ิชือ่ผูบ้นัทกึล่�สดุ	บนัทกึข้อมลูผ่�น	

Website	หรือ	Application	วันที่	และเวล�ที่บันทึกล่�สุด	ดังรูปที่	15
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ส่วนที่ 2 สถานะครัวเรือน

	 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถ�นะของครัวเรือน	 (กรอกเฉพ�ะบุคคลที่อ�ศัยในบ้�นปัจจุบัน)	 เป็นข้อมูลแสดง

สภ�พคว�มเป็นอยูข่องนกัเรยีนและครอบครวั	ประกอบด้วย	1)	ครวัเรอืนมภี�วะพึง่พงิ	2)	ประเภททีอ่ยูอ่�ศยั	

3)	สภ�พที่อยู่อ�ศัย	4)	ย�นพ�หนะของครอบครัว	5)	เป็นเกษตกรที่มีที่ดินทำ�กิน(รวมเช่�)	และ	6	ผู้ให้ข้อมูล	

ซึง่ก�รกรอกข้อมลูจะเป็นตวัเลอืกซึง่ผูใ้ช้ส�ม�รถเลอืกข้อมลูต�มคว�มเป็นจรงิและตอบได้ม�กกว่�	1	คำ�ตอบ	

ดังรูปที่	16

	 ผู้ใช้ไม่จำ�เป็นต้องระบุตัวเลือก	 (ต๊ิกถูกหน้�ข้อคว�ม)	 ห�กไม่มีข้อมูลสถ�นะครัวเรือนตรงกับคว�ม

เป็นจริง	

	 เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	กดปุ่ม			 						เพื่อไปทำ�ส่วนถัดไป	

รูปที่ 16  การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน
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ส่วนที่ 3 รูปสภาพบ้าน

	 ผู้ใช้แนบรูปถ่�ยบ้�นนักเรียนในแบบขอรับทุน	และเลือกประเภทภ�พถ่�ยที่แนบม�แบ่งเป็น	4	กรณี

•	 กรณท่ีี	1	บ้�นท่ีอ�ศยัอยูก่บัพ่อแม่	(เป็นเจ้�ของ/เช่�)	โดยรปูประกอบด้วย	รปูที	่1	ภ�พถ่�ยสภ�พ

บ้�นนักเรียน(มีหลังค�และฝ�บ้�นด้วย)	รูปที่	2	ภ�พถ่�ยภ�ยในบ้�นนักเรียน

•	 กรณีที่	2	บ้�นของญ�ติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญ�ติ	โดยรูปประกอบด้วย	รูปที่	1	ภ�พถ่�ยภ�ยนอก	

ที่พัก	รูปที่	2	ภ�พถ่�ยภ�ยใน	ที่พัก

•	 กรณีที่	3	บ้�นหรือที่พักประเภท	วัด	มูลนิธิ	หอพัก	โรงง�น	อยู่กับน�ยจ้�ง	โดยรูปประกอบด้วย	

รูปที่	1	ภ�พถ่�ยภ�ยนอก	ที่พัก	รูปที่	2	ภ�พถ่�ยภ�ยใน	ที่พัก

•	 กรณทีี	่4	ภ�พนกัเรยีนและป้�ยช่ือโรงเรียนเนือ่งจ�กถ่�ยภ�พบ้�นไม่ได้	เพร�ะบ้�นอยูต่่�งอำ�เภอ/

ต่�งจังหวัด/ต่�งประเทศ	หรือไม่ได้รับอนุญ�ตให้ถ่�ยภ�พ	โดยรูปประกอบด้วย	

	 รูปที่	1	ภ�พถ่�ยนักเรียนยืนอยู่ที่ป้�ยโรงเรียน	รูปที่	2	ภ�พถ่�ยนักเรียนคู่กับครูผู้คัดกรอง	โดยต้อง

เป็นเด็กรหัส	G	เท่�นั้น

	 เพื่อช่วยในก�รพิจ�รณ�สภ�พคว�มย�กจนของเด็กนักเรียน	 ดังแสดงในรูปที่	 17	 โดยขั้นตอนก�ร

แบบรูปมีดังนี้

	 1.	คลิกที่กรอบรูปที่ต้องก�รอัพโหลดรูป	ต้องทำ�ก�รอัพโหลดรูปทั้ง	2	รูปให้ครบถ้วน

	 2.	เลือกไฟล์รูปภ�พที่ต้องก�รอัพโหลด	หลังจ�กนั้นกดที่ปุ่ม	“Open”	ระบบจะแสดงรูปที่เลือก	

	 3.	ผู้ใช้จะต้องระบุร�ยละเอียดของรูปที่อัพโหลดโดยเลือกคำ�อธิบ�ยถึงรูปภ�พดังกล่�ว	

 

รูปที่ 17  การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน
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	 เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	กดปุ่ม											เพื่อไปทำ�ส่วนถัดไป	ห�กกรอก

ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ระบบจะแจ้งเตือนและไม่ส�ม�รถทำ�ง�นในขั้นตอนถัดไปได้

ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน

	 สำ�หรับก�รบันทึกพิกัดที่ตั้งของบ้�นนักเรียน	แบ่งเป็น	2	กรณี	ดังนี้

-	 กรณีที่	1	ระบบดึงข้อมูลพิกัดบ้�นนักเรียนจ�กที่อยู่ต�มระบบ	DMC	

	 เมื่อเข้�ม�ถึง	 ข้อมูลท่ีตั้งบ้�น	 ระบบจะดึงพิกัดต�มท่ีอยู่ที่บันทึกเข้�ม�ในระบบ	 DMC	 โดยจะ

ทำ�ก�รปักหมุดพิกัดบ้�นนักเรียนให้อัตโนมัติ	ดังรูปที่	18

รูปที่ 18  ดึงพิกัดบ้านจากข้อมูลที่อยู่จากระบบ DMC
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รูปที่ 19  ดึงพิกัดบ้านนักเรียนกรณีเปลี่ยนที่อยู่

-	 กรณีที่	2	ดึงพิกัดบ้�นจ�กที่อยู่ใหม่ของนักเรียน	

	 กรณีนักเรียนมีก�รเปลี่ยนที่อยู่	 ที่เคยบันทึกลงระบบ	 DMC	 ให้ผู้ใช้ทำ�ก�รติ๊กเครื่องหม�ยถูก	 ที่

ช่องเปลีย่นทีอ่ยู	่เพือ่ทำ�ก�รบนัทกึทีอ่ยูใ่หม่ของนกัเรยีน	จ�กนัน้กด	“ดงึพกิดัจ�กทีอ่ยู”่	โดยระบบ

จะทำ�ก�รปักหมุดพิกัดบ้�นนักเรียนให้อัตโนมัติ	ดังรูปที่	19
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รูปที่ 20  การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย

ขั้นตอนสุดท้าย “บันทึกข้อมูล”

	 ก�รทำ�แบบขอทุนจ�กนัน้จะมหีน้�สรปุข้อมลูข้ึนม�	เพือ่ให้ท่�นรบัรองข้อมลูว่�เป็นคว�มจรงิหรอืไม่	

โดยท่�นส�ม�รถเลื่อนขึ้นลงเพื่อดูข้อมูลที่บันทึกไว้แล้ว	 เพื่อตรวจสอบคว�มถูกต้องจ�กนั้นติ๊ก	 (1) “ขอรับ

รองว่าข้อมูลและภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง” ทุกครั้งเพื่อยืนยันคว�มถูกต้องว่�ข้อมูลเป็น

คว�มจริงและถูกต้องครบถ้วน	ก่อนกด	(2)	“บันทึก”	เพื่อบันทึกข้อมูลเข้�สู่ระบบ	ดังรูปที่	20

 จ�กนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อคว�มแจ้งเตือนว่�บันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย	ห�กผู้ใช้ต้องก�รพิมพ์

แบบ	นร.01	ให้กดที่ปุ่ม	“ตกลง”	ไม่ต้องก�รให้กดปุ่ม	“ยกเลิก” ดังรูปที่	21

รูปที่ 21  หน้าแสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น

	 เมื่อกด	“ตกลง” โปรแกรมจะด�วน์โหลดไฟล์	นร.01	(	PDF	)	เข้�สู่เครื่องของผู้ใช้
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 2) แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการนักเรียนยากจนพิเศษ (นร.04)

	 หลังจ�กกดที่ปุ่ม	“บันทึก นร.04”	ระบบจะแสดงแถบสถ�นะก�รบันทึกข้อมูลแบบสอบถ�มสภ�พ

ปัญห�และคว�มต้องก�รนักเรียนย�กจนพเิศษ	(แบบ	นร.04)	ดงัรปูที	่22	ซึง่ก�รบนัทกึข้อมลู	แบ่งเป็น	4	ส่วน

ดังนี้

	 1)	คว�มคิดเห็นครู

	 2)	ข้อมูลครอบครัว

	 3)	ข้อมูลพฤติกรรมและคว�มเสี่ยงของนักเรียน

	 4)	ข้อมูลคว�มต้องก�ร

รูปที่ 22  แถบสถานะการบันทึกข้อมูล

รูปที่ 23  ส่วนผลการพิจารณาควรได้รับทุน

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นครู

	 ในส่วนแรกของก�รบนัทึกข้อมูลให้ผูใ้ช้ทำ�ก�รติก๊คว�มคดิเหน็ของครูคดักรองเพือ่ขอรบัเงนิอดุหนุน

นักเรียนย�กจนพิเศษระดับโรงเรียน	โดยผลก�รพิจ�รณ�มี	2	ข้อดังนี้

1)	 นักเรียนควรได้รับเงินอุดหนุนให้ต๊ิก	 “ควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ”	 และให้ระบุ

เหตุผลที่นักเรียนควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	จ�กนั้นกด	ถัดไป	ดังรูปที่	23	เพื่อ

บันทึกข้อมูลในส่วนที่	2	ส่วนที่	3	และส่วนที่	4	ต่อไป
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2)	 นักเรียนไม่ควรได้รับเงินอุดหนุนให้ต๊ิก	 “ไม่ควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ”	 และให้

ระบุเหตุผลที่นักเรียนไม่ควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	 จ�กนั้นกด	 ถัดไป	 ดังรูป	

ระบบจะแสดงแจ้งเตือนว่�	 “บันทึกเสร็จเรียบร้อย	 ท่�นต้องก�รกลับไปหน้�ร�ยชื่อหรือไม่” 

ห�กไม่มกี�รเปลีย่นแปลงข้อมูลให้ทำ�ก�รกด	“ตกลง”	ระบบจะนำ�ผู้ใช้กลบัไปหน้�ร�ยช่ือนักเรยีน

เพื่อทำ�ก�รบันทึกข้อมูลนักเรียนคนต่อไป	 แต่ห�กต้องก�รกลับไปแก้ไขข้อมูลให้กด	 “ยกเลิก” 

ดังรูปที่	24

รูปที่ 24  ส่วนผลการพิจารณาไม่ควรได้รับทุน
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รูปที่ 25  ข้อมูลครอบครัว

ส่วนที่ 2 ข้อมูลครอบครัว

	 หลังจ�กที่นักเรียนผ่�นก�รพิจ�รณ�ว่�ควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแล้วนั้น	 จะต้อง

ทำ�ก�รบนัทกึข้อมูลส่วนทีเ่หลอืต่อไป	โดยในส่วนของข้อมลูครวัเรอืนนีใ้ห้ผูใ้ช้ทำ�ก�รบนัทกึ	1)	ข้อมลูนกัเรยีน	

ได้แก่	รปูถ่�ยนกัเรยีน	และ	เบอร์โทรศพัท์ทีส่�ม�รถตดิต่อได้	และ	2)	ข้อมลูครอบครวั	ดงัรปูที	่25	เมือ่บนัทกึ

ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	ให้กด	“ถัดไป”	เพื่อทำ�ก�รบันทึกในส่วนถัดไป
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมและความเสี่ยงของนักเรียน

