
 
 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
 

 คู่มือการใช้งาน  
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
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ในการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่ านเว็บแอปพลิ เคชัน ผู้ ใช้ งานสามารถเข้า ใช้ งานได้ที่  
cct.thaieduforall.org โดยโปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google 
Chrome Version 50 ขึ้นไป ขั้นตอนการบันทึกผลการส ารวจผ่านเว็บแอปพลิเคชันมีดังต่อไปนี้ 

การบันทึกผลการส ารวจผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ 

 ครูถือกระดาษแบบคัดกรอง นร.01 เพ่ือไปคัดกรองนักเรียนยากจน 

 น ามาบันทึกเข้าสู่ระบบสารสนเทศผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ 

 แนบรูปสภาพบ้านของนักเรียนที่ถ่ายมาเข้าสู่ระบบ 

 ระบบจะปักหมุดต าแหน่งที่ตั้งบ้านของนักเรียนใน Google Map จากข้อมูลที่อยู่จากระบบ DMC 

 

รูปที่ 1 กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ 
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การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login) 

 ครูผู้ใช้แต่ละคนจะมี Username และ Password เป็นของตัวเอง หากคุณครูท่านใดไม่มี Username 

และ Password ให้ท าการแจ้ง Admin โรงเรียนเพ่ือท าการเพ่ิมผู้ใช้งานได้  ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้

และรหัสผ่านดังกล่าว ดังรูปที่ 2 

 

 

รูปที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 หลังจากเข้าสู่ระบบ จะปรากฏเมนู 3 เมนู  ได้แก่ 

o คัดกรองนักเรียนยากจน 

o เยี่ยมบ้าน 

o เข้าเรียนและน้ าหนักส่วนสูง 

ในที่นี้ให้ผู้ใช้เลือกใช้งานเมนู “คัดกรองนักเรียนยากจน” ดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 เมนูหน้าแรก 
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1. เมนู “คัดกรองนักเรียน” 
ค าอธิบายปุ่มการท างาน 

   ย้อนกลับไปส่วนก่อนหน้า 

   ไปส่วนถัดไป  

 ค้นหารายชื่อนักเรียน 
 

 1.1 การค้นหารายช่ือนักเรียน 

 หากผู้ใช้ต้องการค้นหารายชื่อนักเรียน ผู้ใช้สามารถพิมพ์เลขบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียนในช่อง

ค้นหาจากนั้นกด “Search” ดังรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 การค้นหารายชื่อนักเรียน 

 กรณีค้นหารายช่ือนักเรียน 

  1.2.1 นักเรียนที่ยังไม่เคยคัดกรอง ระบบจะแสดงปุ่ม “ขอรับทุน” หลังชื่อนักเรียนเพ่ือให้ผู้ใช้

กดเข้าไปบันทึกข้อมูล 

 

 

  1.2.2 นักเรียนที่เคยคัดกรองแล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม “แก้ไข” เพ่ือให้ผู้ใช้กดเข้าไปแก้ไข

ข้อมูลนักเรียน ปุ่ม “นร01” เพ่ือพิมพ์แบบ นร.01 และ ปุ่ม “นร02” เพ่ือพิมพ์แบบ นร.02  
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1.2.3 นักเรียนที่ได้ทุนแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “ได้ทุนแล้ว” หลังชื่อนักเรียน 

 

 

 1.2 แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบนร.01) 

 เมื่อเข้าสู่เมนู “คัดกรองนักเรียน” ให้ผู้ใช้เลือกระดับชั้น  และ ห้อง ดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 ค้นหารายชื่อนักเรียนขอรับทุน 

 
 

เมื่อท าการเลือกระดับชั้น และห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนยากจน ดังรูปที่ 

6 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ “รายชื่อที่ยังไม่คัดกรอง” และ “รายชื่อที่คัดกรองแล้ว” และกดที่ปุ่ม “ขอรับ

ทุน” เพ่ือบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน 

 

 

รูปที่ 6 หน้ารายชื่อนักเรียนเพ่ือขอรับทุน 

     

 

 

 

 

