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ลิงค์เพื่อการเข้าใช้งานระบบ และแหล่งข้อมูล

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

 (แบบคัดกรอง คู่มือการดำาเนินงาน วิดีโอแนะนำาการใช้แอปพลิเคชัน และกระดานถามตอบ)

2.  สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชันได้ที่ 

 ºªººªºª •  ระบบ iOS: ค้นหาแอป “ทุนยากจน” ที่ App Store 

 ºªººªºª •  ระบบ Android: ค้นหาแอป “ทุนยากจน” ที่ Play Store 

3. ช่องทางการติดต่อและประชาสัมพันธ์  www.facebook.com/cctthailand

ภาคกลาง		
cluster 1  > เขตตรวจราชการ 1 จงัหวดันนทบรุ ีปทมุธาน ีพระนครศรอียธุยา สระบรุี

cluster 2  > เขตตรวจราชการ 2 จงัหวดัลพบรุ ีชยันาท สงิห์บรุ ีอ่างทอง

cluster 3  > เขตตรวจราชการ 3 จงัหวดัฉะเชงิเทรา นครนายก ปราจนีบรุ ีสมทุรปราการ สระแก้ว

cluster 4  > เขตตรวจราชการ 4 จงัหวดันครปฐม ราชบรุ ีกาญจนบรุ ีสพุรรณบรุี

cluster 5  > เขตตรวจราชการ 5 จงัหวดัเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ์ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม

cluster 9  > เขตตรวจราชการ 9 จงัหวดัชลบรุ ีจนัทบรุ ีตราด ระยอง

ภาคใต้		
cluster 6 > เขตตรวจราชการ 6 จงัหวดันครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎร์ธาน ีพทัลงุ

cluster 7 > เขตตรวจราชการ 7 จงัหวดัภูเกต็ ระนอง กระบี่ พงังา ตรงั

cluster 8 > เขตตรวจราชการ 8 จงัหวดัยะลา สงขลา นราธวิาส ปัตตาน ีสตูล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
cluster 10  > เขตตรวจราชการ 10 จงัหวดัอดุรธาน ีหนองคาย หนองบวัลำาภู เลย บึงกาฬ

cluster 11  > เขตตรวจราชการ 11 จงัหวดันครพนม มกุดาหาร สกลนคร

cluster 12  > เขตตรวจราชการ 12 จงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอด็ กาฬสนิธุ์

cluster 13  > เขตตรวจราชการ 13 จงัหวดัอบุลราชธาน ียโสธร ศรสีะเกษ อำานาจเจรญิ

cluster 14  > เขตตรวจราชการ 14 จงัหวดันครราชสมีา ชยัภูม ิบรุรีมัย์ สรุนิทร์

ภาคเหนือ		
cluster 15  > เขตตรวจราชการ 15 จงัหวดัเชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำาปาง ลำาพูน

cluster 16  > เขตตรวจราชการ 16 จงัหวดัเชยีงราย น่าน พะเยา แพร่

cluster 17  > เขตตรวจราชการ 17 จงัหวดัพษิณโุลก ตาก เพชรบูรณ์ สโุขทยั อตุรดติถ์

cluster 18  > เขตตรวจราชการ 18 จงัหวดักำาแพงเพชร นครสวรรค์ พจิติร อทุยัธานี



 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับสำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ

เรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน (สสค.) มหาวทิยาลยันเรศวร และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ได้ดำาเนนิ

งานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาแนวทาง

การคัดกรองนักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา และทดลองนำาร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด ใน

ภาคการศกึษาที่ 1/2559 เสรจ็สิ้นแล้ว   ทั้งนี้เพื่อให้การขยายผลการจดัเกบ็ข้อมลูคดักรองนกัเรยีน

ยากจนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ครอบคลุมนักเรียนทั้งประเทศ

และมคีวามครบถ้วน

 สำานกันโยบายและแผน สพฐ. สำานกังานส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรู้และคณุภาพเยาวชน 

(สสค.) มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จงึได้จดัทำาโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ

เพื่อหลกัประกนัโอกาสทางการเรยีนรู้ระยะที่ 2 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อขยายผลการจดัเกบ็ข้อมูล

การคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้

ครอบคลุมนักเรียนทั้งประเทศในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพื่อให้ได้รับข้อมูลการคัดกรองที่ 

ครบถ้วนสำาหรบัการจดัสรรเงนิงบประมาณอดุหนนุปัจจยัพื้นฐานแก่นกัเรยีนที่มสีถานะยากจนใน

ภาคการศกึษาที่ 1/2560 ต่อไป

        สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน

                กมุภาพนัธ์ 2560
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แนวทางการดำาเนินงาน
คัดกรองนักเรียนยากจน

ส่วนที่ 1



คู่มือการดำาเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ.25608

1.	หลักการและเหตุผล

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะที่ปรึกษา ได้ดำาเนินการพัฒนาแนวทางคัดกรอง

นักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนยากจนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ได้รับการ 

ช่วยเหลือทุกคน ก่อนขยายผลสู่ช่วงวัยอื่นเพื่อลดความเหลื่อมลำ้า ที่จะส่งผลให้ระบบการศึกษาไทยสามารถสร้าง

หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมลำ้า

อย่างยั่งยนื

 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานดำาเนนิโครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคำานึงถึง 

การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกดิขึ้นแก่ประชากรทกุกลุ่ม รวมถงึผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร 

ผู้บกพร่องทางกายและ การเรยีนรู้  รวมทั้งชนกลุ่มน้อย อย่างไรกต็ามการดำาเนนิงานเพื่อช่วยเหลอืนกัเรยีนยากจน

ยงัมขี้อจำากดัด้านสารสนเทศที่สามารถใช้คดักรองนกัเรยีนยากจนที่ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิ  และสอดคล้องกบั

เกณฑ์ความช่วยเหลือคนยากจนของหน่วยงานอื่น  การขาดข้อมูลและสารสนเทศที่จำาเป็นส่งผลให้การช่วยเหลือ

ไม่ครบถ้วนทกุคนที่จำาเป็น

2.	สภาพและปัญหาการดำาเนินงานการช่วยเหลือนักเรียนยากจน
					ของสพฐ.	ที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน

 สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำาหรับนักเรียนยากจน) โดยจัดสรรให้แก่

สถานศกึษาที่มนีกัเรยีนยากจนที่ผู้ปกครองมรีายได้ต่อครวัเรอืนไม่เกนิ 40,000 บาทต่อปี เพื่อจดัหาปัจจยัพื้นฐาน 

ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยโรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณลักษณะแบบถัวจ่าย 

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะในการ 

เดนิทาง หรอืจ่ายเป็นเงนิสดให้กบันกัเรยีนที่ยากจนระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 ถงึชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 ให้มโีอกาส

ได้รบัการศกึษาและสามารถศกึษาจนจบการศกึษาภาคบงัคบั 

 ผลการสำารวจจำานวนเดก็นกัเรยีนยากจนที่อยู่ในโรงเรยีนสงักดัสพฐ. ในฐานข้อมูล DMC ปีการศกึษา 2559 

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

ล้านคน มจีำานวนนกัเรยีนยากจนระดบัประถมศกึษา 2.1 ล้านคน และมจีำานวนนกัเรยีนยากจนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น  9 แสนคน 
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 สพฐ.มกีารช่วยเหลอืนกัเรยีนยากจนในระบบการศกึษาภาคบงัคบั  ผ่าน “เงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐานสำาหรบั

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

อดุหนนุให้แก่นกัเรยีนม.ต้น จำานวน 3,000 บาท/คน/ปี ไม่เกนิร้อยละ 30 ของนกัเรยีนม.ต้นทั้งหมด โดยใช้งบประมาณ

ทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท จากแนวทางการจดัสรรนี้ทำาให้มนีกัเรยีนยากจนได้รบัการช่วยเหลอืเพยีง 1.6 ล้านคน  เหลอื

อกีราว 1.4 ล้านคนที่แจ้งขอรบัการอดุหนนุ  แต่ไม่ได้รบัการจดัสรรเงนิดงักล่าว

3.	เป้าหมาย	

 คัดกรองนักเรียนยากจนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ปรากฎอยู่ในระบบ ฐานข้อมูล