	 ในส่วนของข้อมูลพฤติกรรมและคว�มเส่ียงของนักเรียน	 จะประกอบไปด้วย	 อ�ทิเช่น	 ข้อมูลด้�น

สุขภ�พ	ก�รอ่�นออกเขียนได้	พฤติกรรมคว�มเสียงต่�งๆ	ในชีวิตของนักเรียน	เป็นต้น	ดังรูปที่	26

ส่วนที่ 4 ข้อมูลความต้องการ

	 ในส่วนนีจ้ะให้ผูใ้ช้บนัทกึข้อมลูคว�มต้องก�รของนกัเรยีนย�กจนพเิศษ	อ�ท	ิคว�มต้องก�รด้�นก�ร

ศึกษ�	คว�มช่วยเหลือต่�ง	ๆ	และก�รรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	เป็นต้น	ดังรูปที่	27

รูปที่ 26  ข้อมูลพฤติกรรมและความเสี่ยงของนักเรียน
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รูปที่ 27  ข้อมูลความต้องการ

รูปที่ 29  แสดงหน้าบันทึกมูลเรียบร้อยแล้ว

	 เมือ่ทำ�ก�รบนัทกึข้อมูลเรยีบร้อยแล้วให้ผูใ้ช้ทำ�ก�รกด	“ถดัไป”	เพือ่เป็นก�รบนัทกึข้อมูลแบบสอบถ�ม

สภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รนักเรียนย�กจนพิเศษ	 (นร.04)	 ระบบจะแสดงแจ้งเตือนว่�	 “บันทึกเสร็จ

เรียบร้อย	 ท่�นต้องก�รกลับไปหน้�ร�ยชื่อหรือไม่”	 ห�กไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทำ�ก�รกด	 “ตกลง”	

ระบบจะนำ�ผู้ใช้กลบัไปหน้�ร�ยชือ่นกัเรยีนเพือ่ทำ�ก�รบันทกึข้อมลูนกัเรยีนคนต่อไป	แต่ห�กต้องก�รกลบัไป

แก้ไขข้อมูลให้กด	“ยกเลิก”	ดังรูปที่	28
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 3) การแก้ไขข้อมูลและการเรียกดูเอกสารแนบ

	 1)	 ก�รแก้ไขข้อมูล

	 	 ห�กผูใ้ช้ต้องก�รแก้ไขข้อมลูนกัเรยีน	ส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รกดทีปุ่ม่ “แก้ไข นร.01” หรอื	

“แก้ไข นร.04”	ดังรูปที่	29

	 สำ�หรับ	นร	.01ผู้ใช้ต้องบันทึกข้อมูลครบทุกขั้นตอนหลังก�รกดแก้ไขจนถึง	“ขอรับรองว่�ข้อมูลและ

ภ�พถ่�ยบ้�นของนักเรียนเป็นคว�มจริง”	และกดบันทึก	กรณีผู้ใช้ไม่ติ๊ก “ขอรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่าย

บ้านของนักเรียนเป็นความจริง” และ	กดปุ่ม	“บันทึก” ในขั้นตอนสุดท้�ยระบบจะขึ้นสถ�นะว่�	 “บันทึก	

นร.01”	

รูปที่ 29  แสดงรายชื่อนักเรียนที่คัดกรองแล้ว
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2) การเรียกดูเอกสารแนบ (แบบนร.01 , นร.02 , นร.04)

 ผู้ใช้ส�ม�รถเรียกดูและสั่งพิมพ์เอกส�รแบบ	 นร.	 และเอกส�รแนบรูปสภ�พบ้�นได้ด้วยตัวเองเพื่อ

อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รทำ�ง�น	 อีกทั้งยังส�ม�รถดูผลก�รตอบแบบขอรับทุนก�รศึกษ�ของนักเรียนใน

คว�มดูแลของท่�นได้ดังแสดงในรูปที่	30

	 สำ�หรับก�รเข้�ดูร�ยง�นนั้นให้ผู้ใช้เลือกชั้น	 และห้องเรียนท่ีต้องก�รเข้�ดูร�ยง�น	 จ�กนั้นดูในส่วน	

“พมิพ์เอกส�ร”	เมือ่กดท่ี	“นร.”	ต่�ง	ๆ 	ทีต้่องก�ร	ไฟล์	PDF	จะถกู	Download	ลงเครือ่งคอมพวิเตอร์อตัโนมตั	ิ

ระบบจะแสดงก�รพิมพ์	นร.	ต่�ง	ๆ	ดังรูปที่	31	ซึ่งมี	4	เมนูใช้ง�น	ได้แก่

• พิมพ์แบบนร.01	สำ�หรับดูผลก�รตอบแบบขอรับทนุก�รศกึษ�นกัเรยีนย�กจน	(นร.01)	ร�ยบคุคล

• พิมพ์แบบนร.02	สำ�หรับดเูอกส�รแนบแบบรบัรองสถ�นะของครวัเรอืนนกัเรยีนเพือ่ประกอบก�ร

พิจ�รณ�ก�รรับทุนนักเรียนย�กจนของรัฐ	(นร.02)	ร�ยบุคคล

• พิมพ์แบบ	นร.04	สำ�หรับดูเอกส�รแบบสอบถ�มสภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รนักเรียนย�กจน

พิเศษ	(นร.04)	ร�ยบุคคล

• พิมพ์แบบ	 นร.08	 สำ�หรับดูเอกส�รแบบหนังสือแจ้งผลก�รรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ

แบบมีเงื่อนไขในสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ร�ยบุคคล

รูปที่ 30  การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน

รูปที่ 31  หน้าจอเพื่อเลือกดูเมนูรายงาน
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ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ

	 1)	แบบขอรับทุนก�รศึกษ�นักเรียนย�กจน	(นร.01)	
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รูปที่ 32  เอกสารแบบนร.01
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รูปที่ 33  เอกสารแนบ นร.02

	 2.	แบบรบัรองสถ�นะของครวัเรอืนนกัเรยีนเพือ่ประกอบก�รพจิ�รณ�ก�รรบัทุนนกัเรยีนย�กจนของ

รัฐ	(นร.02)	
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	 3.	แบบสอบถ�มสภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รนักเรียนย�กจนพิเศษ	(นร.04)	
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รูปที่ 34  เอกสารแนบ นร.04

48

aw_new_VERSIONCC.indd   48 12/6/18   6:09 PM



	 4.	 แบบหนังสือแจ้งผลก�รรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถ�นศึกษ�สังกัด

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(นร.08)

รูปที่ 35  เอกสารแนบ นร.08
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 2.2 ใบส�าคัญรับเงินอุดหนุน (นร.06)

	 เมือ่เข้�สูเ่มน	ู“ใบสำ�คญัรับเงิน	(นร.06)”	ให้ผูใ้ช้เลอืกระดบัชัน้และห้องเรยีน	เมือ่ทำ�ก�รเลอืกเรยีบร้อย

แล้ว	 ระบบจะแสดงร�ยชื่อนักเรียนย�กจน	 เพื่อให้ผู้ใช้ทำ�ก�รบันทึกข้อมูล	 โดยให้ผู้ใช้กดที่ปุ่ม	 “บันทึก 

นร.06”	เพื่อบันทึกข้อมูล	ดังรูปที่	36

	 หลงัจ�กกด	“บนัทกึ	นร.06”	ระบบจะแสดงข้อมลูต่�ง	ๆ 	ของผูป้กครองนกัเรยีนและนักเรยีน	รวมถงึ

จำ�นวนเงนิทีจ่ะได้รบั	โดยให้ผูใ้ช้ทำ�ก�รอพัโหลดรปูภ�พเข้�สูร่ะบบ	4	รปู	ได้แก่1)	รปูก�รรบัเงนิต้องประกอบ

ไปด้วย	นกัเรยีน	รปูบตัรประช�ชนผูป้กครอง	ผูป้กครอง	คณุครแูละผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีน	2)	รปูบตัรประช�ชน

ผู้ปกครอง	3)	รูปเอกส�รมอบอำ�น�จก�รรับเงินส่วนท้�ยแบบฟอร์ม	(กรณีผู้ปกครองไม่ส�ม�รถม�รับเงินได้)	

และ	4)	รูปล�ยเซ็นผู้ปกครอง	ดังรูปที่	37

รูปที่ 36  หน้ารายชื่อเพื่อบันทึก นร.06
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รูปที่ 37  การบันทึกข้อมูล นร.06

	 กรณผีูป้กครองของนกัเรยีนไม่ส�ม�รถม�รบัเงนิสดได้	ให้ทำ�ก�รติก๊	“ต้องก�รรบัเงนิแทนผูป้กครอง”	

ระบบจะแสดงให้ผู้ใช้ทำ�ก�รอัพโหลดรูปภ�พ	เอกส�รมอบอำ�น�จ	นร.08	ในส่วนท้�ยของแบบฟอร์ม	ดังรูป

ที่	38
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รูปที่ 38  การบันทึกข้อมูล นร.06 กรณีรับเงินแทนผู้ปกครอง

	 เมื่อทำ�ก�รบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำ�ก�รกด	 “บันทึก”	 เพื่อเป็นก�รบันทึกข้อมูลใบสำ�คัญรับ

เงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	 (นร.06)	 ระบบจะแสดงแจ้งเตือนว่�	 “บันทึกเสร็จเรียบร้อย	ท่�นต้องก�ร

กลับไปหน้�ร�ยชือ่หรือไม่”	ห�กไม่มกี�รเปลีย่นแปลงข้อมลูให้ทำ�ก�รกด	“ตกลง”	ระบบจะนำ�ผูใ้ช้กลบัไปหน้�

ร�ยชื่อนักเรียนเพื่อทำ�ก�รบันทึกข้อมูลนักเรียนคนต่อไป	แต่ห�กต้องก�รกลับไปแก้ไขข้อมูลให้กด	“ยกเลิก”	
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 การแก้ไขข้อมูลและการเรียกดูเอกสารแนบ

 1) การแก้ไขข้อมูล

	 ให้ผู้ใช้เลือกทีเ่มน	ู“ใบสำ�คญัรบัเงนิอุดหนนุ”	เลอืกชัน้ห้องท่ีต้องก�รแก้ไขข้อมูล	และส�ม�รถทำ�ก�ร

แก้ไขข้อมูลได้โดยก�รกดที่ปุ่ม	“แก้ไข	นร.06”	ดังรูปที่	39

 2) การเรียกดูเอกสารแนบ (นร.06 , นร.07)

	 สำ�หรับก�รเรียกดูเอกส�รแนบนั้นในที่นี้ระบบจะแสดงเอกส�รแนบ	2	ชุด	ได้แก่

	 	 1)	นร.06	คือ	ใบสำ�คัญรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	

	 	 2)	นร.07	คอื	ข้อมลูนกัเรยีนร�ยบคุคล	(เอกส�รแนบกบั	นร.06	ให้ผูป้กรองขณะท่ีม�รับเงิน)

	 โดยให้ผู้ใช้กดท่ีปุ่ม	 “นร.”	 ที่ต้องก�ร	 เพื่อทำ�ก�ร	 Download	 แบบ	 นร.	 โดยไฟล์	 PDF	 จะถูก 

Download	ลงเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

รูปที่ 39  การแก้ไขข้อมูล
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ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ

	 1)	แบบฟอร์มใบสำ�คัญรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	(นร.06)

รูปที่ 40  นร.06 ใบส�าคัญรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
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	 2)	แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนร�ยบุคคล	(นร.07)	
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รูปที่ 41  นร.07 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
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3. เมนู รายงาน

	 สำ�หรบัเมน	ูร�ยง�น	เป็นเมนสูำ�หรบัประก�ศผลก�รคดักรองนกัเรยีนย�กจน	โดยม	ี4	เมนยู่อย	ดงันี้

 3.1 ประกาศผลนักเรียนยากจน

	 แสดงจำ�นวนนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนในแต่ละช่วงชั้น	 และส�ม�รถเลือกผลก�ร

คัดกรองสำ�หรับภ�คเรียนที่ผ่�นม�ได้ดังรูปที่	42	ในหม�ยเลข	1	ด�วน์โหลดร�ยชื่อนักเรียนได้จ�กหม�ยเลข