กดขอรับทุน 

กดเลือกระดับชั้น กดเลือกห้อง 
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 หลังจากกดที่ปุ่ม “ขอรับทุน” ระบบจะแสดงแถบสถานะการบันทึกข้อมูลดังรูปที่ 7 ซึ่งการบันทึก

ข้อมูลแบบขอรับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (นร.01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

 ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน   สถานะครัวเรือน 

 รูปสภาพบ้าน     ข้อมูลต าแหน่งบ้าน 

รูปที่ 7 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน 

ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ , นามสกุล, ชั้นเรียนและเลขที่บัตรประจ าตัว

ประชาชน ของนักเรียนขึ้นมาอัตโนมัติจากข้อมูลเด็กนักเรียนยากจนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล (DMC)  และผู้ใช้สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองได้  ดังรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ขอรับทุนและข้อมูลผู้ปกครอง 

 

 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลจ านวนสมาชิกในครัวเรือน และข้อมูลรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งจะแสดงเป็น

ตารางดังรูปที่ 9 ซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ดังต่อไปนี้ 

 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน) ให้ผู้ใช้ใส่จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด จากนั้น
จะแสดงตารางตามจ านวนสมาชิก 

 ความสัมพันธ์กับนักเรียน กดเลือกความสัมพันธ์กับนักเรียนลงไป อาทิ มารดา บิดา ย่า ยาย เป็น
ต้น 
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 อายุ ส าหรับกรอกอายุของนักเรียนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน 

 ความพิการทางร่างกายและสติปัญญา ถ้าบุคคลนั้นมีความพิการเลือก “ใช่” หรือไม่มีความพิการ
ให้เลือก “ไม่ใช่” 

 รายได้ต่อเดือนของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน จะประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ 1) 
ค่าจ้างเงินเดือน 2) รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรหลังหักค่าใช้จ่าย 3) รายได้จาก
ธุรกิจส่วนตัวหลังหักค่าใช้จ่าย 4) รายได้จากสวัสดิการจากรัฐ/เอกชน และ 5) รายได้จากแหล่ง
อ่ืนๆ ซึ่งจะกรอกในรูปแบบตัวเลข ถ้าไม่มีรายได้ในส่วนใดให้ใส่ 0 ระบบจะบวกรวมรายได้ให้
ผู้ใช้ไว้ในช่อง รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน หากท่านกรอกไม่ครบถ้วนหรือรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ช่องดังกล่าวจะกลายเป็นสีแดงเพ่ือแจ้งเตือน 

 รวมรายได้ครัวเรือน / รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะท าการ
ค านวณอัตโนมัติหลังจากลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส าหรับพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักเรียนคน
นี้ว่ามีความยากจนหรือไม่ 
 

 

รูปที่ 9 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน 

 

     เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือไปท าส่วนถัดไป หากกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถท างานในขั้นตอนถัดไปได้ 
 
 ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้งระบบได้มีการแสดงข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ชื่อผู้บันทึกล่าสุด บันทึกข้อมูลผ่าน 
Website หรือ Application วันที่ และเวลาที่บันทึกล่าสุด ดังรูปที่ 10 
 
 

 

กดถัดไป 
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รูปที่ 10 ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลล่าสุด 

 
ส่วนที่ 2 สถานะครัวเรือน 

ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน (กรอกเฉพาะบุคคลที่อาศัยในบ้านปัจจุบัน) เป็นข้อมูลแสดง

สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว ประกอบด้วย 1) ครัวเรือนมีภาวะพ่ึงพิง 2) ประเภทที่อยู่

อาศัย 3) สภาพที่อยู่อาศัย  4) ยานพาหนะของครอบครัว  5) เป็นเกษตกรที่มีที่ดินท ากิน(รวมเช่า) และ 6 

ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็นตัวเลือกซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลตามความเป็นจริงและตอบได้

มากกว่า 1 ค าตอบ ดังรูปที่ 11 
 

 

รูปที่ 11 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน 

กดถัดไป 
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ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องระบุตัวเลือก (ติ๊กถูกหน้าข้อความ)  หากไม่มีข้อมูลสถานะครัวเรือนตรงกับความเป็นจริง  

เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือไปท าส่วนถัดไป  
 
ส่วนที่ 3 รูปสภาพบ้าน 

ผู้ใช้แนบรูปถ่ายบ้านนักเรียนในแบบขอรับทุน และเลือกประเภทภาพถ่ายที่แนบมาแบ่งเป็น 4 กรณี 

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

สภาพบ้านนักเรียน(มีหลังคาและฝาบ้านด้วย)  รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน 

 กรณีท่ี 2 บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ  โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก 

ที่พัก รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พัก 

 กรณีที่  3  บ้านหรือที่ พักประเภท วัด มูลนิธิ  หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง  โดยรูป

ประกอบด้วย  รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก ที่พัก รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พัก 

 กรณีที่  4  ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้านอยู่ต่าง

อ าเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ  โดยรูปประกอบด้วย  

รูปที่ 1 ภาพถ่ายนักเรียนยืนอยู่ที่ป้ายโรงเรียน รูปที่ 2 ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับครูผู้คัดกรอง โดย

ต้องเป็นเด็กรหัส G เท่านั้น 

 เพ่ือช่วยในการพิจารณาสภาพความยากจนของเด็กนักเรียน ดังแสดงในรูปที่ 12  โดยขั้นตอนการแบบ

รูปมีดังนี้ 

1. คลิกท่ีกรอบรูปที่ต้องการอัพโหลดรูป ต้องท าการอัพโหลดรูปทั้ง 2 รูปให้ครบถ้วน 

2. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด หลังจากนั้นกดท่ีปุ่ม “Open” ระบบจะแสดงรูปที่เลือก  

3. ผู้ใช้จะต้องระบุรายละเอียดของรูปที่อัพโหลดโดยเลือกค าอธิบายถึงรูปภาพดังกล่าว  
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รูปที่ 12 การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน 

 

 

รูปที่ 12 แสดงรูปภาพที่เลือก 

 

(1) คลิกที่กรอบรูป 

(2) กด Open 

(3) เลือกค ำอธิบำย 

(4) กดถัดไป 
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    เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือไปท าส่วนถัดไป หากกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถท างานในขั้นตอนถัดไปได้ 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน 

  ส าหรับการบันทึกพิกัดท่ีตั้งของบ้านนักเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 

- กรณีท่ี 1 ระบบดึงข้อมูลพิกัดบ้านนักเรียนจากที่อยู่ตามระบบ DMC  
 เมื่อเข้ามาถึง ข้อมูลที่ตั้งบ้าน ระบบจะดึงพิกัดตามที่อยู่ที่บันทึกเข้ามาในระบบ 
DMC โดยจะท าการปักหมุดพิกัดบ้านนักเรียนให้อัตโนมัติ ดังรูปที่ 13 
 

 
รูปที่ 13 ดึงพิกัดบ้านจากข้อมูลที่อยู่จากระบบ DMC 
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- กรณีท่ี 2 ดึงพิกัดบ้านจากท่ีอยู่ใหม่ของนักเรียน  
 กรณีนักเรียนมีการเปลี่ยนที่อยู่ ที่เคยบันทึกลงระบบ DMC  ให้ผู้ใช้ท าการติ๊ก
เครื่องหมายถูก ที่ช่องเปลี่ยนที่อยู่ เพ่ือท าการบันทึกที่อยู่ใหม่ของนักเรียน จากนั้นกด 
“ดึงพิกัดจากที่อยู่” โดยระบบจะท าการปักหมุดพิกัดบ้านนักเรียนให้อัตโนมัติ ดังรูปที่ 
14 
 

 
รูปที่ 14 ดึงพิกัดบ้านนักเรียนกรณีเปลี่ยนที่อยู่ 

 
ขั้นตอนสุดท้าย  “บันทึกข้อมูล” 

การท าแบบขอทุนจากนั้นจะมีหน้าสรุปข้อมูลขึ้นมา เพ่ือให้ท่านรับรองข้อมูลว่าเป็นความจริงหรือไม่ 

โดยท่านสามารถเลื่อนขึ้นลงเพ่ือดูข้อมูลที่บันทึกไว้แล้ว เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นติ๊ก (1) “ขอ

รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง” ทุกครั้งเพ่ือยืนยันความถูกต้องว่าข้อมูล

เป็นความจริงและถูกต้องครบถ้วน  ก่อนกด (2)  “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 15 
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รูปที่ 15 การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย 

 

จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย หากผู้ใช้ต้องการพิมพ์

แบบ นร.01 ให้กดท่ีปุ่ม “ตกลง” ไม่ต้องการให้กดปุ่ม “ยกเลิก” ดังรูปที่ 16 

 

รูปที่ 16 หน้าแสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น 

 เมื่อกด “ตกลง” โปรแกรมจะดาวน์โหลดไฟล์ นร.01 ( PDF ) เข้าสู่เครื่องของผู้ใช้ 

 

 

(1) กดรับรอง (2) กดบันทึก 
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1.3  การแก้ไขข้อมูล 

 เมื่อท าการบันทึกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว  รายชื่อเด็กนักเรียนที่คัดกรองจะถูกย้ายฝั่งไปที่ “รายช่ือที่

คัดกรองแล้ว”  หากผู้คัดกรองต้องการแก้ไขข้อมูลนักเรียน  สามารถท าได้โดยการกดที่ปุ่ม “แก้ไข”          

ดังรูปที่ 17 
 

 
รูปที่ 17 แสดงรายชื่อนักเรียนที่คัดกรองแล้ว 

 

 ผู้คัดกรองต้องบันทึกข้อมูลครบทุกขั้นตอนหลังการกดแก้ไขจนถึง “ขอรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่าย

บ้านของนักเรียนเป็นความจริง” และกดบันทึก กรณีผู้ใช้ไม่ติ๊ก “ขอรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายบ้านของ

นักเรียนเป็นความจริง” และ กดปุ่ม “บันทึก” ในขั้นตอนสุดท้ายชื่อของเด็กจะถูกย้ายกลับไปยังฝั่ง  “รายช่ือ

ที่ยังไม่คัดกรอง”  

 

1.4 การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน 

ผู้ใช้สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์เอกสารแบบนร.01 และเอกสารแนบรูปสภาพบ้านได้ด้วยตัวเองเพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการท างาน อีกทั้งยังสามารถดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษาของนักเรียนในความ

ดูแลของท่านได้ดังแสดงในรูปที่ 18 

 

รูปที่ 18 การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน 

กดแก้ไข 
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ส าหรับการเข้าดูรายงานนั้นให้ผู้ใช้เลือกชั้น และห้องเรียนที่ต้องการเข้าดูรายงาน  จากนั้นเลือกท่ี 

“รายช่ือผู้คัดกรองแล้ว”  ระบบจะแสดงดังรูปที่ 19  ซึ่งมี 3 เมนูใช้งาน ได้แก่ 
 

o แก้ไข  ส าหรับแก้ไขข้อมูล 

o พิมพ์แบบนร.01 ส าหรับดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.01) รายบุคคล 

o พิมพ์แบบนร.02 ส าหรับดูเอกสารแนบเพ่ือรับรองแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.02) 

รายบุคคล 

 

 

รูปที่ 19 หน้าจอเพ่ือเลือกดูเมนูรายงาน 

 

1.  รายงาน แบบนร.01 เมื่อเลือกที่ “รายชื่อผู้คัดกรองแล้ว” ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนที่คัดกรอง

แล้ว โดยสามารถดูรายละเอียดแบบ นร.01 ได้โดยกดท่ีปุ่ม “นร.01” ดังรูปที่ 20 

 

รูปที่ 20 เลือก นร.01 

 
เมื่อกด "นร.01" ไฟล์ PDF จะถูก Download ลงเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ 

  

พิมพ์เอกสำร นร.
01 
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 เอกสารหน้าแรก ประกอบด้วยข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครอบครัว และรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน 

และวิธีการรับเงินทุนการศึกษา ดังรูปที่  21 

 

รูปที่ 21 เอกสารแบบนร.01 
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 เอกสารแบบนร.01 หน้า 2 เป็นเอกสารแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนจ านวน 2 รูป และส่วนของการ