นกัเรยีนรายบคุคล (DMC) ของโรงเรยีนสงักดั สพฐ.ในพื้นที่ 77 จงัหวดั

4.	ระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูล	

 เดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืนมถินุายน 2560

5.	หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการพิจารณา		

	 5.1	หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน	
 ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ด้าน คือ ด้านรายได้ และด้านสถานะครัวเรือนของนักเรียน (แบบ นร.01) 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้

 1. เกณฑ์รายได้  กำาหนดให้รายได้เฉลี่ยของครวัเรอืนไม่เกนิ 3,000 บาทต่อคนต่อเดอืน 

 2. เกณฑ์สถานะครัวเรือน อย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้

2.1 ครอบครัวมีภาระพ่ึงพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ หรือผู้สูงอายุเกิน 60 ปี หรือมีคนอายุ 15-65 ปี 

ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

2.2 สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชำารุดทรุดโทรม หรือบ้านทำาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก หรือ

วัสดุเหลือใช้ หรืออยู่บ้านเช่า หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ

2.3 ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถปิกอัพ หรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/ 

รถอื่นๆ ประเภทเดียวกัน

2.4 เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำากิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
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	 5.2	เอกสารประกอบการพิจารณา
 มทีั้งหมด 2 แบบ ดงันี้

 1. แบบขอรบัทนุการศกึษานกัเรยีนยากจน (แบบ นร. 01)  

• มี 2 หน้า หน้าแรก เป็นแบบสำารวจรายได้ของครัวเรือนและสถานะของครัวเรือน และหน้าที่สอง 

เป็นแบบแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน 

• แบบ นร. 01 นี้ ให้ครูหรือผู้อำานวยการรับรองข้อมูล ทั้งนี้ต้องแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนจำานวน 

2 ภาพ คือ รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนักเรียน (มีหลังคาและฝาบ้านด้วย) และรูปที่ 2 ภาพถ่าย

ภายในบ้านนักเรียน โดยให้ ผู้อำานวยการโรงเรียนหรือครูในโรงเรียนเป็นผู้รับรอง

 2. แบบรบัรองสถานะของครวัเรอืนนกัเรยีน (แบบ นร. 02) เป็นแบบรบัรองสถานะของครวัเรอืนนกัเรยีนโดย

บคุคลภายนอก ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืกำานนั หรอืผูใ้หญ่บ้าน หรอือสม. หรอื อพม. 

การกรอกแบบนร. 02 ให้กรอกรบัรองเฉพาะกรณนีกัเรยีนที่ครอบครวัมรีายได้เฉลี่ยไม่เกนิ 3,000 บาทต่อคนต่อเดอืน

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

 เลขที่บัตรประชาชน

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

 เลขที่บัตรประชาชน              

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

 

แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน

แบบ นร.01 หน้า 1

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

คนที่
ความ

สัมพันธ์กับ
นักเรียน

อายุ

ความพิการทาง
ร่างกาย/

สติปัญญา
(ใส่เครื่องหมาย 
üหรือ – )

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท/เดือน)
รายได้
รวม

เฉลี่ยต่อ
เดือน

ค่าจ้าง
เงิน

เดือน

ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

(หลังหัก
ค่าใช้จ่าย)

ธุรกิจ
ส่วนตัว 
(หลังหัก

ค่าใช้จ่าย)

สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน 
(เงินบ�านาญ, เบี้ยผู้สูงอายุ, 

อุดหนุนเด็กแรกเกิด, 
อุดหนุนคนพิการ, อื่นๆ

รายได้จาก
แหล่งอื่น

(เงินโอน, ค่าเช่า, 
ดอกเบี้ย, อื่นๆ)

1

2

3

4

5

6

7

8  

9

10

รวมรายได้ครัวเรือน (รายการที่ 1 - 10) 

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจำานวนสมาชิกทั้งหมด จากข้อ 2)

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

 3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง ดังนี้ มีคนพิการ   มีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี

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

 3.2 ประเภทที่อยู่อาศัย ดังนี้ บ้านของตนเอง            บ้านเช่า            อาศัยอยู่กับผู้อื่น

 3.3 สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชำารุดทรุดโทรม หรือบ้านทำาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้ 

    ไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ

 3.4 ยานพาหนะของครอบครัว

  - รถยนต์ส่วนบุคคล    มี    ไม่มี

  - รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้  มี    ไม่มี

  - รถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่นๆ ประเภทเดียวกัน  มี    ไม่มี

 3.5 เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำากิน (รวมเช่า)  ไม่เกิน 1 ไร่   ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง

         ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง

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

                                                       (                                           )                  

ไม่มีผู้ปกครอง

ไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชน 
เคยลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)
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ชื่อ - นามสกุลนักเรียน............................................................................................................................

กรุณาระบุ ภาพถ่ายที่แนบมาคือ   บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า)

     บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ

      บ้านหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง

     ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้าน 

     อยู่ต่างอำาเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ

ภาพถ่ายบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนักเรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

แบบ นร.01 หน้า 2

ขอรับรองว่าข้อมูล และภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง

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

มีหลังคาและมีฝาบ้านด้วย



แนวทางการดำาเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน 13

ข้อมูลสถานะของครัวเรือน 

(ให้ผู้รับรองเลือกสถานะครัวเรือน ตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

ครวัเรอืนมภีาระพึง่พงิ ไดแ้ก ่ในครอบครวัมคีนพกิาร หรอืผูส้งูอายเุกนิ 60 ป ีหรอืคนวา่งงานอาย ุ

15-65 ปี (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

สภาพทีอ่ยูอ่าศยัเปน็บา้นเชา่ หรอืสภาพชำารดุทรดุโทรม หรอืบา้นทำาจากวสัดพุืน้บา้น เชน่ ไมไ้ผ ่

ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้ หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ

ไมม่รีถยนตส์ว่นบคุคล หรอืรถปกิอพั หรอืรถบรรทกุเลก็ หรอืรถตู ้หรอืรถไถ/เกีย่วขา้ว/รถอแีตน๋/รถ

อื่นๆ ในประเภทเดียวกัน

เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำากิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดินทำากินเป็นของตนเอง

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

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

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

แบบ นร.02

แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน
เพื่อประกอบการพิจารณาการรับทุนนักเรียนยากจนของรัฐ

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

ผู้รับรอง 

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

ตำาแหน่ง    นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำานัน    ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

   อสม.      อพม.

หมายเหต:ุ การรบัรองสถานะครวัเรอืนนกัเรยีนใชป้ระกอบการพจิารณาใหท้นุ  สว่นผลการพจิารณาขัน้สดุทา้ย 

จะขึ้นกับการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด
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9

2

ตัวอย่างการกรอกแบบ นร.01 และ นร.02

แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน

แบบ นร.01 หน้า 1

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

คนที่
ความ

สัมพันธ์กับ
นักเรียน

อายุ

ความพิการทาง
ร่างกาย/

สติปัญญา
(ใส่เครื่องหมาย 
üหรือ – )

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท/เดือน)
รายได้
รวม

เฉลี่ยต่อ
เดือน

ค่าจ้าง
เงิน

เดือน

ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

(หลังหัก
ค่าใช้จ่าย)

ธุรกิจ
ส่วนตัว 
(หลังหัก

ค่าใช้จ่าย)

สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน 
(เงินบ�านาญ, เบี้ยผู้สูง

อายุ, อุดหนุนเด็กแรกเกิด, 
อุดหนุนคนพิการ, อื่นๆ

รายได้จาก
แหล่งอื่น

(เงินโอน, ค่าเช่า, 
ดอกเบี้ย, อื่นๆ)

1 นักเรียน 10 - 0 0 0 0 0 0

2 พ่อ 58 - 3,000 500 0 0 500 4,000

3 น้องชาย 3 0 0 0 800 0 800

4

5

6

7

8  

9

10

รวมรายได้ครัวเรือน (รายการที่ 1 - 10) 4,800

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจำานวนสมาชิกทั้งหมด จากข้อ 2) 1,600