ที่	2

รูปที่ 42  ประกาศผลนักเรียนยากจน

	 และเมือ่ผูใ้ช้กดที	่“ระดบัชัน้”	จะส�ม�รถเข้�ไปดูร�ยชือ่นกัเรยีนทีไ่ด้รบัเงนิอดุหนนุพร้อมกบัจำ�นวน

เงินที่จะได้รับได้ดังรูปที่	43
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รูปที่ 43  แสดงรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์

รูปที่ 44  ประกาศผลนักเรียนยากจน

 3.2 ประกาศผลนักเรียนยากจนพิเศษ

	 แสดงจำ�นวนนกัเรยีนท่ีได้รบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนย�กจนพเิศษในแต่ละช่วงชัน้	และส�ม�รถเลอืกผล

ก�รคัดกรองสำ�หรับภ�คเรียนท่ีผ่�นม�ได้ดังรูปที่	 44	 ในหม�ยเลข	 1	 ด�วน์โหลดร�ยชื่อนักเรียนได้จ�ก

หม�ยเลขที่	2
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	 และเมื่อผู้ใช้กดที่	 “ระดับชั้น”	จะส�ม�รถเข้�ไปดูร�ยชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจน

พิเศษพร้อมกับจำ�นวนเงินที่จะได้รับได้ดังรูปที่	45

รูปที่ 45  แสดงรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์

 3.3 ติดตามความก้าวหน้านักเรียนยากจน (นร.01)

	 ในเมน	ูตดิต�มคว�มก้�วหน้�	จะแสดงร�ยง�นคว�มคบืหน้�ก�รทำ�ง�นของโรงเรยีน	โดยระบบจะแจ้ง

จำ�นวนนกัเรียนท่ีคดักรองแล้ว	จ�กจำ�นวนนกัเรยีนทีห่มดทีต้่องคดักรอง	ร้อยละของคว�มคบืหน้�	และสถ�นะ

ก�รคัดกรองของนักเรียน	ดังรูปที่	46
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รูปที่ 46  เมนูติดตามความก้าวหน้า

รูปที่ 47  เมนูติดตามความก้าวหน้า

 3.4 ติดตามความก้าวหน้านักเรียนยากจนพิเศษ (นร.04,นร.06)

	 ในเมน	ูตดิต�มคว�มก้�วหน้�	จะแสดงร�ยง�นคว�มคบืหน้�ก�รทำ�ง�นของโรงเรยีน	โดยระบบจะแจ้ง

สถ�นะของก�รบันทึกข้อมูล	นร.04	และ	นร.06	และ	ดังรูปที่	47

61

aw_new_VERSIONCC.indd   61 12/6/18   6:09 PM



62

aw_new_VERSIONCC.indd   62 12/6/18   6:09 PM



คู่มือการใช้งาน
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

ส่วนที่  3
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	 ในกระบวนก�รคัดกรองนักเรียนย�กจน	 ครูผู้ใช้ง�นส�ม�รถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	 หรือแท็บเล็ตเป็น

เครือ่งมอืก�รสำ�รวจเพือ่คว�มสะดวกรวดเรว็ในก�รทำ�ง�น	แอปพลเิคชันส�ม�รถใช้ได้ท้ังในระบบปฏิบตักิ�ร

แบบ	iOS	และ	Android	คู่มือก�รใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในก�รสำ�รวจนี้ประกอบด้วย	2	ส่วนหลัก

คือ	(1)	ก�รติดตั้งโปรแกรม	และ	(2)	วิธีก�รใช้	โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้	

1. การติดตั้งโปรแกรม

	 โปรแกรมใช้ง�นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติก�ร	iOS	และ	Android		

 ความต้องการขั้นต�่าของระบบ

 iOS	version	8.2	ขึ้นไป	และใช้ง�นบน	iPhone	5	ขึ้นไป

 Android minSdkVersion	14	หรือ	KitKat	4.4	ขึ้นไป

	 ถ้�มคุีณสมบตัติำ�่กว่�น้ีให้ทำ�ก�รอพัเดทเวอร์ชัน่หรือเปลีย่นไปใช้เครือ่งทีมี่คุณสมบติัท่ีเหม�ะสมแทน

•	 ระบบ	iOS:	ค้นห�แอปฯ	“ทุนย�กจน”	หรือ	“ปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจน”	หรือ	“สพฐ”	ที่	App	

Store

•	 ระบบ	Android:	ค้นห�แอปฯ	“ทุนย�กจน”	หรือ	“ปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจน”	หรือ	“สพฐ”	ที่	

Play	Store

 

รูปที่ 1  ค้นหาแอปฯ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”
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รูปที่ 2  ค้นหาแอปฯ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”

	 ▶ เลือก	“ปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจน”	และ	กดติดตั้ง	(install)

	 ▶ เมือ่ตดิตัง้เสรจ็จะปร�กฏไอคอนของ	Mobile	application	ปัจจยัพืน้ฐ�นนกัเรยีนย�กจน

รูปที่ 3  ไอคอนของ Mobile application “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”
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2. วิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการส�ารวจ

	 กระบวนก�รคัดกรองนักเรียนย�กจนโดยบันทึกข้อมูลผ่�นแอปพลิเคชันนในโทรศัพท์มือถือหรือ	

แท็บเล็ต

•	 ครูนำ�โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปเพื่อไปคัดกรองนักเรียนย�กจนที่บ้�น

•	 บันทึกข้อมูลผู้ปกครอง	ร�ยได้	และสถ�นะครัวเรือนผ่�นแอปพลิเคชัน

•	 ถ่�ยรูปสภ�พบ้�นของนักเรียนแล้วอัพโหลด

•	 อุปกรณ์เคลื่อนที่	จะดึงค่�พิกัดจ�ก	GPS	อัตโนมัติ

รูปที่ 4  กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต

การตั้งค่าเริ่มต้นใช้งาน
•	 ระบบจะแจ้งเตือนให้เปิดก�รใช้ง�นก�รระบุตำ�แหน่ง	(location)								ผู้ใช้ควรตรวจสอบก�รเปิด

ใช้ง�นทุกครั้งก่อนเริ่มต้นใช้ง�นระบบ

•	 เปิดก�รเชื่อมต่อสัญญ�ณ	wifi								หรือ	ข้อมูลมือถือ						เมื่อกดบันทึกข้อมูล	ระบบจะบันทึก	

ข้อมูลลงเครื่องก่อน	 ผู้ใช้ต้องกด	 “อัพเดทข้อมูล”	 เท่�นั้น	 ระบบถึงจะทำ�ก�รส่งข้อมูลไปสู ่

ฐ�นข้อมูล
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ค�าอธิบายแถบเมนู

• หน้าหลัก 

	 แสดงชื่อของผู้ทำ�ก�รคัดกรองที่เข้�ใช้ง�นระบบ

• นร.01

	 สำ�หรับทำ�ก�รคัดกรองนักเรียนย�กจน

• นร.04

	 สำ�หรับทำ�แบบสอบถ�มปัญห�คว�มเสี่ยงและคว�มต้องก�รของนักเรียนย�กจน

พิเศษ

• นร.06

	 สำ�หรับก�รทำ�ใบสำ�คัญรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ

• เช็คชื่อ

	 สำ�หรับแสดงร�ยชื่อนักเรียนเพื่อให้ผู้ใช้เลือกสำ�หรับทำ�ก�รบันทึกเข้�เรียน

• น�้าหนักส่วนสูง

	 สำ�หรับแสดงร�ยชื่อนักเรียนเพื่อให้ผู ้ใช้เลือกสำ�หรับทำ�ก�รบันทึกนำ้�หนัก 

ส่วนสูง

• อัพเดทข้อมูล 

	 สำ�หรับส่งและดึงข้อมูลจ�กฐ�นข้อมูล

• ส�ารองข้อมูล

	 สำ�หรบัสำ�รองข้อมลูเพือ่ส่งให้ทมีพฒัน�ระบบตรวจสอบ	กรณไีม่ส�ม�รถส่งข้อมลูได้

• ออก 

	 สำ�หรับออกจ�กระบบ

รูปที่ 5  แถบเมนูการท�างาน

3. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

	 ครูผู้ใช้แต่ละคนจะมี	Username	และ	Password	เป็นของตัว

เอง	ห�กคุณครูท่�นใดไม่มี	Username	และ	Password	ให้ทำ�ก�รแจ้ง	

Admin	โรงเรยีนเพือ่ทำ�ก�รเพิม่ผูใ้ช้ง�นได้	ซึง่ส�ม�รถลงช่ือเข้�ใช้ด้วย

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่�นดังกล่�ว	หน้�จอก�รทำ�ง�นจะแสดงดังรูปที่	6

รูปที่ 6  การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

67

aw_new_VERSIONCC.indd   67 12/6/18   6:09 PM



	 เมื่อเข้�ใช้ระบบครั้งแรก	 ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกดึงข้อมูลเฉพ�ะห้องเรียนที่ต้องก�รคัดกรองได ้

ก�รดึงข้อมูลครั้งแรกต้องต่อสัญญ�ณอินเตอร์เน็ตเท่�นั้น	ดังรูปที่	7

รูปที่ 7  การดึงข้อมูลรายชื่อนักเรียน

4. แบบขอรับทุนทางการศึกษานักเรียนยากจน (แบบนร.01)

	 เลือกเมนู	“นร.01”	เพื่อทำ�แบบคัดกรอง	ผ่�นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต	กดเลือก

ระดับชั้นและห้อง	ระบบจะแสดงร�ยชื่อนักเรียนทั้งหมดในห้องที่เลือกบนหน้�จอก�รทำ�ง�น	โดยร�ยชื่อจะ

แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ร�ยชื่อนักเรียนที่	“ยังไม่ได้ขอทุน”	และ	“ขอทุนแล้ว” เพื่อให้ผู้ใช้ทำ�ก�รเลือก

นักเรียน	ดังรูปที่	8

 

รูปที่ 8  หน้าเลือกระดับชั้น
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	 เมือ่เลอืกร�ยชือ่นกัเรยีนทีจ่ะทำ�ก�รคดักรอง	ระบบจะแสดงแถบ

สถ�นะก�รบันทึกข้อมูลดังรูปที่	9	ซึ่งก�รบันทึกข้อมูลแบบขอรับทุนก�ร

ศึกษ�นักเรียนย�กจน	(นร.	01)	แบ่งเป็น	4	ส่วนดังนี้	1)	ข้อมูลผู้ปกครอง	

2)	ร�ยได้ครัวเรือน	3)	สถ�นะครัวเรือน	และ	4)	ภ�พถ่�ย/พิกัด	ดังรูปที่	9

รูปที่ 10  ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ขอรับทุนและข้อมูลผู้ปกครอง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ปกครอง

กดที่		 	 บนแถบสถ�นะก�รบันทึกข้อมูล	

	 	 ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล	 ประกอบด้วย	 ชื่อ,	

น�มสกุล	 ของนักเรียนขึ้นม�อัตโนมัติจ�กข้อมูลเด็กย�กจนในระบบ

จัดเก็บข้อมูลนักเรียนร�ยบุคคล	 (DMC)	 และผู้ใช้ส�ม�รถระบุข้อมูล

เกี่ยวกับผู้ปกครองได้	ดังรูปที่	10

	 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	กดปุ่ม		 	 	 	 	 	 เพื่อไปทำ�ส่วนถัดไป	 ห�กกรอก

ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน

รูปที่ 9  แถบสถานะการบันทึกข้อมูล
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ส่วนที่ 2 รายได้ครัวเรือน

กดที่		 	 บนแถบสถ�นะก�รบันทึกข้อมูล

	 	 ผูใ้ช้บนัทกึจำ�นวนสม�ชกิในครวัเรอืน	และข้อมลูร�ยได้ของสม�ชกิในครวัเรอืน	ซึง่ประกอบด้วย