รับรองความเป็นจริงของข้อมูล ดังรูปที่ 22 

 

รูปที่ 22 เอกสารแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนและส่วนของการรับรองข้อมูล 
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2. เอกสารแบบนร.02 เป็นแบบรับรองสถานะครัวเรือนของนักเรียน โดยจะให้ผู้คัดกรองรับรองข้อมูล

สถานะครัวเรือนว่าเป็นความจริง สามารถดูรายละเอียดโดยกดท่ีปุ่ม “นร.02” ดังรูปที่ 23 

 

 

รูปที่ 23 เลือกเอกสารแนบ นร.02 

 

เมื่อกด "นร.02" ไฟล์ PDF จะถูก Download ลงเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ 

 

 เอกสารแบบนร. 02 เป็นเอกสารรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน เพ่ือประกอบการพิจารณาการ

ให้ทุน ดังรูปที่ 24 

 

พิมพ์เอกสำรนร.

02 
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รูปที่ 24 เอกสารรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน นร.02 
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2. เมนู “สถิตินกัเรียน”   

 จะแสดง สถิติต่างๆ ของจ านวนนักเรียน อาทิ นร.ทั้งหมด DMC รายงาน นร. ยากจนผ่าน DMC เป็น

ต้น และ รายชื่อนักเรียนทั้งหมดจากระบบ DMC ในเทอมนั้นๆ  ดังรูปที่ 25 และ รูปที่ 26 

 

รูปที่ 25 สถิติจ านวนนักเรียน 

 

รูปที่ 26 รายชื่อนักเรียนทั้งหมดจากระบบ DMC 
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3. เมนู “ผลการคัดกรอง” 

 จะแสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนในแต่ละช่วงชั้น และสามารถเลือกผลการคัดกรองส าหรับภาคเรียน

ที่ผ่านมาได้ดังรูปที่ 27 ในหมายเลข 1 และสามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนได้จากหมายเลขท่ี 2  

 

รูปที่ 27 เมนูผลการคัดกรอง 
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4. เมนู “ติดตามข้อมูล”  

 ในเมนู ติดตามข้อมูล จะแสดงรายงานความคืบหน้าการท างานของโรงเรียน โดยระบบจะแจ้งจ านวน

นักเรียนที่คัดกรองแล้ว จากจ านวนนักเรียนที่หมดที่ต้องคัดกรอง ร้อยละของความคืบหน้า และจ านวนสาเหตุ

ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถท าการคัดกรองได้ ดังรูปที่ 28 

 

 
รูปที่ 28 เมนูติดตามข้อมูล 
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ส่วนที่ 2 
 

คู่มือการใช้งาน 

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่หรือแท็บเล็ต 
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ในกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน ครูผู้ใช้งานสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ตเป็น
เครื่องมือการส ารวจเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการท างาน แอพพลิเคชันสามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ
แบบ iOS และ Android  คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการส ารวจนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก
คือ (1) การติดตั้งโปรแกรม และ (2) วิธีการใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. การติดตั้งโปรแกรม 
โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android   
ความต้องการขั้นต่ าของระบบ 

iOS version 8.2 ขึ้นไป และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป 
Android minSdkVersion 14 หรือ KitKat 4.4 ขึ้นไป 
ถ้ามีคุณสมบัติต่ ากว่านี้ให้ท าการอัพเดทเวอร์ชั่นหรือเปลี่ยนไปใช้เครื่องที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแทน 

o ระบบ iOS: ค้นหาแอพฯ “ทุนยากจน” หรือ “ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน” หรือ “สพฐ” 
ที่ App Store 

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

 
รูปที่ 29 ค้นหาแอพฯ “ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน” 

 

  เลือก “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”  และ กดติดตั้ง (install) 

 
รูปที่ 30 ค้นหาแอพฯ “ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน” 
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 เมื่อติดตั้งเสร็จจะปรากฏไอคอนของ Mobile application ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

 
รูปที่ 31 ไอคอนของ Mobile application “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” 

 

2. วิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการส ารวจ 

กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือ      
แท็บเล็ต 

 ครูน าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปเพ่ือไปคัดกรองนักเรียนยากจนที่บ้าน 