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

 3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง ดังนี้ มีคนพิการ   มีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี

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

 3.2 ประเภทที่อยู่อาศัย ดังนี้ บ้านของตนเอง            บ้านเช่า            อาศัยอยู่กับผู้อื่น

 3.3 สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชำารุดทรุดโทรม หรือบ้านทำาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้ 

    ไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ

 3.4 ยานพาหนะของครอบครัว

  - รถยนต์ส่วนบุคคล    มี    ไม่มี

  - รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้  มี    ไม่มี

  - รถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่นๆ ประเภทเดียวกัน  มี    ไม่มี

 3.5 เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำากิน (รวมเช่า)  ไม่เกิน 1 ไร่   ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง

         ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง

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

                  (นายปิยฉัตร เสือทองคำา)   

                               

ไม่มีผู้ปกครอง

ไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชน 
เคยลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)

1

3

1

5

1

7

1

9

1

2

1

4

2

4

2

6

2

8

2

1

2

3

0

1

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

 เลขที่บัตรประชาชน

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

 เลขที่บัตรประชาชน              

2. จำานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน) ...... 3 ..............  คน มีรายละเอียดดังนี้
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รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

ขอรับรองว่าข้อมูล และภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง

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

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

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน............................................................................................................................

กรุณาระบุ ภาพถ่ายที่แนบมาคือ  บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า)

 บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ

  บ้านหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง

 ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้

 เพราะบ้านอยู่ต่างอำาเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ

ภาพถ่ายบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนักเรียน

แบบ นร.01 หน้า 2
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ด.ช.มาโนตน์   มากมาย

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

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

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

นายประเสริฐ   มากศรี

นายประเสริฐ   มากศรี

30 มกราคม 2560

นายประเสริฐ   มากศรี

ข้อมูลสถานะของครัวเรือน 

(ให้ผู้รับรองเลือกสถานะครัวเรือน ตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ หรือผู้สูงอายุเกิน 60 ปี หรือคนว่างงานอายุ 

15-65 ปี (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

สภาพที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่า หรือสภาพชำารุดทรุดโทรม หรือบ้านทำาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ 

ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้ หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ

ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถปิกอัพ หรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถ

อื่นๆ ในประเภทเดียวกัน

เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำากิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดินทำากินเป็นของตนเอง

แบบ นร.02

แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน
เพื่อประกอบการพิจารณาการรับทุนนักเรียนยากจนของรัฐ

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

ผู้รับรอง 

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

ตำาแหน่ง   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กำานัน   

   ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    อสม.      

   อพม.

หมายเหต:ุ การรบัรองสถานะครวัเรอืนนกัเรยีนใชป้ระกอบการพจิารณาใหท้นุ  สว่นผลการพจิารณาขัน้สดุทา้ย 

จะขึ้นกับการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด
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6.	นิยาม	

 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง จ�านวนสมาชิกทั้งหมด ของครัวเรือน (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

หรือไม่ก็ได้) ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน จัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภค บริโภคอันจำาเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน 

โดยบคุคลเหล่านั้นอาจเป็นญาต ิหรอืไม่เป็นญาตกินักไ็ด้ ไม่นบัสมาชกิที่ไปทำางานที่อื่นโดยไม่ได้กลบัมาพกันอนที่

บ้านเกนิ 3 เดอืนในรอบ 12 เดือนที่แล้ว (ระยะเวลานบัจากเดอืนก่อนเดอืนสมัภาษณ์ย้อนหลงัไป 12 เดอืน เช่น 

เดอืนที่สมัภาษณ์ คอื พฤษภาคม 2560 ในรอบ 12 เดอืนที่แล้ว คือ “มนีาคม 2559 –เมษายน 2560) หากมสีมาชกิ

ในครวัเรอืนไปที่อื่นเกนิกว่า 3 เดอืนไม่นบัเป็นสมาชกิในครวัเรอืน

 - ตวัอย่างที่ 1 กรณทีี่พ่อ แม่ของนกัเรยีนไม่ได้อาศยัอยู่ในครวัเรอืน นานเกนิกว่า 3 เดอืนไม่นบัเป็นสมาชกิ

ในครวัเรอืน

 - ตวัอย่างที่ 2 กรณมีญีาตอิาศยัอยู่ในครวัเรอืนนานเกนิกว่า 3 เดอืน ให้นบัเป็นสมาชกิในครวัเรอืน 

 รายได้ของสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง รายได้ของสมาชิกแต่ละคนต่อเดือน หากไม่มีรายได้ให ้

กรอก 0 กรณทีี่สมาชกิในครวัเรอืนมรีายได้โดยได้รบัจากสมาชกิที่ไปทำางานที่อื่นให้นบัด้วย

 รายได้ในครัวเรือน หมายถงึ รายได้ของสมาชกิทกุคนในครวัเรอืนรวมกนั

 รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน หมายถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนรวมกันหารด้วยจำานวน

สมาชกิของครวัเรอืนทั้งหมด

 ความพิการทางร่างกาย หมายถงึ ผู้พกิารทางการมองเหน็ ทางการได้ยนิ ทางการสื่อความหมาย และ 

ทางกายหรอืการเคลื่อนไหว

 ความพิการทางสติปัญญา หมายถงึ ผู้พกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม และทางสตปิัญญาและการเรยีนรู้

7.	คำาอธิบายเพิ่มเติมในการกรอกข้อมูล

 ผู้จัดเก็บข้อมูลควรศึกษานิยาม แบบนร. 01 และแบบนร. 02 อย่างรอบคอบเพื่อให้การคัดกรองนักเรียน

ยากจนถูกต้องตามความเป็นจรงิ จงึขอเสนอแนะ ดงันี้ 

ข้อ 1. ชื่อนักเรียนและนามสกุล ต้องตรงกับข้อมูลนักเรียนยากจน ณ เทอมที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน ของ 

ทุกปี หรือเทอมที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี ที่โรงเรียนกรอกในระบบ DMC

 ชื่อผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในครัวเรือนปัจจุบัน อาจไม่ตรงกับผู้ปกครองใน

ทะเบียนนักเรียนกรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือนในปัจจุบัน

 ข้อ 2. จำานวนสมาชกิในครวัเรอืนทั้งหมดต้องตรงกบัรายละเอยีดในตาราง

 - ให้กรอกข้อมูลสมาชิกทุกคน รวมตัวนักเรียนด้วย

 - อายใุห้กรอกจำานวนเตม็ปีบรบิูรณ์ กรณทีี่เดก็อายตุำ่ากว่า 1 ปี ให้กรอก 0 
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 - ในช่องความพิการทางร่างกาย/สติปัญญา ถ้ามีความพิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง 

 ให้เลือก “ใช่” ถ้าไม่มีเลือก “ไม่ใช่”

 - รายได้ในตารางเป็นรายได้รายเดือน กรณีที่รายได้ไม่แน่นอนให้สอบถามแล้วเฉลี่ยเป็นรายเดือน

 - รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้คำานึงถึงรายได้หลัก ประเมินรายได้ทั้งปี 

 หักค่าใช้จ่ายแล้วนำามาหารด้วย 12

 - รายได้จากค่าจ้าง/รับจ้างให้ประเมินจากจำานวนวันทำางานใน 1 เดือน

 - รายได้จากสวัสดิการจากรัฐ ได้แก่เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำาหรับผู้สูงอายุเงินสงเคราะห์ 

 สำาหรับผู้พิการ ไม่นับรวมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี และ

  รายได้จาก กยศ.