•	คว�มสัมพันธ์กับนักเรียน	กดเลือกคว�มสัมพันธ์กับนักเรียนลงไป	อ�ทิ	ม�รด�	บิด�	ย่�	ย�ย	

เป็นต้น

•	คว�มพิก�รท�งร่�งก�ยหรือสติปัญญ�	 ถ้�บุคคลนั้นมีคว�มพิก�รเลือก	 “ใช่”	 หรือไม่มีคว�ม

พิก�รให้เลือก	“ไม่ใช่”

•	อ�ยุ	สำ�หรับกรอกอ�ยุของนักเรียนหรือสม�ชิกในครัวเรือนที่มีคว�มสัมพันธ์กับนักเรียน

•	ร�ยได้ของบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์กับนักเรียน	จะประกอบด้วย	4	ประเภท	ได้แก่	1)	ค่�จ้�ง

เงินเดือน	 2)	 ร�ยได้จ�กก�รประกอบอ�ชีพท�งก�รเกษตร	 3)	 ร�ยได้จ�กธุรกิจส่วนตัว	 4)	

สวสัดกิ�รจ�กรฐั/เอกชน	และ	5)	ร�ยได้จ�กแหล่งอืน่ๆ	ถ้�ไม่มรี�ยได้ในส่วนใดให้ใส่	0	ระบบ

จะบวกรวมร�ยได้ให้ผู้ใช้ไว้ในช่อง	ร�ยได้รวม

•	รวมร�ยได้ครัวเรือน	/	ร�ยได้เฉลี่ยต่อคน	ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบส�รสนเทศจะทำ�ก�รคำ�นวณ

อัตโนมัติหลังจ�กลงข้อมูลเสร็จ	สำ�หรับพิจ�รณ�ร�ยได้ครัวเรือนของนักเรียนคนนี้ว่�มีคว�ม

ย�กจนหรือไม่

	 ในหน้�นีเ้มือ่เข้�ม�จะให้เร�ทำ�ก�รใส่จำ�นวนสม�ชกิในในครวัเรือน	(รวมตวันกัเรยีน)	ดงัรปูที	่11	เมือ่

ทำ�ก�รใส่จำ�นวนสม�ชิกในครัวเรือนเรียบร้อยแล้วให้	กดปุ่ม		 			เพื่อไปทำ�ส่วนถัดไป

 

รูปที่ 11  การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน
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	 เมื่อบันทึกข้อมูลร�ยได้ของสม�ชิกในครัวเรือนคนที่	1	เสร็จแล้ว	ส�ม�รถบันทึกข้อมูลของคนถัดไป

โดยก�รสมัผัสจอเลือ่นไปท�งด้�นขว�	และย้อนดูข้อมลูของสม�ชกิทีท่ำ�ไปแล้วส�ม�รถทำ�ได้เช่นกนั	โดยก�ร

สัมผัสจอเลื่อนไปท�งด้�นซ้�ย	ดังรูปที่	12

		 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	กดปุ่ม		 	 	 	 	 	 	 เพื่อไปทำ�ส่วนถัดไป	ห�กกรอก

ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน

รูปที่ 12  การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน
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ส่วนที่ 3 สถานะครัวเรือน

กดที่		 	 บนแถบสถ�นะก�รบันทึกข้อมูล

	 	 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถ�นะของครัวเรือน	 เป็นข้อมูลแสดงสภ�พคว�มเป็นอยู่ของนักเรียนและ

ครอบครัว	อ�ทิ	ก�รมีภ�ระพึ่งพิง,ประเภทที่อยู่อ�ศัย,	สภ�พที่อยู่อ�ศัย,	ย�นพ�หนะของครอบครอง	ก�รมี

ที่ดินทำ�กิน	 และผู้ให้ข้อมูล	 ซึ่งก�รกรอกข้อมูลจะเป็นตัวเลือกซ่ึงผู้ใช้ส�ม�รถเลือกข้อมูลต�มคว�มเป็นจริง	

ดังรูปที่	13

 

รูปที่ 13  การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน

	 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	กดปุ่ม	 	 	 	 	 	 	 เพื่อไปทำ�ส่วนถัดไป	ห�กกรอก

ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน
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ส่วนที่ 4 ภาพถ่าย

กดที่	 	 บนแถบสถ�นะก�รบันทึกข้อมูล	ระบบจะแจ้งเตือนให้เปิดเพื่อก�รใช้ง�น	GPS	เสมอ

•	ระบบจะดึงค่�พิกัดอัตโนมัติจ�ก	 GPS	ณ	 ตำ�แหน่งที่ผู้ใช้อยู่และแสดงค่�ละติจูด/ลองติจูด 

บนหน้�จอ	โดยแอปพลเิคชันจะแสดงทีอ่ยูบ้่�นนักเรียนจ�กระบบ	DMC	ดงัรูปที	่14	หม�ยเลข	

1	และห�กนักเรียนมกี�รเปลีย่นทีอ่ยูใ่หม่	(ซ่ึงข้อมูลไม่ตรงกบัทีบ่นัทกึในระบบ	DMC)	ให้คณุครู

ทำ�ก�รติ๊กที่	“เปลี่ยนที่อยู่ใหม่”	หม�ยเลข	2	เพื่อบันทึกข้อมูลที่อยู่ใหม่ลงไป	ดังรูปที่	14

 	 สำ�หรบัข้อมลูพกิดันัน้	กรณทีีโ่ทรศพัท์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็ไม่พบพกิดัหรอืตรวจสอบพกิดัน�นเกนิไป	

ผู้ใช้ส�ม�รถกดปุ่ม		 						ได้	โดยระบบจะแจ้งเตอืนว่� “ไม่พบพกิดัปัจจบุนั ต้องการบนัทกึข้อมลูโดย

ไม่มพิีกดัหรอืไม่”	ให้ผูใ้ช้กด	ตกลง	เพือ่ไปทำ�ส่วนถัดไป	แต่ควรใส่พกิดัเพือ่เป็นประโยชน์ต่อตวันกัเรยีนเพือ่

ก�รติดต�มดูแลนักเรียนในอน�คต	ดังแสดงในรูปที่	15

รูปที่ 14  ที่อยู่บ้านนักเรียน รูปที่ 15  การบันทึกข้อมูลพิกัด
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	 ก�รบันทึกรูปภ�พ	กดที่ปุ่ม	“คลังภาพ” แล้วเลือกไฟล์รูปภ�พที่ต้องก�รอัพโหลด	หรือ “ถ่ายภาพ” 

เพื่อถ่�ยภ�พด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต	ดังแสดงในรูปที่	16

ผู้ใช้แนบรูปถ่�ย	และเลือกประเภทภ�พถ่�ยที่แนบม�	แบ่งเป็น	4	กรณี	

•	กรณีที่	1	บ้�นที่อ�ศัยอยู่กับพ่อแม่	(เป็นเจ้�ของ/เช่�)	โดยรูปประกอบด้วย	รูปที่	1	ภ�พถ่�ย

สภ�พบ้�นนักเรียน(มีหลังค�และฝ�บ้�นด้วย)	รูปที่	2	ภ�พถ่�ยภ�ยในบ้�นนักเรียน

•	กรณีท่ี	2	บ้�นของญ�ต/ิผูป้กครองทีไ่ม่ใช่ญ�ต	ิโดยรปูประกอบด้วย	รปูที	่1	ภ�พถ่�ยภ�ยนอก	

ที่พัก	รูปที่	2	ภ�พถ่�ยภ�ยในที่พัก

•	กรณีที่	3	บ้�นหรือที่พักประเภท	วัด	มูลนิธิ	หอพัก	โรงง�น	อยู่กับน�ยจ้�ง	โดยรูปประกอบ

ด้วย	รูปที่	1	ภ�พถ่�ยภ�ยนอก	ที่พัก	รูปที่	2	ภ�พถ่�ยภ�ยใน	ที่พัก

•	กรณีท่ี	 4	 ภ�พนักเรียนและป้�ยชื่อโรงเรียนเนื่องจ�กถ่�ยภ�พบ้�นไม่ได้	 เพร�ะบ้�นอยู่ต่�ง

อำ�เภอ/ต่�งจังหวัด/ต่�งประเทศ	หรือไม่ได้รับอนุญ�ตให้ถ่�ยภ�พ	โดยรูปประกอบด้วย	รูปที่	

1	ภ�พถ่�ยนักเรียนยืนอยู่ที่ป้�ยโรงเรียน	รูปที่	2	ภ�พถ่�ยนักเรียนคู่กับครูผู้ใช้	โดยต้องเป็น

เด็กรหัส	G	เท่�นั้น

รูปที่ 16  การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน

	 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	กดปุ่ม	 							เพื่อไปทำ�ส่วนถัดไป
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รูปที่ 17  การแสดงรับรองข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง

	 เมือ่กรอกข้อมลูเสรจ็ครบทัง้	4	ส่วน	ไอคอนสถ�นะก�รบนัทกึข้อมลูจะเป็นสเีขยีวทัง้	4	ไอคอน	จ�ก

นั้นผู้ใช้ติ๊ก	“รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง”	เพื่อยืนยันข้อมูล	ดังรูปที่	17

	 	 เมื่อรับรองว่�ข้อมูลและภ�พถ่�ยเป็นจริง	 ระบบจะแสดงหน้�สรุปผลก�รกรอกข้อมูลทุกส่วน	

(แบบขอรับทุนก�รศึกษ�นักเรียนย�กจน)	ขึ้นม�โดยอัตโนมัติ	เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล	ผู้ใช้ส�ม�รถเลื่อน

ขึ้นลงเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้	จ�กนั้นผู้ใช้กดที่	“บันทึก”	เพื่อทำ�ก�รบันทึกข้อมูลทั้งหมด	ดังรูปที่	18

รูปที่ 18  การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย

	 *	หม�ยเหตุ	ถ้�ผู้ใช้ข้�มขั้นตอน	“รับรองว่�ข้อมูลและภ�พถ่�ยเป็นจริง”	และ	“บันทึก”	ข้อมูล	(เช่น

กดปุ่มกลับไปร�ยชื่อ)	ร�ยชื่อเด็กจะไม่ถูกย้�ยไปยังฝั่ง	“ขอทุนแล้ว”
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	 หลังจ�กกด	“บันทึก”	ข้อมูลเสร็จสิ้น	ระบบจะดำ�เนิก�รส่งข้อมูลเข้�สู่ฐ�นข้อมูลอัตโนมัติ	ห�กมีก�ร

เชื่อมต่อสัญญ�ณอินเตอร์เน็ตอยู่	ดังรูปที่	19

รูปที่ 19  ส่งข้อมูลส�าเร็จ

76

aw_new_VERSIONCC.indd   76 12/6/18   6:09 PM



 5. แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการนักเรยีนยากจนพเิศษ 
(แบบนร.04)

	 เลือกเมนู	“นร.04”	เพื่อทำ�แบบคัดกรอง	ผ่�นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต	กดเลือก

ระดับชั้นและห้อง	ระบบจะแสดงร�ยชื่อนักเรียนทั้งหมดในห้องที่เลือกบนหน้�จอก�รทำ�ง�น	โดยร�ยชื่อจะ

แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 ร�ยชื่อนักเรียนที่	 “ยังไม่ได้ทำ�”	 และ	 “ทำ�แล้ว”	 เพื่อให้ผู้ใช้ทำ�ก�รเลือกนักเรียน 

ดังรูปที่	20

 

รูปที่ 20  หน้าเลือกระดับชั้น
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ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นครู

	 ในส่วนแรกของก�รบนัทึกข้อมลูให้ผูใ้ช้ท�ก�รติก๊	คว�มคดิเหน็ของครคูดักรองเพือ่ขอรบัเงนิอดุหนนุ	

นักเรียนย�กจนพิเศษระดับโรงเรียน	โดยผลก�รพิจ�รณ�มี	2	ข้อดังนี้

	 1)	 นักเรียนควรได้รับเงินอุดหนุนให้ติ๊ก	 “ควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ”	 และให้ระบุ