 บันทึกข้อมูลผู้ปกครอง รายได้ และสถานะครัวเรือนผ่านแอพพลิเคชัน 

 ถ่ายรูปสภาพบ้านของนักเรียนแล้วอัพโหลด 

 อุปกรณ์เคลื่อนที่ จะดึงค่าพิกัดจาก GPS อัตโนมัติ 

 

รูปที่ 32 กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูล 

ผ่านแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต 
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การตั้งค่าเริ่มต้นใช้งาน 

 ระบบจะแจ้งเตือนให้เปิดการใช้งานการระบุต าแหน่ง (location)   ผู้ใช้ควรตรวจสอบการเปิดใช้
งานทุกครั้งก่อนเริ่มต้นใช้งานระบบ 

 เปิดการเชื่อมต่อสัญญาณ wifi  หรือ ข้อมูลมือถือ  เมื่อกดบันทึกข้อมูล ระบบจะบันทึกข้อมูล
ลงเครื่องก่อน ผู้ใช้ต้องกด “อัพเดทข้อมูล” เท่านั้น ระบบถึงจะท าการส่งข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูล 

 

ค าอธิบายแถบเมนู 

 

 
 หน้าหลัก  

แสดงชื่อของผู้ท าการคัดกรองที่เข้าใช้งานระบบ 
 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

ส าหรับแสดงรายชื่อนักเรียนเพ่ือให้ผู้ใช้เลือกส าหรับท า
การคัดกรองนักเรียนยากจน 

 เช็คชื่อ 
ส าหรับแสดงรายชื่อนักเรียนเพ่ือให้ผู้ใช้เลือกส าหรับท า
การบันทึกเข้าเรียน 

 น้ าหนักส่วนสูง 
ส าหรับแสดงรายชื่อนักเรียนเพ่ือให้ผู้ใช้เลือกส าหรับท า
การบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 

 อัพเดทข้อมูล  
ส าหรับส่งและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 

 ส ารองข้อมูล 
ส าหรับส ารองข้อมูลเพ่ือส่งให้ทีมพัฒนาระบบตรวจสอบ 
กรณีไม่สามารถส่งข้อมูลได ้

 ออก  
ส าหรับออกจากระบบ 

รูปที่ 33 แถบเมนูการท างาน 



26 
 

การลงช่ือเข้าใช้ระบบ (login) 

ครูผู้ใช้แต่ละคนจะมี Username และ Password เป็นของตัวเอง หากคุณครูท่านใดไม่มี Username 
และ Password ให้ท าการแจ้ง Admin โรงเรียนเพ่ือท าการเพ่ิมผู้ใช้งานได้ ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อ
ผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว หน้าจอการท างานจะแสดงดังรูปที่ 34 

 

 

รูปที่ 34 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login) 
 

เมื่อเข้าใช้ระบบครั้งแรก ผู้ใช้งานสามารถเลือกดึงข้อมูลเฉพาะห้องเรียนที่ต้องการคัดกรองได้ การดึง

ข้อมูลครั้งแรกต้องต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ดังรูปที่ 35 

    

รูปที่ 35 การดึงข้อมูลรายชื่อนักเรียน 

กดเข้ำสู่ระบบ 
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2.1 แบบขอรับทุนทางการศึกษานักเรียนยากจน (แบบนร.01) 

เลือกเมนู “ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน” เพ่ือท าแบบคัดกรอง นร.01 ผ่านแอพพลิเคชันใน
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต  

กดเลือกระดับชั้นและห้อง ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมดในห้องที่เลือกบนหน้าจอการท างาน 
โดยรายชื่อจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รายชื่อนักเรียนที่ “ยังไม่ได้ขอทุน” และ “ขอทุนแล้ว” เพ่ือให้ผู้ใช้ท า
การเลือกนักเรียน ดังรูปที่ 36 

 
 

   

รูปที่ 36 หน้าเลือกระดับชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

กดเลือกชั้น
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รูปที่ 37 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล 