 - รายได้จากแหล่งอื่น ได้แก่ เงินที่สมาชิกนอกครัวเรือนส่งมาให้ (หากส่งมาเป็นครั้งคราวให้ 

 รวมทั้งปีแล้วหาร 12 เพื่อเฉลี่ยเป็นรายเดือน) เงินดอกเบี้ย เงินถูกหวย 

 - ในกรณทีี่เดก็อายตุำ่ากว่า 15 ปี ไม่ต้องสอบถามรายได้

 - กรอกรายได้ให้ครบทุกรายการ ทุกช่อง หากไม่มีรายได้ให้ใส่ 0

8.	แนวทางการดำาเนินงาน

 1. โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจนจากระบบ DMC

 2. ศึกษาคู่มือการดำาเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ.2560 โดยเฉพาะหัวข้อที่ 6 นิยาม

 3. มอบหมายบคุลากรเยีย่มบา้นนกัเรยีน เพือ่ทำาหนา้ทีค่ดักรอกนกัเรยีนยากจนโดยใชแ้บบนร.01 ทีก่ำาหนดให้

ครบถว้นทกุประเดน็ รวมถงึถา่ยภาพบา้นนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการเยีย่มบา้นจำานวน 2 ภาพ คอื ภาพที ่1 สภาพภายนอก

บ้านนักเรียน (มีหลังคาและฝาบ้านด้วย) และภาพที่ 2 สภาพในบ้านนักเรียน

 4. ในการดำาเนินการสำารวจสามารถเลือกวิธีการเก็บข้อมูลตามแบบ นร.01 ได้ 2 วิธี

ก. แบบกระดาษ (สามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซด์ cct.thaieduforall.org

 ครูที่ไปเยี่ยมบ้าน ทำาการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และกรอกข้อมูลในแบบ นร.01 ในกระดาษ กรณี 

ผูป้กครองหรอืผูใ้หข้อ้มลูไมส่ามารถลงชือ่ อนโุลมใหพ้มิพล์ายนิว้มอื เมือ่สำารวจเสรจ็ใหน้ำามากรอกใน

เว็บไซด์ cct.thaieduforall.org พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายที่ได้จากการสำารวจ

ข. ใช้อุปกรณ์ส�ารวจ (มือถือหรือแท็บเล็ต)

 ครูที่ไปเยี่ยมบ้าน ทำาการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชั่น สามารถเลือกระบบ

ปฏิบัติการได้ 2 ระบบ คือ ระบบปฏิบัติการบนระบบ iOS (อุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต iPhone/iPad) 

และระบบปฏิบัติการ Androids (อุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต Samsung และอื่นๆ ยกเว้น Microsoft- 

compliant) โดยผู้กรอกสามารถศึกษาคู่มือการใช้ Application ของแต่ละระบบ รวมถึงสามารถ 

ดาวน์โหลด Application และวีดิโอแนะนำาวิธีการใช้ Application ได้จาก เว็บไซด์ cct.thaieduforall.org
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 5. เมื่อทำาการสำารวจครบถ้วนแล้ว ผู้สำารวจสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ได้ดำาเนินการจัดเก็บที่ เว็บไซด์ 

cct.thaieduforall.org โดยใช้รหัสของผู้ดูแลระบบ (Admin)

 6. หากข้อมลูมีความถกูต้องแล้ว สามารถพิมพ์รายงานแบบ นร.01 และแบบ นร.02 ได้จากเว็บไซด์ดังกล่าว 

และจดัสง่แบบ นร.02 ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ทำาการรบัรองสถานะครวัเรอืนของนกัเรยีนทีผ่า่นเกณฑก์ารคดักรองนกัเรยีน

ยากจน

 6. ข้อเสนอแนะในการสำารวจ

• ครูทำาการสำารวจที่บ้านนักเรียนโดยสอบถามจากผู้ปกครอง (ควรมีการนัดหมายล่วงหน้า) 

• กรณีที่ไม่พบให้สำารวจใหม่โดยนัดหมายกับนักเรียนหรือสอบถามเวลาจากบ้านใกล้เคียง

• หากไม่พบอีกอนุญาตให้สอบถามจากหัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุมากกว่า 20 ปี

• กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือนนั้น ให้สอบถามจากหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกใน

ครัวเรือนที่มีอายุมากกว่า 20 ปี

9.	คำาถามที่พบบ่อย

1.  ค�าถาม  การจัดเก็บข้อมูลตามแบบ นร. 01 จัดเก็บนักเรียนยากจนทุกคนหรือไม่

  ค�าตอบ  จัดเก็บเฉพาะนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนกรอกใน 

  DMC เท่านั้น เนื่องจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำาหรับนักเรียนยากจนของ สพฐ. จัดสรรให้ 

  นักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

2.  ค�าถาม กรณีที่ครอบครัวนักเรียนมีนักเรียนศึกษาในโรงเรียนนี้หลายคน จัดเก็บข้อมูลอย่างไร

 ค�าตอบ  จัดเก็บข้อมูลแบบ นร. 01 ของนักเรียนทุกคนในครอบครัว

3. ค�าถาม กรณีนักเรียนไม่มีผู้ปกครอง และเลือกช่อง ไม่มีผู้ปกครองแล้ว ต้องใส่ข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียน 

  อีกหรือไม่

 ค�าตอบ ไม่ต้องกรอก และในระบบจะข้ามส่วนนี้ไปโดยอัติโนมัติ

4.  ค�าถาม  กรณีที่พบว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนตามแบบ นร. 01 เฉลี่ยเกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน 

  ต้องดำาเนินการจัดทำาแบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน (แบบ นร. 02) ด้วยหรือไม่

  ค�าตอบ  กรณีที่รายได้เฉลี่ยครอบครัวเฉลี่ยเกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ไม่ต้องจัดทำาแบบ นร. 02

5. ค�าถาม  กรณีที่นักเรียนอาศัยอยู่กับวัด มลูนิธิ พักนอนที่โรงเรียนหรือโรงงาน คิดจำานวนคนในครอบครัว และ 

  รายได้อย่างไร

  ค�าตอบ ให้วิเคราะห์ถึงการนำารายได้มาใช้จ่ายร่วมกัน เช่น

1. นักเรียนเป็นเด็กวัดอยู่กับพระ สมาชิกในครอบครัวคือพระกับเด็กที่พระท่านนั้นดูแล

2. นักเรียนที่อยู่กับมูลนิธิ ครอบครัวคือสมาชิกทั้งหมดของมูลนิธิ 
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3. นักเรียนที่พักนอนที่โรงเรียน ครอบครัวคือครอบครัวของนักเรียนตามภูมิลำาเนา เพราะนักเรียน 

พักนอน คือนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ อาจไม่ยากจนทุกคน

4. นักเรียนที่อยู่หอพัก ครอบครัวของนักเรียน คือ ตัวนักเรียน แต่รายได้ให้นับรายได้ที่นักเรียนได้รับ

จากผู้ปกครองในแต่ละเดือน

5. นักเรียนที่พ่อ แม่หรือผู้ปกครองมีบ้านอยู่ในโรงงาน โดยโรงงานจัดที่พักอาศัยให้ ครอบครัว 

หมายถึง สมาชิกทุกคนที่พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองรับผิดชอบดูแล

6. ค�าถาม การกรอกภาระพึ่งพิงของครัวเรือนในข้อ 3.1 ต้องมีความสอดคล้องกับจำานวนสมาชิกในครัวเรือน 

  (ข้อ 2) หรือไม่

 ค�าตอบ  ต้องมีความสอดคล้องกัน เช่น หากกรอกสมาชิกในครัวเรือน คนที่ 3 สมาชิก มีความพิการ ให้ใส่ 

  เครื่องหมาย X ใน  มีคนพิการ (ข้อ 3.1) เป็นต้น

7. ค�าถาม  คำาถามข้อ 3.3 เรื่องสภาพที่อยู่อาศัย หากผู้เก็บข้อมูลเยี่ยมบ้านพบว่าบ้านที่อยู่อาศัยของนักเรียน 

  มีความมั่นคงแข็งแรง สร้างด้วยซิเมนต์บล็อก หลังคามุงกระเบื้อง ต้องกรอกหรือไม่

 ค�าตอบ ไม่ต้องกรอก

8. ค�าถาม คำาถามในข้อ 3.4 เรื่องยานพาหนะของครอบครัว หากผู้เก็บข้อมูลพบเห็นว่ายานพหนะมีสภาพเก่า 

  แต่ยังใช้งานได้ หรือยังเป็นยานพาหนะที่ยังผ่อนชำาระอยู่ ต้องกรอกหรือไม่

 ค�าตอบ  กรอกว่ามี เนื่องจากครอบครัวได้ใช้ประโยชน์จากยานพาหนะนั้น

9. ค�าถาม  คำาถามในข้อ 3.5 เรื่องเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำากิน (รวมเช่า) หากพบว่า ไม่ได้เป็นเกษตรกร ต้อง 