เหตุผลที่นักเรียนควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	จ�กนั้นระบบจะแสดงแถบเมนู	3	เมนูเพื่อให้ผู้

ใช้ทำ�ก�รบันทึกข้อมูลนักเรียนต่อไป	ดังรูปที่	21

 

	 2)	 นักเรียนไม่ควรได้รับเงินอุดหนุนให้ต๊ิก	 “ไม่ควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ”	 และให้

ระบุเหตุผลที่นักเรียนไม่ควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	จ�กนั้นกด	“บันทึก”	ระบบจะนำ�กลับไป

หน้�ร�ยชื่อเพื่อทำ�ก�รบันทึกข้อมูลนักเรียนคนต่อไป

รูปที่ 21  หน้าแสดงผลการพิจารณา
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลครอบครัว

	 หลังจ�กที่นักเรียนผ่�นก�รพิจ�รณ�ว่�ควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแล้วนั้น	 จะต้อง

ทำ�ก�รบนัทกึข้อมูลส่วนทีเ่หลอืต่อไป	โดยในส่วนของข้อมลูครวัเรอืนนีใ้ห้ผูใ้ช้ทำ�ก�รบนัทกึ	1)	ข้อมลูนกัเรยีน	

ได้แก่	รปูถ่�ยนกัเรยีน	และ	เบอร์โทรศพัท์ทีส่�ม�รถตดิต่อได้	และ	2)	ข้อมลูครอบครวั	ดงัรปูที	่36	เมือ่บนัทกึ

ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	ให้กด	“ถัดไป”	เพื่อทำ�ก�รบันทึกในส่วนถัดไป	ดังรูปที่	22

รูปที่ 22  ข้อมูลครอบครัว
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมและความเสี่ยงของนักเรียน

	 ในส่วนของข้อมูลพฤติกรรมและคว�มเส่ียงของนักเรียน	 จะประกอบไปด้วย	 อ�ทิเช่น	 ข้อมูลด้�น

สุขภ�พ	ก�รอ่�นออกเขียนได้	พฤติกรรมคว�มเสียงต่�งๆ	ในชีวิตของนักเรียน	เป็นต้น	ดังรูปที่	23

รูปที่ 23  ข้อมูลพฤติกรรมและความเสี่ยงของนักเรียน
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รูปที่ 24  ข้อมูลความต้องการ

	 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำ�ก�รกดที่	“บันทึก”	เพื่อบันทึกข้อมูล	เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย

แล้วระบบจะดำ�เนิก�รส่งข้อมูลเข้�สู่ฐ�นข้อมูลอัตโนมัติ	 ห�กมีก�รเชื่อมต่อสัญญ�ณอินเตอร์เน็ตอยู่	 และ 

ร�ยชื่อนักเรียนที่ทำ�ก�รบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะย้�ยไปฝั่ง	“คัดกรองแล้ว”	

ส่วนที่ 4 ข้อมูลความต้องการ

	 ในส่วนนี้จะให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลคว�มต้องก�รของนักเรียนย�กจนพิเศษ	 อ�ทิ	 คว�มต้องก�รด้�น 

ก�รศึกษ�	คว�มช่วยเหลือต่�ง	ๆ	และก�รรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	เป็นต้น	ดังรูปที่	24
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6. ใบส�าคัญรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (แบบ นร.06)

	 เลือกเมนู	“นร.06”	เพื่อทำ�แบบคัดกรอง	ผ่�นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต	กดเลือก

ระดับชั้นและห้อง	ระบบจะแสดงร�ยชื่อนักเรียนทั้งหมดในห้องที่เลือกบนหน้�จอก�รทำ�ง�น	โดยร�ยชื่อจะ

แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 ร�ยชื่อนักเรียนที่	 “ยังไม่ได้ทำ�”	 และ	 “ทำ�แล้ว”	 เพื่อให้ผู้ใช้ทำ�ก�รเลือกนักเรียน 

ดังรูปที่	25

    

	 เมื่อผู้ใช้เลือกร�ยช่ือนักเรียนที่ต้องก�รบันทึกข้อมูลแล้ว	 ระบบจะแสดงข้อมูลชื่อ	 –	 น�มสกุล 

เลขบตัรประช�ชนของผูป้กครองให้อัตโนมตั	ิซึง่ผูใ้ช้ส�ม�รถทำ�ก�รแก้ไขข้อมลูได้	และแสดงจำ�นวนเงนิอดุหนนุ

ย�กจนพิเศษทีจ่ะได้รับในภ�คเรยีนนัน้	ๆ 	โดยให้ผู้ใช้ทำ�ก�รอัพโหลดหรอืถ่�ยรูปก�รรบัเงนิของนกัเรยีนย�กจน

พิเศษที่ประสงค์รับเป็นเงินสด	จำ�นวน	2	รูป	โดยรูปที่	1	คือรูปก�รรับเงินของนักเรียนโดยภ�ยในรูปจะต้อง

ประกอบไปด้วย	นักเรียน	ผู้ปกครองของนักเรียน	คุณครูและผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	และรูปที่	 2	คือรูปบัตร

ประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ปกครองนักเรียน	ดังรูปที่	26

	 จ�กนั้นให้ผู้ปกครองทำ�ก�รเซ็นชื่อในแอปพลิเคชัน	โดยกดที่	“แก้ไขล�ยมือชื่อ”	ดังรูปที่	27

รูปที่ 25  หน้าเลือกระดับชั้น
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รูปที่ 26  การอัพโหลดรูปการรับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษ

รูปที่ 27  การลายมือชื่อผู้ปกครอง

	 จ�กนั้นระบบจะแสดงช่องให้ผู้ปกครองทำ�ก�รเซ็น

ล�ยมือชื่อ	 ห�กเซ็นล�ยมือชื่อผิดหรือไม่ถูกต้องส�ม�รถ

ทำ�ก�รกดท่ีรูป	“ถงัขยะสแีดง”	เพ่ือทำ�ก�รลบและเซน็ล�ยมอื

ชื่อใหม่อีกคร้ัง	 เมื่อทำ�ก�รเซ็นล�ยมือชื่อถูกต้องแล้วให้

ทำ�ก�รกด	“บันทึก”	ดังรูปที่	28

รูปที่ 28  ลายมือชื่อผู้ปกครอง
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	 กรณีผู้ปกครองของนักเรียนไม่ส�ม�รถม�รับเงินสดได้	ให้ทำ�ก�รติ๊ก	“รับเงินแทนผู้ปกครอง”	ระบบ

จะแสดงให้ผู้ใช้ทำ�ก�รอัพโหลดรูปภ�พ	เอกส�รมอบอำ�น�จ	นร.08	ในส่วนท้�ยของแบบฟอร์ม	ดังรูป	29

รูปที่ 29  กรณีรับเงินสดแทนผู้ปกครอง

	 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำ�ก�รกดที่	“บันทึก”	เพื่อบันทึกข้อมูล	เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย

แล้วระบบจะดำ�เนิก�รส่งข้อมูลเข้�สู่ฐ�นข้อมูลอัตโนมัติ	 ห�กมีก�รเชื่อมต่อสัญญ�ณอินเตอร์เน็ตอยู่	 และ 

ร�ยชื่อนักเรียนที่ทำ�ก�รบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะย้�ยไปฝั่ง	“คัดกรองแล้ว”
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7. การท�างาน Offline Mode

	 ก�รบนัทกึข้อมลูคดักรองนกัเรยีนย�กจนผ่�นโทรศพัท์เคลือ่นทีห่รอืแทบ็เลต็	ส�ม�รถทำ�ง�นในขณะที่

ไม่มีสัญญ�ณอินเตอร์เน็ตได้	(Offline	Mode)	โดยหลังจ�กผู้ใช้ทำ�ก�รเข้�สู่ระบบและดึงข้อมูลร�ยชื่อนักเรียน

เรียบร้อยแล้ว	ผู้ใช้ส�ม�รถใช้ง�นแบบ	Offline	Mode	 โดยทำ�ก�รบันทึกข้อมูลได้ปกติเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จ	

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อน	เมื่อต้องก�รส่งข้อมูลให้ทำ�ก�รเชื่อมต่อสัญญ�ณอินเตอร์เน็ตให้

เรียบร้อยก่อน	 แล้วไปที่เมนูหลักในส่วนของก�รส่งข้อมูล	 ให้ทำ�ก�รกด	 “ส่งข้อมูล”	 หลังจ�กนั้นระบบจะส่ง

ข้อมูลเข้�สู่ระบบฐ�นข้อมูล	ให้สังเกตที่สถ�นะบนหน้�จอแสดงผล	ดังรูปที่	30

รูปที่ 30  การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
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8. การค้นหารายชื่อนักเรียน

	 ผู้ใช้ส�ม�รถค้นห�ร�ยชือ่นกัเรยีนได้โดยก�รกดทีเ่ครือ่งหม�ย	ด้�นบนขว�มอืของแอปพลเิคชนั	จ�ก

นั้นพิมพ์ชื่อนักเรียนหรือเลขบัตรประจำ�ตัวประช�ชนเพื่อค้นห�ร�ยชื่อนักเรียน	ดังรูปที่	31

 

รูปที่ 31  ค้นหารายชื่อนักเรียน
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คู่มือการด�าเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน
ส�าหรับ Admin โรงเรียน

ส่วนที่  4
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รูปที่ 1  ข้อมูลโรงเรียน

	 ในก�รดำ�เนินง�นของ	 Admin	 โรงเรียนผ่�นเว็บแอปพลิเคชัน	 ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเข้�ใช้ง�นได้ที ่

cct.thaieduforall.org	โดยโปรแกรมใช้ง�นบนเวบ็แอปพลเิคชนัจะส�ม�รถแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 

Version 50	ขึ้นไป

 Admin โรงเรียน หรือ	ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน	อ�จจะเป็น	Admin	ที่ดูแล	DMC	ของโรงเรียนนั้นๆ	

เช่น	 ครูคอมพิวเตอร์	 หรือครูที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในเรื่องที่เก่ียวกับระบบส�รสนเทศ	 เพื่อให้ส�ม�รถ 

ช่วยดูแลครูในโรงเรียนให้ใช้ง�นระบบได้	ซึ่ง	Admin	โรงเรียน

	 Admin	โรงเรียนเข้�สู่ระบบด้วย	Username	ของ	Admin	ที่ได้รับอนุญ�ตจ�กเขตพื้นที่	ซึ่ง	Username	

ดังกล่�วนำ�หน้�ด้วย	school@....	โดยก�รทำ�ง�นของ	Admin	โรงเรียนมีก�รทำ�ง�นดังต่อไปนี้

1. เมนู จัดการข้อมูล

 1.1 ข้อมูลโรงเรียน

	 สำ�หรับเมนู	 ข้อมูลโรงเรียน	 จะแสดงข้อมูลต่�งๆ	 ภ�ยในโรงเรียน	 อ�ทิ	 รหัสโรงเรียน	 ขื่อโรงเรียน 

เขตพื้นที่	ข้อมูลผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	ที่อยู่โรงเรียน	พิกัด	เป็นต้น	ดังรูปที่	1
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	 Admin	โรงเรยีนส�ม�รถดำ�เนนิก�รแก้ไขข้อมลูโรงเรยีนได้เอง	โดยก�รกดที	่“แก้ไข”	และทำ�ก�รแก้ไข

ข้อมูล	จ�กนั้นให้กด	“บันทึก”	เพื่อบันทึกข้อมูล	ดังรูปที่	2

รูปที่ 2  การแก้ไขข้อมูลโรงเรียน

 1.2 ข้อมูลผู้ใช้

	 ก�รจดัก�รข้อมลูผูใ้ช้โดย	Admin	โรงเรียนทำ�ได้โดยเข้�ไปทีแ่ถบเมน	ู“ข้อมูลผู้ใช้”	ระบบจะแสดงข้อมลู

ครูภ�ยในโรงเรียน	ได้แก่	ชื่อ	น�มสกุล	เบอร์โทรศัพท์	e-mail	และ	Username	สำ�หรับเข้�ระบบคัดกรอง	ดัง