  กรอกหรือไม่

 ค�าตอบ ไม่ต้องกรอก

10. ค�าถาม  คำาถามในข้อ 3.5 เรื่องจำานวนที่ดินทำากิน (รวมเช่า) หากพบว่าที่ดินที่เป็นสปก. ต้องนับรวมหรือไม่

 ค�าตอบ ให้นับ เนื่องจากครอบครัวได้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้น

11. ค�าถาม หากผู้กรอกข้อมูลต้องการแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บแล้ว ต้องทำาอย่างไร

 ค�าตอบ สามารถแจ้งครูประจำาชั้น และครูประจำาชั้นสามารถแก้ไขข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนได้ที่ 

  เว็บไซด์ cct.thaieduforall.org 

12. ค�าถาม กรณนีกัเรยีนอาศยัอยู่กบัมูลนธิ ิวดั พกันอนในโรงเรยีน หรอืเดนิทางมาเรยีนจากประเทศเพื่อนบ้าน  

   สำารวจข้อมูลอย่างไร 

 ค�าตอบ ให้นักเรียนช่วยดำาเนินการ



คู่มือการบันทึกข้อมูลการคัดกรอง
นักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น

ส่วนที่ 2
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 ในการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ cct.thaieduforall.org 

โดยโปรแกรมใช้งานบนเวบ็แอปพลเิคชนัจะสามารถแสดงผลได้ดบีน Google Chrome Version 50 ขึ้นไป ขั้นตอน

การบนัทกึผลการสำารวจผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัมดีงัต่อไปนี้

การบันทึกผลการสำารวจผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
 กระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจนโดยบนัทกึข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัในคอมพวิเตอร์

 •  ครูถอืกระดาษแบบคดักรอง นร.01 เพื่อไปคดักรองนกัเรยีนยากจน

 • นำามาบนัทกึเข้าสู่ระบบสารสนเทศผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัในคอมพวิเตอร์

 • แนบรูปสภาพบ้านของนกัเรยีนที่ถ่ายมาเข้าสู่ระบบ

 • ปักหมดุตำาแหน่งที่ตั้งบ้านของนกัเรยีนใน Google Map

 รูปที่ 1 กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์

1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

 โรงเรยีนจะได้รบัชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) จากเขตพื้นที่ โดยครูผู้คดักรองแต่ละคนจะ

ม ีusername เป็นของตวัเอง ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านดงักล่าว ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ
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 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 เมนู ได้แก่

 • รายชื่อนกัเรยีน สำาหรบัการค้นหารายชื่อของนกัเรยีนเพื่อทำาแบบขอรบัทนุการศกึษา

 • แบบขอรบัทนุ สำาหรบัการกรอกตามแบบฟอร์มขอรบัทนุการศกึษา

 • ดาวน์โหลดแบบ นร. สำาหรบัพมิพ์หรอืดาวนโ์หลดแบบฟอร์ม นร.01 และ นร.02 ในรปูแบบ PDFเพื่อใช้ใน 

  การออกไปเกบ็ข้อมูลของนกัเรยีนที่บ้าน ดงัรูปที่ 3

รูปที่ 3 เมนูหน้าแรก

2. แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบนร.01)

 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วหน้าแรกจะแสดงเมนู รายชื่อนักเรียน โดยสามารถทำาการค้นหารายชื่อนักเรียนได้โดย

เลอืก ระดบัชั้น และห้อง แล้วกดที่ปุ่ม “เลอืก” ดงัรูปที่ 4

 

รูปที่ 4 ค้นหารายชื่อนักเรียนขอรับทุน

รูปที่ 5 หน้ารายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุน

 เมื่อเข้าสู่เมนูแบบขอรับทุนทางการศึกษาจะแสดงหน้าต่างดังรูปที่ 5 ซึ่งแสดงรายชื่อนักเรียนยากจน ของ 

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

“ขอรับทุน” สำาหรบัทำาแบบฟอร์มขอรบัทนุสำาหรบันกัเรยีนที่ยงัไม่ได้คดักรอง
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 หลงัจากกดที่ปุ่ม “ขอรบัทนุ” ระบบจะแสดงแถบสถานะการบนัทกึข้อมลูดงัรปูที่ 6 ซึ่งการบนัทกึข้อมลูแบบ

ขอรบัทนุการศกึษานกัเรยีนยากจน (นร.01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดงันี้

รูปที่ 6 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล

รูปที่ 7 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ขอรับทุนและข้อมูลผู้ปกครอง

ค�าอธิบายปุ่มการท�างาน

   ย้อนกลบัไปส่วนก่อนหน้า

   ไปส่วนถดัไป  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครวัเรอืน

กดที่      บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล 

ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ, นามสกุล, ชั้นเรียนและเลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน 

ของนักเรียนขึ้นมาอัตโนมัติจากข้อมูลเด็กยากจนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และผู้ใช้

สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองได้ ดังรูปที่ 7

1

 ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครวัเรอืน

 รูปสภาพบ้าน

สถานะครวัเรอืน

ข้อมูลตำาแหน่งบ้าน
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รูปที่ 8 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน

2 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลจำานวนสมาชิกในครัวเรือน และข้อมูลรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งจะแสดง

เป็นตารางดังรูปที่ 8 ซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ดังต่อไปนี้

•  จำานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน) ให้ผู้ใช้ใส่จำานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด จากนั้นจะ 

  แสดงตารางตามจำานวนสมาชิก

•  ความสัมพันธ์กับนักเรียน กดเลือกความสัมพันธ์กับนักเรียนลงไป อาทิ มารดา บิดา ย่า ยาย เป็นต้น

•  อายุ สำาหรับกรอกอายุของนักเรียนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน

•  ความพิการทางร่างกายและสติปัญญา ถ้าบุคคลนั้นมีความพิการเลือก “ใช่” หรือไม่มีความพิการ 

  ให้เลือก “ไม่ใช่”

•  รายได้ต่อเดือนของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน จะประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าจ้าง 

  เงินเดือน 2) รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรหลังหักค่าใช้จ่าย 3) รายได้จากธุรกิจส่วนตัว 

  หลังหักค่าใช้จ่าย 4) รายได้จากสวัสดิการจากรัฐ/เอกชน และ 5) รายได้จากแหล่งอื่นๆ ซึ่งจะกรอก 

  ในรูปแบบตัวเลข ถ้าไม่มีรายได้ในส่วนใดให้ใส่ 0 ระบบจะบวกรวมรายได้ให้ผู้ใช้ไว้ในช่อง รายได้ 

  รวมเฉลี่ยต่อเดือน หากท่านกรอกไม่ครบถ้วนหรือรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ช่องดังกล่าวจะกลายเป็น 

  สีแดงเพื่อแจ้งเตือน

•  รวมรายได้ครัวเรือน / รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะทำาการคำานวณ 

  อัตโนมัติหลังจากลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สำาหรับพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักเรียนคนนี้ว่ามี 

  ความยากจนหรือไม่

 เมื่อผู้ใช้บนัทกึข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม                 เพื่อไปทำาส่วนถดัไป หากกรอกข้อมูล

ไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนและไม่สามารถทำางานในขั้นตอนถดัไปได้
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ส่วนที่ 2  สถานะครวัเรอืน

กดที่     บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน (กรอกเฉพาะบุคคลที่อาศัยในบ้านปัจจุบัน) เป็นข้อมูลแสดงสภาพ

ความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว ประกอบด้วย 1) ครัวเรือนมีภาวะพึ่งพิง 2) ประเภทที่อยู่อาศัย 

3) สภาพที่อยู่อาศัย 4) ยานพาหนะของครอบครัว และ 5) เป็นเกษตกรที่มีที่ดินทำากิน(รวมเช่า) ซึ่งการกรอก

ขอ้มลูจะเปน็ตวัเลอืกซึง่ผูใ้ชส้ามารถเลอืกขอ้มลูตามความเปน็จรงิและตอบไดม้ากกวา่ 1 คำาตอบ ดงัรปูที ่9

3

รูปที่ 9 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน

 ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องระบุตัวเลือก (ติ๊กถูกหน้าข้อความ) หากไม่มีข้อมูลสถานะครัวเรือนตรงกับความเป็นจริง 

เมื่อผู้ใช้บนัทกึข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม            เพื่อไปทำาส่วนถดัไป 
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ส่วนที่ 3  รูปสภาพบ้าน

กดที่          บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

ผู้ใช้แนบรูปถ่ายบ้านนักเรียนในแบบขอรับทุน และเลือกประเภทภาพถ่ายที่แนบมาแบ่งเป็น 4 กรณี

 • กรณทีี่ 1 บ้านที่อาศยัอยู่กบัพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า) โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้าน 

  นกัเรยีน (มหีลงัคาและฝาบ้านด้วย) รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนกัเรยีน

 • กรณทีี่ 2 บ้านของญาต/ิผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาต ิ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก ที่พกั 

  รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พกั

 • กรณทีี่ 3 บ้านหรอืที่พกัประเภท วดั มูลนธิ ิหอพกั โรงงาน อยู่กบันายจ้าง โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1  

  ภาพถ่ายภายนอก ที่พกั รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พกั

 • กรณีที่ 4 ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้านอยู่ต่างอำาเภอ/ 

  ต่างจงัหวดั/ต่างประเทศ หรอืไม่ได้รบัอนญุาตให้ถ่ายภาพ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายนกัเรยีน 

  ยนือยู่ที่ป้ายโรงเรยีน รูปที่ 2 ภาพถ่ายนกัเรยีนคู่กบัครูผู้คดักรอง โดยต้องเป็นเดก็รหสั G เท่านั้น

 เพื่อช่วยในการพิจารณาสภาพความยากจนของเด็กนักเรียน ดังแสดงในรูปที่ 10 โดยขั้นตอนการแบบรูป 

มดีงันี้

 1. คลกิที่กรอบรูปที่ต้องการอพัโหลดรูป ต้องทำาการอพัโหลดรูปทั้ง 2 รูปให้ครบถ้วน

 2. เลอืกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอพัโหลด หลงัจากนั้นกดที่ปุ่ม “Open” ระบบจะแสดงรูปที่เลอืก 

 3. ผู้ใช้จะต้องระบรุายละเอยีดของรูปที่อพัโหลดโดยเลอืกคำาอธบิายถงึรูปภาพดงักล่าว 

4
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รูปที่ 10 การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน

รูปที่ 11 แสดงรูปภาพที่เลือก

 เมื่อผู้ใช้บนัทกึข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม           เพื่อไปทำาส่วนถดัไป หากกรอกข้อมูลไม่

ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนและไม่สามารถทำางานในขั้นตอนถดัไปได้
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รูปที่ 12 ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน

รูปที่ 13 การบันทึกที่ตั้งของบ้าน

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

  หมดุจะถกูปกับรเิวณใกลเ้คยีงกบัโรงเรยีน เราสามารทำาการยา้ยหมดุไปปกัทีบ่า้นของนกัเรยีนไดแ้ลว้พกิดั 

  จะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ 

•  กรณีที่ 2 “ข้ามไปส่วนรับรองข้อมูล” ถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ตั้งบ้านนักเรียนสามารถกดข้ามได้แต่จะมี 

  ข้อความแจ้งเตือน ให้ทำาการกด “ตกลง” เพื่อข้ามไปขั้นตอนถัดไป แต่ควรใส่พิกัดเพื่อเป็นประโยชน์ 

  ต่อตัวนักเรียนเพื่อการติดตามดูแลนักเรียนในอนาคต ดังรูปที่ 13

ส่วนที่ 4  ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน

สำาหรับตั้งค่าพิกัดที่ตั้งของบ้านนักเรียน ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้

โดยมีการแบ่งเป็น 2 ลักษณะ กรณีที่ 1 บันทึก/แก้ไขข้อมูลที่ตั้งบ้านนักเรียน และ กรณีที่ 2 ข้ามไปส่วน

รับรองข้อมูล ดังรูปที่ 12

5
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ขั้นตอนสุดท้าย  “บันทึกข้อมูล”

 การทำาแบบขอทุนจากนั้นจะมีหน้าสรุปข้อมูลขึ้นมา เพื่อให้ท่านรับรองข้อมูลว่าเป็นความจริงหรือไม่ 

โดยท่านสามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อดูข้อมูลที่บันทึกไว้แล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นติ๊ก (1) “ขอรับรองว่า

ข้อมูลและภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง” ทุกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องว่าข้อมูลเป็นความจริงและ 

ถูกต้องครบถ้วน ก่อนกด (2) “บนัทกึ” เพื่อบนัทกึข้อมูลเข้าสู่ระบบ ดงัรูปที่ 14

รูปที่ 14 การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย

รูปที่ 15 หน้าแสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น

 จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย หากผู้ใช้ต้องการพิมพ์แบบ 

นร.01 ให้กดที่ปุ่ม “ตกลง” ไม่ต้องการให้กดปุ่ม “ยกเลกิ” ดงัรูปที่ 15

 เมื่อกด “ตกลง” โปรแกรมจะสร้างหน้าต่าง PDF ขึ้นใน tab ใหม่ ของ Browser (ถ้า PDF ยงัไม่แสดงให้ 

รอสกัครู่)
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การแก้ไขข้อมูล

 เมื่อทำาการบนัทกึข้อมลูครบทกุส่วนแล้ว รายชื่อเดก็นกัเรยีนที่คดักรองจะถกูย้ายฝ่ังไปที่ “รายชือ่ทีคั่ดกรอง

แล้ว” หากผู้คดักรองต้องการแก้ไขข้อมูลนกัเรยีน สามารถทำาได้โดยการกดที่ปุ่ม “แก้ไข” ดงัรูปที่ 16

 

รูปที่ 16 แสดงรายชื่อนักเรียนที่คัดกรองแล้ว

 ผูค้ดักรองต้องบนัทกึข้อมลูครบทกุขั้นตอนหลงัการกดแก้ไขจนถงึ “ขอรบัรองว่าข้อมลูและภาพถ่ายบ้านของ

นกัเรยีนเป็นความจรงิ” และกดบนัทกึ ดงัรูปที่ 14 กรณผีู้ใช้ไม่กดปุ่ม “บนัทกึ” ในขั้นตอนสดุท้ายชื่อของเดก็จะถูก

ย้ายกลบัไปยงัฝั่ง “รายชื่อที่ยังไม่คัดกรอง” 
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 สำาหรบัการเข้าดูรายงานนั้นให้ผู้ใช้เลอืกชั้น และห้องเรยีนที่ต้องการเข้าดูรายงาน จากนั้นเลอืกที่ “รายชื่อ 

ผู้คดักรองแล้ว” ระบบจะแสดงดงัรูปที่ 17 ซึ่งม ี3 เมนูใช้งาน ได้แก่

 •  แก้ไข สำาหรบัแก้ไขข้อมูล

 •  พมิพ์แบบนร.01 สำาหรบัดูผลการตอบแบบขอรบัทนุการศกึษานกัเรยีนยากจน (นร.01) รายบคุคล

 •  พิมพ์แบบนร.02 สำาหรับดูเอกสารแนบเพื่อรับรองแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.02) 

  รายบคุคล

การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน
 ผู้ใช้สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์เอกสารแบบนร.01 และเอกสารแนบรูปสภาพบ้านได้ด้วยตัวเองเพื่ออำานวย

ความสะดวกในการทำางาน อีกทั้งยังสามารถดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษาของนักเรียนในความดูแลของ

ท่านได้ดงัแสดงในรูปที่ 16

รูปที่ 17 การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน

รูปที่ 18 หน้าจอเพื่อเลือกดูเมนูรายงาน
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รูปที่ 19 เลือก นร.01

รูปที่ 20 การดาวน์โหลดเอกสารแบบนร.01

  รายงาน แบบนร.01 เมื่อเลอืกที่ “รายชื่อผู้คดักรองแล้ว” ระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรียนที่คดักรองแล้ว โดย