รูปที่	3

89

aw_new_VERSIONCC.indd   89 12/6/18   6:09 PM



รูปที่ 3  ข้อมูลผู้ใช้

 การจัดการข้อมูลผู้ใช้

	 ในก�รจัดก�รข้อมูลผู้ใช้	Admin	โรงเรียนส�ม�รถ	เพิ่มผู้ใช้ง�น	แก้ไขข้อมูล	ก�รตั้งค่�รหัสผ่�นใหม่	

(Reset	Password)	และ	ยกเลิกผู้ใช้ง�นได้

 1) การเพิ่มผู้ใช้

	 ห�กต้องก�รเพิ่มผู้ใช้ง�น	ให้ทำ�ก�รกดที่ปุ่ม	“+เพิ่มผู้ใช้”	ที่ด้�นขว�มือของหน้�จอ	จ�กนั้นระบบจะ

แสดงหน้�ต่�งให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของครูที่ต้องก�รเพิ่มเข้�สู่ระบบ	ดังรูปที่	4

 

รูปที่ 4  การเพิ่มผู้ใช้
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	 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	กด	“บันทึก”	ระบบจะแจ้งว่�	“เพิ่มผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว”	จ�กนั้นผู้ใช้กด	

“ตกลง”	เป็นก�รเสร็จสิ้นขั้นตอนก�รเพิ่มผู้ใช้	ดังรูปที่	5

รูปที่ 5

รูปที่ 6  การแก้ไข้อมูลผู้ใช้

 2) การแก้ไขข้อมูล 

	 ก�รแก้ไขข้อมูลผู้ใช้กดท่ีปุ่ม		 ด้�นหลงัชือ่ของผูใ้ช้ทีต้่องก�รแก้ไขข้อมลู	ระบบจะแสดงหน้�ต่�ง 

ให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของครู	ดังรูปที่	6
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	 เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	กด	“บันทึก”	ระบบจะแจ้งว่�	“แก้ไขข้อมูลผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว”	จ�กนั้น

ผู้ใช้กด	“ตกลง”	เป็นก�รเสร็จสิ้นขั้นตอนก�รแก้ไขข้อมูลผู้ใช้	ดังรูปที่	7

 

รูปที่ 7

รูปที่ 9

 3) การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset password) 

	 กดที่ปุ่ม		 ด้�นหลังชื่อของผู้ใช้ที่ต้องก�รต้ังค่�รหัสผ่�นใหม่	 โดยผู้ใช้จะต้องมีข้อมูล	 e-mail	

ก่อนถึงจะส�ม�รถ	 Reset	 Password	 ได้	 โดย	 Password	 จะทำ�ก�รส่งไปยัง	 e-mail	 ของผู้ใช้ท่�นนั้น 

ดังรูปที่	8

รูปที่ 8  การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

	 ระบบจะแจ้งให้ยืนยันก�รตั้งค่�รหัสผ่�นใหม่	 เมื่อกด	 “ตกลง”	 ระบบจะแจ้งว่�	 “Password	 ใหม่ได ้

ส่งไปใน	e-mail”	จ�กนั้นผู้ใช้กด	“ตกลง”	เป็นก�รเสร็จสิ้นขั้นตอนก�ร	Reset	password	ดังรูปที่	9
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 4) การยกเลิกผู้ใช้ 

	 กรณทีีผู่ใ้ช้ต้องก�รยกเลกิ	User	ทีใ่ช้ง�นส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รกดทีปุ่ม่	ด้�นหลงัชือ่ของผูใ้ช้ทีต้่องก�ร

ยกเลิก	โดยในก�รยกเลิกจะมีส�เหตุให้ระบุดังนี้	1)	ย้�ย	2)	เกษียณ	3)	ล�ออก	และ	4)	เสียชีวิต	ดังรูปที่	10

รูปที่ 10  การยกเลิกผู้ใช้

	 เมื่อระบุส�เหตุในก�รยกเลิกเรียบร้อยแล้ว	กด	“บันทึก”	ระบบจะแจ้งว่�	“ยกเลิกผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว”	

จ�กนั้นผู้ใช้กด	“ตกลง”	เป็นก�รเสร็จสิ้นขั้นตอนก�รแก้ไขข้อมูลผู้ใช้	ดังรูปที่	11

รูปที่ 11
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 1.3 ครูประจ�าชั้นและครูผู้สอน

	 ในส่วนนีเ้ป็นก�รเพิม่ครปูระจำ�ชัน้และครผููส้อน	เพ่ือให้ครใูนโรงเรยีนส�ม�รถดำ�เนนิก�รบนัทกึเวล�

เรียนและนำ้�หนักส่วนสูงได้	เมื่อเลือกที่เมนู	ครูประจำ�ชั้นและครูผู้สอน	แล้วระบบจะแสดง	pop	up	วิธีก�รใช้

ง�นในก�รบันทึกข้อมูล	ดังรูปที่	12

	 จ�กนั้นกด	“ปิด”	เพื่อทำ�ก�รปิด	pop	up	และทำ�ก�รบันทึกข้อมูล	ต�มขั้นตอนที่ปร�กฎในตอนต้น	

หน้�ต�แสดงก�รบันทึกข้อมูล	ดังรูปที่	13

รูปที่ 12  วิธีการเพิ่มครูประจ�าชั้นและครูผู้สอน

รูปที่ 13  การเพิ่มครูประจ�าชั้นและครูผู้สอน
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 1.4 แจ้งสาเหตุนักเรียนที่ไม่ได้คัดกรอง

	 สำ�หรับนักเรียนที่ไม่ได้ทำ�ก�รคัดกรองหรือทำ�ก�รคัดกรองไม่ทันในระยะเวล�ที่กำ�หมด	หลังปิดช่วง

คัดกรองนักเรียนย�กจนให้	Admin	โรงเรียนทำ�ก�รแจ้งส�เหตุ	โดยก�ร	เลือกชั้น/	ห้อง	และกด	“เลือก”	เพื่อ

แจ้งข้อมลูนกัเรยีนในห้องนัน้ๆ	จ�กนัน้ผูใ้ช้ส�ม�รถ	เลอืกส�เหตทุีไ่ม่ได้ทำ�ก�รคดักรอง	ได้ต�มคว�มเป็นจริง

ดังนี้	1)	ย้�ย/ล�ออก	2)	ไม่มีตัวตน	3)	พักก�รเรียน	4)	เสียชีวิต	5)	อ�ยุเกิน	6)	ข้อมูลคล�ดเคลื่อน	(เลือกใน	

DMC	ผิด)	7)	ผู้ปกครองไม่ให้คว�มร่วมมือ	8)	ร.ร.ประสบภัยธรรมช�ติ	และ	9)	ทำ�ไม่ทัน	ดังรูปที่	14

 

 1.5 แจ้งเปลี่ยนสถานะการรับทุน

	 สำ�หรบันกัเรยีนทีเ่คยได้รบัทนุอดุหนนุปัจจยัพ้ืนฐ�นนกัเรยีนย�กจนแต่สภ�พคว�มเป็นจรงินกัเรยีน

ไม่ได้ย�กจนจรงิ	หรอืมฐี�นะท�งครอบครวัทีดี่ขึน้	ท�ง	Admin	โรงเรยีนส�ม�รถแจ้งเปลีย่นสถ�นะก�รรบัทนุ

ของนักเรียนได้ในเมนูนี้	โดยมีส�เหตุให้แจ้งดังนี้	1)	ย้�ย/ล�ออก	2)	ไม่มีตัวต้น	3)	พักก�รเรียน	4)	เสียชีวิต	

และ	5)	นักเรียนไม่ได้ย�กจน	ดังรูปที่	15

รูปที่ 14  แจ้งสาเหตุนักเรียนที่ไม่ได้คัดกรอง

รูปที่ 15  แจ้งเปลี่ยนสถานะการรับทุน
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2. เมนู ทะเบียนนักเรียน

	 จะแสดงแถบเมนู	 2	 เมนู	 1)	 สถิติจำ�นวนนักเรียนในภ�คเรียนนั้นได้แก่	 นักเรียนทั้งหมดจ�กระบบ	

DMC	นักเรียนย�กจนจ�กระบบ	DMC	นักเรียนที่ได้รับทุน	นักเรียนที่ต้องตรวจสอบแก้ไข	และนักเรียนที่ยัง

ไม่เคยคัดกรอง	ดังรูปที่	16

 

	 2)	 ร�ยชื่อนักเรียนทั้งหมดจ�กระบบ	 DMC	 เม่ือทำ�ก�รเลือกชั้นและห้องเรียนแล้ว	 ระบบจะแสดง 

เลขประจำ�ตัวประช�ชนของนักเรียน	 ชื่อ-น�มสกุล	 ชั้น/ห้อง	 ก�รร�ยง�นนักเรียนย�กจนผ่�นระบบ	DMC	

และ	ก�รได้รับก�รจัดสรรอุดหนุน	ดังรูปที่	17

รูปที่ 16  สถิติจ�านวนนักเรียน

รูปที่ 17  รายชื่อนักเรียนทั้งหมดจากระบบ DMC
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3. ติดตามความคืบหน้า

 3.1 ความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจน

	 ในเมน	ูตดิต�มคว�มก้�วหน้�	จะแสดงร�ยง�นคว�มคบืหน้�ก�รทำ�ง�นของโรงเรยีน	โดยระบบจะแจ้ง

จำ�นวนนกัเรียนทีค่ดักรองแล้ว	จ�กจำ�นวนนกัเรยีนทีห่มดทีต้่องคดักรอง	ร้อยละของคว�มคบืหน้�	และสถ�นะ

ก�รคัดกรองของนักเรียน	ดังรูปที่	18

รูปที่ 18  เมนูติดตามความก้าวหน้า

 3.2 ความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ

	 จะแสดงร�ยง�นคว�มคบืหน้�ก�รทำ�ง�นของโรงเรยีน	โดยระบบจะแจ้งสถ�นะของก�รบนัทกึข้อมูล	

นร.04	และ	นร.06	และ	ดังรูปที่	19
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รูปที่ 19  เมนูติดตามความก้าวหน้า

 3.3 ความคืบหน้าการเข้าเรียน

	 ระบบจะแสดงคว�มคืบหน้�ของก�รบันทึกเข้�เรียนของคุณครูที่ปรึกษ�แต่ละห้องเรียน	โดยมีข้อมูล

ที่แสดงดังนี้	1)	บันทึกล่�สุดโดยใคร	2)	วันที่บันทึกล่�สุด	3)	จำ�นวนที่ทำ�ก�รบันทึก	และ	4)	คิดเป็นร้อยละ

เท่�ไหร่ดังรูปที่	20

 

รูปที่ 20  ความคืบหน้าการเข้าเรียน
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	 นอกจ�กนั้น	 Admin	 โรงเรียนยังส�ม�รถกดที่	 วันล่�สุด	 เพื่อเข้�ไปดูร�ยละเอียดของนักเรียนใน 

ห้องนั้นๆ	ได้	โดยส�ม�รถด�วน์โหลดข้อมูลออกม�เป็น	File	Excel	หรือ	PDF	ได้	ดังรูปที่	21

รูปที่ 21  แสดงสถิติการบันทึกเข้าเรียน

4. นักเรียนยากจนพิเศษ

 4.1 แบบรับรองผลการพิจารณา ( นร.05) 

	 แบบรับรองผลก�รพิจ�รณ�เพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษโดยคณะกรรมก�รพิจ�รณ�

นักเรียนเพ่ือรับเงินอุดหนนุนกัเรียนย�กจน	(แบบ	นร.05)	ในส่วนนี	้Admin	โรงเรยีนจะเป็นผูบ้นัทกึข้อมลู	เมือ่

เข้�สู่เมนู	ระบบจะแสดงแถบสถ�นะก�รบันทึกช้อมูลดังรูป	22		ซึ่งก�รบันทึกข้อมูล	นร.05	แบ่งเป็น	3	ส่วน