สามารถดูรายละเอยีดแบบ นร.01 ได้โดยกดที่ปุ่ม “นร.01” ดงัรูปที่ 19

 เมื่อกดที่ปุ่มเข้าไปจะแสดงรายงานดงัรูป 20 เมื่อกดที่ปุ่ม          โดยจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF สำาหรบั

ทำาการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบนร.01 ของนกัเรยีนคนนี้ได้

1
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 • เอกสารหน้าแรก ประกอบด้วยข้อมูลนกัเรยีน ข้อมูลครอบครวั และรายได้ของสมาชิกในครวัเรอืน และ 

  วธิกีารรบัเงนิทนุการศกึษา ดงัรูปที่ 21
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 • เอกสารแบบนร.01 หน้า 2 เป็นเอกสารแนบภาพถ่ายบ้านนกัเรยีนจำานวน 2 รูป และส่วนของการรับรอง 

  ความเป็นจรงิของข้อมูล ดงัรูปที่ 22

รูปที่ 22 เอกสารแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนและส่วนของการรับรองข้อมูล
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 เอกสารแบบนร.02 เป็นแบบรับรองสถานะครัวเรือนของนักเรียน โดยจะให้ผู้คัดกรองรับรองข้อมูลสถานะ 

ครวัเรอืนว่าเป็นความจรงิ สามารถดูรายละเอยีดโดยกดที่ปุ่ม “นร.02” ดงัรูปที่ 23

2

รูปที่ 23 เลือกเอกสารแนบ นร.02

รูปที่ 24 เอกสารแนบ นร.02

 เมื่อกดที่ปุ่มเข้าไปจะแสดงรายงานดังรูป 24 เมื่อกดที่ปุ่ม     โดยจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF สำาหรับ 

ทำาการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบนร.02 ของนกัเรยีนคนนี้ได้
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คู่มือการบันทึกข้อมูล
การคัดกรองนักเรียนยากจน

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

ส่วนที่ 3
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 ในกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน ครูหรือผู้สำารวจสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ตเป็น 

เครื่องมือการสำารวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำางาน แอพพลิเคชันสามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ 

แบบ iOS และ Android คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำารวจนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ 

(1) การตดิตั้งโปรแกรม และ (2) วธิกีารใช้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. การติดตั้งโปรแกรม

 โปรแกรมใช้งานบนโทรศพัท์เคลื่อนที่หรอืแทบ็เลต็บนระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android  

 ความต้องการขั้นต�่าของระบบ

 iOS version 8.2 ขึ้นไป และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป

 Android minSdkVersion 14 หรอื KitKat 4.4 ขึ้นไป

 ถ้ามคีณุสมบตัติำ่ากว่านี้ให้ทำาการอพัเดทเวอร์ชั่นหรอืเปลี่ยนไปใช้เครื่องที่มคีณุสมบตัทิี่เหมาะสมแทน

 ª• ระบบ iOS: ค้นหาแอพฯ “ทนุยากจน” หรอื “สพฐ” ที่ App Store 

  ระบบ Android: ค้นหาแอพฯ “ทนุยากจน” หรอื “สพฐ” ที่ Play Store 

รูปที่ 25 ค้นหาแอพฯ “ทุนยากจน”บนระบบ iOS

รูปที่ 26 การติดตั้ง “ทุนยากจน” 

 • เลอืก “ทนุยากจน” และ กดตดิตั้ง (install)
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 • เมื่อตดิตั้งเสรจ็จะปรากฏไอคอนของ Mobile application ทนุยากจน

รูปที่ 27 ไอคอนของ Mobile application ทุนยากจน

รูปที่ 28 กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน โดยบันทึกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต

2. วิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการส�ารวจ

 กระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจนโดยบนัทกึข้อมูลผ่านแอพพลเิคชนัในโทรศพัท์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็

 • ครูนำาโทรศพัท์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็ไปเพื่อไปคดักรองนกัเรยีนยากจนที่บ้าน

 • บนัทกึข้อมูลผู้ปกครอง รายได้ และสถานะครวัเรอืนผ่านแอพพลเิคชนั

 • ถ่ายรูปสภาพบ้านของนกัเรยีนแล้วอพัโหลด

 • อปุกรณ์เคลื่อนที่ จะดงึค่าพกิดัจาก GPS อตัโนมตัิ



40 คู่มือการดำาเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ.2560

การตั้งค่าเริ่มต้นใช้งาน

 • ระบบจะแจ้งเตอืนให้เปิดการใช้งานการระบตุำาแหน่ง (location) ผู้ใช้ควรตรวจสอบการเปิดใช้งานทกุครั้ง 

  ก่อนเริ่มต้นใช้งานระบบ

 • เปิดการเชื่อมต่อสญัญาณ wifi  หรอื ข้อมลูมอืถอื เมื่อกดบนัทกึข้อมลู ระบบจะบนัทกึข้อมลูลงเครื่องก่อน  

  ผู้ใช้ต้องกด “ส่งข้อมูล” เท่านั้น ระบบถงึจะทำาการส่งข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูล

2.1 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

 โรงเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากเขตพื้นที่ โดยครูผู้ใช้แต่ละคนจะมี 

username เป็นของตัวเอง ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว หน้าจอการทำางานจะแสดง 

ดงัรูปที่ 30

รูปที่ 29 แถบเมนูการทำางาน

รูปที่ 30 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)
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รูปที่ 31 การดึงข้อมูลรายชื่อนักเรียน

รูปที่ 32 หน้าเลือกระดับชั้น

 เมื่อเข้าใช้ระบบครั้งแรก ผู้ใช้งานสามารถเลอืกดงึข้อมูลเฉพาะห้องเรียนที่ต้องการคดักรองได้ การดงึข้อมูล

ครั้งแรกต้องต่อสญัญาณอนิเตอร์เนต็เท่านั้น ดงัรูปที่ 31

2.2 แบบขอรับทุนทางการศึกษานักเรียนยากจน (แบบนร.01)

 เลอืกเมนู “รายชื่อนกัเรยีน” เพื่อทำาแบบคดักรอง นร.01 ผ่านแอพพลเิคชนัในโทรศพัท์มอืถอืและแทบ็เลต็ 

 กดเลอืกระดบัชั้น และห้อง ระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรยีนทั้งหมดในห้องที่เลอืกบนหน้าจอการทำางาน โดย

รายชื่อจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื รายชื่อนกัเรยีนที่ “ยงัไม่ได้ขอทนุ” และ “ขอทนุแล้ว” เพื่อให้ผู้ใช้ทำาการเลอืก

นกัเรยีน ดงัรูปที่ 32
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เมื่อเลือกรายชื่อนักเรียนที่จะทำาการคัดกรอง ระบบจะแสดงแถบสถานะ 

การบนัทกึข้อมลูดงัรูปที่ 33 ซึ่งการบนัทกึข้อมลูแบบขอรบัทนุการศกึษานกัเรยีน

ยากจน (นร. 01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดงันี้

ข้อมูลผู้ปกครอง

รายได้ครวัเรอืน

สถานะครวัเรอืน

ภาพถ่าย

รูปที่ 33 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล

รูปที่ 34 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ขอรับทุนและข้อมูลผู้ปกครอง

ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ปกครอง

กดที่       บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล 

 ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ, นามสกุล ของนักเรียนขึ้นมาอัตโนมัติจากข้อมูล 

 เดก็ยากจนในระบบจดัเกบ็ข้อมูลนกัเรยีนรายบคุคล (DMC) และผู้ใช้สามารถระบขุ้อมูลเกี่ยวกบัผู้ปกครอง 

 ได้ ดงัรูปที่ 34

1

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม        เพื่อไปทำาส่วนถดัไป หากกรอกข้อมูลไม่ 

ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนให้กลบัไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน



43คู่มือการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

รูปที่ 35 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน

ส่วนที่ 2  รายได้ครวัเรอืนเฉลี่ยต่อคน

กดที่      บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

  ผู้ใช้บนัทกึจำานวนสมาชกิในครวัเรอืน และข้อมูลรายได้ของสมาชกิในครวัเรอืน ซึ่งประกอบด้วย