ดังนี้

	 	 1)	ข้อมูลคณะกรรมก�ร

	 	 2)	ร�ยชื่อนักเรียน

	 	 3)	บัญชีธน�ค�ร

	 	 4)	ล�ยเซ็นคณะกรรมก�ร

รูปที่ 22  แถบสถานะการบันทึกข้อมูล
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลคณะกรรมการ

	 ข้อมูลคณะกรรมก�รจะประกอบไปด้วย	ประธ�นคณะกรรมก�ร	เลข�นุก�ร	(ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน)	

กรรมก�รคนที่	1	 (ตัวแทนผู้ปกครอง)	กรรมก�รคนที่	2	 (ผู้นำ�ชุมชน/ท้องถิ่น)	กรรมก�รคนที่	3	 (ตัวแทนครู)	

โดยคณะกรรมก�รแต่ละคนจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้	ชื่อ	น�มสกุล	ตำ�แหน่ง	สังกัด	 เลขประจำ�ตัวประช�ชน	

และเบอร์โทรศัพท์	ดังรูป	23

รูปที่ 23  ข้อมูลคณะกรรมการ

	 จ�กนั้นให้ทำ�ก�รกด	“ถัดไป”	เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนต่อไป
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ส่วนที่ 2 รายชื่อนักเรียน

	 ระบบจะแสดงร�ยช่ือนักเรียนย�กจนพิเศษทั้งหมด	 พร้อมทั้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รให้ทุนนักเรียน

ย�กจนพิเศษและเหตุผลของก�รพิจ�รณ�	ดังรูป	24

	 จ�กนั้นให้ทำ�ก�รกด	“ถัดไป”	เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนต่อไป

รูปที่ 24  รายชื่อนักเรียน

101

aw_new_VERSIONCC.indd   101 12/6/18   6:09 PM



ส่วนที่ 3 บัญชีธนาคาร

	 ระบบจะให้	Admin	โรงเรียนบันทึกข้อมูลบัญชีธน�ค�รของโรงเรียน	โดยมีข้อมูลที่ต้องบันทึกดังนี้	1)	

ชื่อบัญชี	2)	ธน�ค�ร	3)	เลขที่บัญชี	และ	4)	ส�ข�	ดังรูปที่	25

 

	 จ�กนั้นให้ทำ�ก�รกด	“ถัดไป”	เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนต่อไป

รูปที่ 25  บัญชีธนาคาร
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ส่วนที่ 4 ลายเซ็นคณะกรรมการ

	 ระบบจะให้	Admin	อัพโหลดรูปภ�พ	2	รูปภ�พ	รูปที่	1)	ล�ยเซ็นของคณะกรรมก�รทั้ง	5	คน	คือ 

(1)	ประธ�นคณะกรรมก�ร	(2)	เลข�นุก�ร	(ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน)	(3)	กรรมก�รคนที่	1	(ตัวแทนผู้ปกครอง)	

(4)	กรรมก�รคนที่	2	(ผู้นำ�ชุมชน/ท้องถิ่น)	และ	(5)	กรรมก�รคนที่	3	(ตัวแทนครู)	รูปที่	2	รูปภ�พก�รประชุม

ของคณะกรรมก�ร	ดังรูปที่	26

 

	 เมือ่ทำ�ก�รบันทกึข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว	ให้ทำ�ก�รกดปุม่	“บนัทกึ”	เพือ่ทำ�ก�รบนัทกึข้อมลู	เมือ่ทำ�ก�ร

กดบันทึกระบบจะแสดงหน้�ต�งข้อคว�ม	“บันทึกเสร็จเรียบร้อย	ต้องก�รปริ้น	นร.05	หรือไม่”	ห�กต้องก�ร

พิมพ์	นร.05	ให้ทำ�ก�รกด	“ตกลง”	ระบบจะด�วน์โหลดไฟล์	PDF	ลงสู่เครื่องของผู้ใช้	ห�กไม่ต้องก�รพิมพ์	

นร.5	ให้กด	“ยกเลิก”	ดังรูปที่	27

รูปที่ 27  การดาวน์โหลดไฟล์

รูปที่ 26  ลายเซ็นคณะกรรมการ
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 4.2 แบบฟอร์ม ก.001 (แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ)

	 แบบแผนก�รใช้จ่�ยเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	 เป็นแบบฟอร์มในก�รว�งแผนก�รใช้เงิน

อุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษของส่วนที่โรงเรียนจะได้รับ	เพื่อจัดกิจกรรมต่�งๆ	ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน

ย�กจน	โดยเมื่อให้	Admin	โรงเรียนเป็นผู้ดำ�เนินก�รบันทึกข้อมูล	ดังนี้	1)	เลขบัญชีธน�ค�ร	2)	ชื่อธน�ค�ร	

3)	กิจกรรมต่�งๆ	ที่จะดำ�เนินก�ร	โดย	Admin	ต้องทำ�ก�รเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ได้เลย	และ	4)	แผนก�รใช้เงิน	

ดังรูปที่	28

รูปที่ 28  การบันทึกแบบ ก.001

	 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำ�ก�รกด	“ถัดไป”	เพื่อบันทึกข้อมูลแบบ	ก.001

 4.3 แบบฟอร์ม ก.002 (รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ)

	 แบบร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ	เป็นแบบฟอร์มในก�รบันทึกข้อมูลก�รใช้

จ่�ยเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนต�มคว�มเป็นจริงที่ท�งโรงเรียนดำ�เนินก�ร	 ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลจ�กแบบ 

ก.001	แผนก�รใช้จ่�ยเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษม�แสดง	และให้	Admin	โรงเรียนบันทึกร�ยจ่�ยโดย

แบ่งเป็น	2	งวด	ซึ่งท�งแหล่งทุนจะมีก�รโอนเงินให้กับโรงเรียนจำ�นวน	2	รอบ	โดยให้	Admin	โรงเรียนบันทึก

ร�ยก�รใช้จ่�ยเงินต�มกิจกรรมต่�งๆ	และระบุจำ�นวนเงินที่ใช้จ่�ย	ดังรูป	ที่	29
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รูปที่ 29  การบันทึกแบบ ก.001

	 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำ�ก�รกด	“ถัดไป”	เพื่อบันทึกข้อมูลแบบ	ก.002
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5. ข้อมูลการคัดกรอง

	 ในเมนู	 ข้อมูลก�รคัดกรอง	 จะแสดงข้อมูลโดยรวมของนักเรียนที่ได้ทำ�ก�รคัดกรองข้อมูลแล้ว 

(นร.01)	อ�ทเิช่น	วนัท่ีคดักรอง	จำ�นวนสม�ชิกในครัวเรือน	ร�ยได้ครัวเรือนเฉลีย่	เป็นต้น	โดย	Admin	โรงเรียน

ส�ม�รถด�วน์โหลดข้อมูลออกม�เป็นไฟล์	 Excel	 ได้โดยก�รกดปุ่ม	 “โหลด	 excel”	 ด้�นขว�มือของหน้�จอ 

ดังรูปที่	30

รูปที่ 30  ข้อมูลการคัดกรอง
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6. เมนู รายงาน

	 สำ�หรบัเมน	ูร�ยง�น	เป็นเมนสูำ�หรบัประก�ศผลก�รคดักรองนกัเรยีนย�กจน	โดยม	ี2	เมนยู่อย	ดงันี้

 6.1 ประกาศผลนักเรียนยากจน

	 แสดงจำ�นวนนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนในแต่ละช่วงชั้น	 และส�ม�รถเลือกผลก�ร

คัดกรองสำ�หรับภ�คเรียนที่ผ่�นม�ได้ดังรูปที่	31	ในหม�ยเลข	1	ด�วน์โหลดร�ยชื่อนักเรียนได้จ�กหม�ยเลข

ที่	2

	 และเมือ่ผูใ้ช้กดที	่“ระดบัชัน้”	จะส�ม�รถเข้�ไปดูร�ยชือ่นกัเรยีนทีไ่ด้รบัเงนิอดุหนนุพร้อมกบัจำ�นวน

เงินที่จะได้รับได้ดังรูปที่	32

 

รูปที่ 31  ประกาศผลนักเรียนยากจน
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รูปที่ 32  แสดงรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์

 6.2 ประกาศผลนักเรียนยากจนพิเศษ

	 แสดงจำ�นวนนักเรียนทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษในแต่ละช่วงชั้น	และส�ม�รถเลือก

ผลก�รคัดกรองสำ�หรับภ�คเรียนท่ีผ่�นม�ได้ดังรูปที่	 33	 ในหม�ยเลข	 1	 ด�วน์โหลดร�ยชื่อนักเรียนได้จ�ก

หม�ยเลขที่	2
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รูปที่ 33  ประกาศผลนักเรียนยากจน

	 และเมื่อผู้ใช้กดที่	 “ระดับชั้น”	จะส�ม�รถเข้�ไปดูร�ยชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจน

พิเศษพร้อมกับจำ�นวนเงินที่จะได้รับได้ดังรูปที่	34
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รูปที่ 34  แสดงรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
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คู่มือการใช้งานการบันทึกเข้าเรียน

และน�้าหนักส่วนสูง
ผ่าน เว็บแอปพลิเคชัน

ส่วนที่  5
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	 ในก�รคดักรองนกัเรียนย�กจนผ่�นเว็บแอปพลิเคชนั	ผูใ้ช้ง�นส�ม�รถเข้�ใช้ง�นได้ที	่cct.thaieduforall.

org	โดยโปรแกรมใช้ง�นบนเว็บแอปพลิเคชันจะส�ม�รถแสดงผลได้ดีบน	Google	Chrome	Version	50	ขึ้น

ไป	

การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

	 ครูผู้ใช้แต่ละคนจะมี	Username	และ	Password	เป็นของตัวเอง	ห�กคุณครูท่�นใดไม่มี	Username	

และ	Password	ให้ทำ�ก�รแจ้ง	Admin	โรงเรียนเพื่อทำ�ก�รเพิ่มผู้ใช้ง�นได้	ซึ่งส�ม�รถลงชื่อเข้�ใช้ด้วยชื่อผู้ใช้

และรหัสผ่�นดังกล่�ว	ดังรูปที่	1

 

	 หลังจ�กเข้�สู่ระบบ	จะปร�กฏเมนู	3	เมนู	ได้แก่

	 •	คัดกรองนักเรียนย�กจน

	 •	เยี่ยมบ้�น

	 •	เข้�เรียนและนำ้�หนักส่วนสูง

	 •	ในที่นี้ให้ผู้ใช้เลือกใช้ง�นเมนู	“เข้�เรียนและนำ้�หนักส่วนสูง”	ดังรูปที่	2

 

รูปที่ 1  หน้าเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 2  เมนูหน้าแรก
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1. เมนู “บันทึกการเข้าเรียน”

	 จะแสดงเมน	ูเชค็ชือ่ประจำ�วนั	และ	นำ�้หนกัส่วนสงู	ดงัรปูที	่3	ซึง่ครทูีจ่ะทำ�ก�รบนัทกึเข้�เรยีนได้นัน้

ต้องเป็นครูประจำ�ช้ันเท่�นัน้	โดยก�รเพิม่สถ�นะครปูระจำ�ชัน้จะต้องให้	Admin	โรงเรยีนเป็นผูจั้ดก�รให้เท่�นัน้	

	 กรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ถูกเพ่ิมสถ�นะครูประจำ�ชั้นระบบจะทำ�ก�รแจ้งเตือนให้ติดต่อ	 Admin	 โรงเรียน 

ทำ�ก�รเพิ่มสถ�นะให้	ดังรูปที่	4

รูปที่ 3  เมนูบันทึกเข้าเรียน

รูปที่ 4  ระบบแจ้งเตือนกรณีที่ยังไม่ได้เพิ่มสถานะครู
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 1.1 เช็คชื่อประจ�าวัน

	 เมื่อเข้�สู่เมนู	 “บันทึกก�รเข้�เรียน”	 ผู้ใช้ส�ม�รถทำ�ก�รเลือกระดับชั้น	 และห้องเรียน	 เพื่อทำ�ก�ร