 • ความสมัพนัธ์กบันกัเรยีน กดเลอืกความสมัพนัธ์กบันกัเรยีนลงไป อาท ิมารดา บดิา ย่า ยาย เป็นต้น

 • ความพกิารทางร่างกายหรอืสตปัิญญา ถ้าบคุคลนั้นมคีวามพกิารเลอืก “ใช่” หรอืไม่มคีวามพกิารให้เลอืก  

  “ไม่ใช่”

 • อาย ุสำาหรบักรอกอายขุองนกัเรยีนหรอืสมาชกิในครวัเรอืนที่มคีวามสมัพนัธ์กบันักเรยีน

 • รายได้ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน จะประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าจ้างเงินเดือน 

  2) รายได้จากการประกอบอาชพีทางการเกษตร 3) รายได้จากธรุกจิส่วนตวั 4) สวสัดกิารจากรฐั/เอกชน  

  และ 5) รายได้จากแหล่งอื่นๆ ถ้าไม่มรีายได้ในส่วนใดให้ใส่ 0 ระบบจะบวกรวมรายได้ให้ผู้ใช้ไว้ในช่อง  

  รายได้รวม

 • รวมรายได้ครัวเรือน / รายได้เฉลี่ยต่อคน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะทำาการคำานวณอัตโนมัติ 

  หลงัจากลงข้อมูลเสรจ็ สำาหรบัพจิารณารายได้ครวัเรอืนของนกัเรยีนคนนี้ว่ามคีวามยากจนหรอืไม่

 ในหน้านี้เมื่อเข้ามาจะให้เราทำาการใส่จำานวนสมาชกิในในครวัเรอืน(รวมตวันกัเรยีน) ดงัรูปที่ 35 เมื่อทำาการ

ใส่จำานวนสมาชกิในครวัเรอืนเรยีบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม            เพื่อไปทำาส่วนถดัไป

2
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 เมื่อบันทึกข้อมูลรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนคนที่ 1 เสร็จแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลของคนถัดไปโดย 

การสัมผัสจอเลื่อนไปทางด้านขวา และย้อนดูข้อมูลของสมาชิกที่ทำาไปแล้วสามารถทำาได้เช่นกัน โดยการสัมผัส 

จอเลื่อนไปทางด้านซ้าย ดงัรูปที่ 36

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม           เพื่อไปทำาส่วนถดัไป หากกรอกข้อมูล 

ไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนให้กลบัไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน

รูปที่ 36 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน
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รูปที่ 37 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน

ส่วนที่ 3  สถานะครวัเรอืน

กดที่        บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน เป็นข้อมูลแสดงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว อาท ิ 

 การมภีาระพึ่งพงิ,ประเภทที่อยู่อาศยั, สภาพที่อยู่อาศยั, ยานพาหนะของครอบครอง และการมทีี่ดนิทำากนิ  

 ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็นตวัเลอืกซึ่งผู้ใช้สามารถเลอืกข้อมูลตามความเป็นจรงิ ดงัรูปที่ 37

 

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม       เพื่อไปทำาส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูลไม ่

ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนให้กลบัไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน

3
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ส่วนที่ 4  ภาพถ่าย

กดที่       บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล ระบบจะแจ้งเตอืนให้เปิดเพื่อการใช้งาน GPS เสมอ

 • ระบบจะดงึค่าพกิดัอตัโนมตัจิาก GPS ณ ตำาแหน่งที่ผู้ใช้อยู่และแสดงค่าละตจิูด/ลองตจิูด บนหน้าจอ

 • กดที่ปุ่ม “คลังภาพ” แล้วเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด หรือ “ถ่ายภาพ” เพื่อถ่ายภาพด้วย 

  กล้องโทรศพัท์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็ ดงัแสดงในรูปที่ 11

 ผู้ใช้แนบรูปถ่าย และเลอืกประเภทภาพถ่ายที่แนบมา แบ่งเป็น 4 กรณ ี

 • กรณทีี่ 1 บ้านที่อาศยัอยู่กบัพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า) โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้าน 

  นกัเรยีน (มหีลงัคาและฝาบ้านด้วย) รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนกัเรยีน

 • กรณทีี่ 2 บ้านของญาต/ิผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาต ิ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก ที่พกั 

  รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในที่พกั

 • กรณทีี่ 3 บ้านหรอืที่พกัประเภท วดั มูลนธิ ิหอพกั โรงงาน อยู่กบันายจ้าง โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1  

  ภาพถ่ายภายนอก ที่พกั รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พกั

 • กรณีที่ 4 ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้านอยู่ต่างอำาเภอ/ 

  ต่างจงัหวดั/ต่างประเทศ หรอืไม่ได้รบัอนญุาตให้ถ่ายภาพ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 38 ภาพถ่ายนกัเรยีน 

  ยนือยู่ที่ป้ายโรงเรยีน รูปที่ 2 ภาพถ่ายนกัเรยีนคู่กบัครูผู้ใช้ โดยต้องเป็นเดก็รหสั G เท่านั้น

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม           เพื่อไปทำาส่วนถดัไป

รูปที่ 38 การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน
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รูปที่ 39 การบันทึกข้อมูลพิกัด

 สำาหรับข้อมูลพิกัดนั้น กรณีที่โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไม่พบพิกัดหรือตรวจสอบพิกัดนานเกินไป ผู้ใช้

สามารถกดปุ่ม           ได้ โดยระบบจะแจ้งเตอืนว่า “ไม่พบพิกัดปัจจุบัน ต้องการบันทึกข้อมูลโดยไม่มีพิกัด

หรอืไม่” ให้ผูใ้ช้กด ตกลง เพื่อไปทำาส่วนถดัไป แต่ควรใส่พกิดัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตวันกัเรยีนเพื่อการตดิตามดแูล

นกัเรยีนในอนาคต ดงัแสดงในรูปที่ 39

 เมื่อกรอกข้อมูลเสรจ็ครบทั้ง 4 ส่วน ไอคอนสถานะการบนัทกึข้อมูลจะเป็นสเีขยีวทั้ง 4 ไอคอน จากนั้นผู้ใช้

ติ๊ก “รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง” เพื่อยนืยนัข้อมูล ดงัรูปที่ 40

รูปที่ 40 การแสดงรับรองข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง
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 เมื่อรบัรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจรงิ ระบบจะแสดงหน้าสรุปผลการกรอกข้อมูลทกุส่วน (แบบขอรบัทนุ

การศกึษานกัเรยีนยากจน) ขึ้นมาโดยอตัโนมตั ิเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อตรวจสอบ

ข้อมูลทั้งหมดได้ จากนั้นผู้ใช้กดที่ “บันทึก” เพื่อทำาการบนัทกึข้อมูลทั้งหมด ดงัรูปที่ 41

รูปที่ 41 การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย

 * หมายเหต ุถ้าผู้ใช้ข้ามขั้นตอน “รบัรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจรงิ” และ “บนัทกึ” ข้อมูล (เช่น กดปุ่ม

กลบัไปรายชื่อ) รายชื่อเดก็จะไม่ถูกย้ายไปยงัฝั่ง “ขอทนุแล้ว” 
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รูปที่ 42 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

2.3 การส่งข้อมูล

 ขั้นตอนนี้ต้องทำาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อน แล้วไปที่เมนูหลักในส่วนของการ 

ส่งข้อมูล ให้ทำาการกด “ส่งข้อมูล” หลงัจากนั้นระบบจะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ให้สงัเกตที่สถานะบนหน้า

จอแสดงผล ดงัรูปที่ 42 
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การทำางาน	Offline	Mode

 การบันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต สามารถทำางานในขณะที่ไม่มี

สัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ (Offline Mode) โดยหลังจากผู้ใช้ทำาการเข้าสู่ระบบและดึงข้อมูลรายชื่อนักเรียนเรียบร้อย

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

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

ข้อมูล ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อน เมื่อต้องการส่งข้อมูลจึงเชื่อมต่อสัญญาณและกดส่งข้อมูล ดัง 

รูปที่ 42

รูปที่ 43 แสดงฟังก์ชันการทำางาน Offline Mode 
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