บันทึกข้อมูลเข้�เรียนของนักเรียน	นอกจ�กนั้นคุณครูยังส�ม�รถเลือกเดือนเพื่อบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้	ดัง

รูปที่	5

 

	 จ�กนั้นระบบจะแสดงร�ยชื่อนักเรียนเพื่อทำ�ก�รบันทึกเข้�เรียนประจำ�วัน	 โดยผู้ใช้เลือกวันที่ 

ต้องก�ร		 บันทึกเข้�เรียนได้	ดังรูปที่	6	เมื่อเลือกวันที่ต้องก�รและเลือกนักเรียนที่จะเช็คเข้�เรียน		 
ระบบจะแสดงแถบสถ�นะก�รเช็คดังนี้

รูปที่ 5  บันทึกการเข้าเรียน

ม�เรียน ข�ดเรียน

ล�เรียน ป่วย

ส�ย

ข

ปล

ส
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รูปที่ 6  การบันทึกเข้าเรียนประจ�าวัน

รูปที่ 7  การบันทึกเข้าเรียนประจ�าวัน

	 ห�กต้องก�ร	 “ลบ”	วันที่ได้ทำ�ก�รบันทึกเข้�เรียน	ส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รติ๊กเครื่อหม�ยถูกออก	 
จ�กวันดังกล่�ว	เพื่อทำ�ก�รลบ	จ�กนั้นระบบจะแสดงข้อคว�มเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันก�รลบ	 ดังรูปที่	7
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 1.2 น�้าหนักส่วนสูง

	 เมื่อเลือกเมนู	“นำ้�หนักส่วนสูง”	จะแสดงชั้นเรียน	ห้องเรียน	และจำ�นวนนักเรียนต่อชั้น/ห้อง	เพื่อให้

ผู้ใช้ง�นบันทึกข้อมูล	ซึ่งระบบจะให้บันทึกข้อมูลนำ้�หนักและส่วนสูง	จำ�นวน	4	ครั้ง	โดยต้นภ�คเรียนระบบ	

CCT	นำ�ข้อมลูม�จ�กระบบ	DMC	เพือ่ลดคว�มซำ�้ซ้อนในก�รบนัทกึข้อมลูแก่ครผููใ้ช้ง�นและปล�ยภ�คเรยีน

ท�งผู้ใช้ง�นต้องทำ�ก�รบันทึกข้อมูลเข้�ม�	ซึ่งข้อมูลทั้ง	4	ครั้งผู้ใช้ส�ม�รถแก้ไขในระบบ	CCT	ได้	ดังรูปที่	8

รูปที่ 8  แสดงน�้าหนักส่วนสูง
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2. เมนู “ติดตามข้อมูล”

	 เมื่อเข้�ม�ที่เมนู	“ติดต�มข้อมูล”	ให้คุณครูเลือกชั้นและห้องเรียน	เพื่อดูข้อมูลดังต่อไปนี้	

	 •	ผลก�รคัดกรอง	ของภ�คเรียนที่ผ่�นม�	

	 •	ค่�	BMI	ของนักเรียนในภ�คเรียนปัจจุบันที่ทำ�ก�รบันทึกครั้งล่�สุด

	 •	ร�ยง�นก�รข�ดเรียนติดต่อกัน	5	วัน	หรือ	7	วัน

	 •	ส�ม�รถด�วน์โหลด	บค.14	ได้ในกรณีที่นักเรียนข�ดเรียน	5	วันติดกัน	หรือ	7	วันติดกัน

	 			ดังรูปที่	9

 

รูปที่ 9  เมนูติดตามข้อมูล
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3. เมนู “รายงานการเข้าเรียนประจ�าวัน”

	 จะแสดงข้อมูลก�รบันทึกเข้�เรียนของครูในโรงเรียน	โดนส�ม�รถเลือกดูวันที่บันทึกได้จ�กช่องวันที่	

และส�ม�รถพิมพ์ร�ยง�นสถิติก�รม�เรียนประจำ�วันได้จ�กรูปพิมพ์	ดังรูปที่	10	

รูปที่ 10  เมนูรายงานการเข้าเรียนประจ�าวัน
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คู่มือการใช้งานการบันทึกเข้าเรียน

และน�้าหนักส่วนสูง
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

ส่วนที่  6
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การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

	 ครูแต่ละคนจะม	ีUsername	และ	Password	เป็นของตนเอง	ส�ม�รถลงชือ่เข้�ใช้ด้วยชือ่ผูใ้ช้ดงักล่�ว	

ซึ่งครูท่ีจะทำ�ก�รบันทึกเข้�เรียนได้นั้นต้องเป็นครูประจำ�ชั้นเท่�นั้น	 โดยก�รเพิ่มสถ�นะครูประจำ�ชั้นจะต้อง

ให้	Admin	โรงเรียนเป็นผู้จัดก�รให้เท่�นั้น	

 

	 ผู้ใช้ต้องเปิดก�รเชื่อมต่อสัญญ�ณ	wifi							หรือ	ข้อมูลมือถือ		 เพือ่ดงึข้อมลูสำ�หรบัก�รใช้ง�น

ครั้งแรก	 ดังรูปท่ี	 2	 และก�รใช้ง�นในคร้ังถัดไปนั้นส�ม�รถใช้ง�นโดยไม่มีสัญญ�นอินเตอร์เน็ตได้	 (Offline	

mode)	 โดยขณะใช้ง�นระบบจะเก็บข้อมูลลงหน่วยคว�มจำ�ของอุปกรณ์เคลื่อนท่ีก่อน	 จ�กนั้นผู้ใช้ส�ม�รถ 

กด	“ส่งข้อมูล” เพื่อทำ�ก�รส่งข้อมูลไปสู่ฐ�นข้อมูลได้	เมื่อเชื่อมต่อสัญญ�นอินเตอร์เน็ต

รูปที่ 1  การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

รูปที่ 2  การดึงข้อมูล
รายชื่อนักเรียน
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ค�าอธิบายแถบเมนู

• หน้าหลัก 

	 แสดงชื่อของผู้ทำ�ก�รคัดกรองที่เข้�ใช้ง�นระบบ

• นร.01

	 สำ�หรับทำ�ก�รคัดกรองนักเรียนย�กจน

• นร.04

	 สำ�หรับทำ�แบบสอบถ�มปัญห�คว�มเสี่ยงและคว�มต้องก�รของนักเรียนย�กจน

พิเศษ

• นร.06

	 สำ�หรับก�รทำ�ใบสำ�คัญรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษ

• เช็คชื่อ

	 สำ�หรับแสดงร�ยชื่อนักเรียนเพื่อให้ผู้ใช้เลือกสำ�หรับทำ�ก�รบันทึกเข้�เรียน

• น�้าหนักส่วนสูง

	 สำ�หรับแสดงร�ยชื่อนักเรียนเพื่อให้ผู ้ใช้เลือกสำ�หรับทำ�ก�รบันทึกนำ้�หนัก 

ส่วนสูง

• อัพเดทข้อมูล 

	 สำ�หรับส่งและดึงข้อมูลจ�กฐ�นข้อมูล

• ส�ารองข้อมูล

	 สำ�หรบัสำ�รองข้อมลูเพือ่ส่งให้ทมีพฒัน�ระบบตรวจสอบ	กรณไีม่ส�ม�รถส่งข้อมลูได้

• ออก 

	 สำ�หรับออกจ�กระบบ

รูปที่ 3  แถบเมนูการท�างาน
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1. บันทึกการเข้าเรียน

 เมื่อเลือกเมนู	“เช็คชื่อ”	ระบบจะแสดงชั้นเรียน	ห้องเรียน	และจำ�นวนนักเรียนต่อห้องที่ครูท่�นนั้น

ดูแลเพื่อทำ�ก�รบันทึกก�รเข้�เรียนของนักเรียน	ดังรูปที่	4

 

รูปที่ 4  หน้าแสดงห้องเรียน

	 โดยเป็นก�รบันทึกข้อมูลในวันปัจจุบัน	 ห�กผู้ใช้ต้องก�รบันทึกย้อนหลังส�ม�รถเข้�ไปบันทึกได้ที่

เวบ็ไซต์	http://cct.thaieduforall.org	ในเมน	ูก�รบนัทกึเข้�เรยีนซึง่บนเวบ็ไซต์ส�ม�รถบนัทึกย้อนหลังได้	ก�ร

บันทึกเข้�เรียนบนแอปพลิเคชันนี้มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกสถ�นะก�รม�เรียนมีคว�มหม�ยดังต่อไปนี้

		 	 		หม�ยคว�มว่�		 	 ม�เรียน

		 	 		หม�ยคว�มว่�	 	 ข�ดเรียน

		 	 		หม�ยคว�มว่�	 	 ล�

		 	 		หม�ยคว�มว่�	 	 ป่วย

		 	 		หม�ยคว�มว่�	 	 ส�ย
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	 เริม่แรกแอปพลเิคชนัจะตัง้ให้นกัเรยีนมสีถ�นะม�เรยีนทกุคน	โดยให้ผูใ้ช้เลอืกบนัทกึเฉพ�ะนกัเรยีน	

ข�ดเรียน	 ล�	 ป่วยหรือส�ยเท่�นั้น	 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรีบร้อยแล้ว	 กดปุ่ม	 “บันทึก”	 ข้อมูล

จะบันทึกลงฐ�นข้อมูลอัตโนมัติ	ดังรูปที่	5

รูปที่ 5  สถานะการบันทึกเข้าเรียน

2. การบันทึกข้อมูลน�้าหนักและส่วนสูง

	 เมือ่เลอืกเมน	ู“นำ�้หนกัส่วนสงู”	จะแสดงชัน้และห้องเรยีน	

ที่ผู้ใช้เป็นครูประจำ�ชั้น	เพื่อให้ผู้ใช้ง�นบันทึกข้อมูล	ดังรูปที่	6

 

รูปที่ 6  หน้าแสดงห้องเรียน
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	 ระบบจะให้บันทึกข้อมูลนำ้�หนักและส่วนสูง	จำ�นวน	4	ครั้ง	โดยต้นภ�คเรียนระบบ	CCT	นำ�ข้อมูล

ม�จ�กระบบ	 DMC	 เพื่อลดคว�มซำ้�ซ้อนในก�รบันทึกข้อมูลแก่ครูผู้ใช้ง�นและปล�ยภ�คเรียนท�งผู้ใช้ง�น

ต้องทำ�ก�รบันทึกข้อมูลเข้�ม�	ซึ่งข้อมูลทั้ง	4	ครั้งผู้ใช้ส�ม�รถแก้ไขในระบบ	CCT	ได้	เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลใน

ส่วนนี้เสร็จเรีบร้อยแล้ว	กดปุ่ม	“บันทึก”	ข้อมูลจะบันทึกลงฐ�นข้อมูลอัตโนมัติ	ดังรูปที่	7

รูปที่ 7  แถบสถานการบันทึกน�้าหนักส่วนสูง
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การท�างาน Offline Mode

	 ขณะใช้ง�นแบบ	Offline	Mode	ระบบจะเก็บข้อมูลลงหน่วยคว�มจำ�ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อน	เมื่อ

เชื่อมต่อสัญญ�นอินเตอร์เน็ต	 ผู้ใช้ส�ม�รถเลือกเมนู	 “ส่งข้อมูล”	 เพื่อทำ�ก�รส่งข้อมูลที่ค้�งอยู่ในอุปกรณ์

เคลือ่นทีเ่ข้�สูฐ่�นข้อมลูได้	โดยสงัเกตทีส่ถ�นะก�รส่งข้อมูลบนหน้�จอแสดงผล	เน้นยำ�้ว่�ห�กมีก�รแจ้งเตอืน

จำ�นวนข้อมูลที่ค้�งส่งให้กดส่งข้อมูลทุกครั้งก่อนออกจ�กระบบ	ดังรูปที่	8

 รูปที่ 8  การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
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แบบรายงาน
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ส่วนที่  7
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