เมื่อเลือกรายชื่อนักเรียนที่จะท าการคัดกรอง 
ระบบจะแสดงแถบสถานะการบันทึกข้อมูลดังรูปที่ 
37 ซึ่งการบันทึกข้อมูลแบบขอรับทุนการศึกษา
นักเรียนยากจน (นร. 01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

        ข้อมูลผู้ปกครอง 

        รายได้ครัวเรือน 

         สถานะครัวเรือน 

         ภาพถ่าย/พิกัด 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ปกครอง 

กดท่ี  บนแถบสถานะการบันทึกข้อมูล  
ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ, นามสกุล ของนักเรียนขึ้นมาอัตโนมัติจากข้อมูลเด็ก
ยากจนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  และผู้ใช้สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ปกครองได้   ดังรูปที่ 38 

   

รูปที่ 38 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ขอรับทุนและข้อมูลผู้ปกครอง 
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เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือไปท าส่วนถัดไป หากกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน 

 
ส่วนที่ 2 รายได้ครัวเรือน 

กดท่ี  บนแถบสถานะการบันทึกข้อมูล 

 ผู้ใช้บันทึกจ านวนสมาชิกในครัวเรือน และข้อมูลรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย 

 ความสัมพันธ์กับนักเรียน กดเลือกความสัมพันธ์กับนักเรียนลงไป อาทิ มารดา บิดา ย่า ยาย เป็นต้น 

 ความพิการทางร่างกายหรือสติปัญญา ถ้าบุคคลนั้นมีความพิการเลือก “ใช่” หรือไม่มีความพิการให้

เลือก “ไม่ใช่” 

 อายุ ส าหรับกรอกอายุของนักเรียนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน 

 รายได้ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน จะประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าจ้างเงินเดือน 

2) รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร 3) รายได้จากธุรกิจส่วนตัว 4) สวัสดิการจากรัฐ/

เอกชน และ 5) รายได้จากแหล่งอ่ืนๆ ถ้าไม่มีรายได้ในส่วนใดให้ใส่ 0  ระบบจะบวกรวมรายได้ให้

ผู้ใช้ไว้ในช่อง รายได้รวม 

 รวมรายได้ครัวเรือน / รายได้เฉลี่ยต่อคน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะท าการค านวณ

อัตโนมัติหลังจากลงข้อมูลเสร็จ ส าหรับพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักเรียนคนนี้ว่ามีความยากจน

หรือไม ่
 

ในหน้านี้เมื่อเข้ามาจะให้เราท าการใส่จ านวนสมาชิกในในครัวเรอืน(รวมตัวนักเรียน) ดังรูปที่ 39 เมื่อท า

การใส่จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม  เพ่ือไปท าส่วนถัดไป 
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รูปที่ 39 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน 

 

เมื่อบันทึกข้อมูลรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนคนที่ 1 เสร็จแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลของคนถัดไป

โดยการสัมผัสจอเลื่อนไปทางด้านขวา และย้อนดูข้อมูลของสมาชิกท่ีท าไปแล้วสามารถท าได้เช่นกัน โดยการ

สัมผัสจอเลื่อนไปทางด้านซ้าย ดังรูปที่ 40 

 

       

รูปที่ 40 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน 

สำมำรถเลื่อนซ้ำย-ขวำได้ 
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     เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือไปท าส่วนถัดไป หากกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน 

 

ส่วนที่ 3 สถานะครัวเรือน 

กดท่ี บนแถบสถานะการบันทึกข้อมูล 

 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน เป็นข้อมูลแสดงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว 

อาทิ การมีภาระพ่ึงพิง,ประเภทที่อยู่อาศัย, สภาพที่อยู่อาศัย, ยานพาหนะของครอบครอง การมีท่ีดินท า

กิน และผู้ให้ข้อมูล ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็นตัวเลือกซ่ึงผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลตามความเป็นจริง ดังรูป

ที่ 41 

 
รูปที่ 41 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน 

 

     เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือไปท าส่วนถัดไป หากกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน 

 

สำมำรถเลื่อนขึ้นลงได้ 



32 
 

ส่วนที่ 4 ภาพถ่าย 

กดท่ี  บนแถบสถานะการบันทึกข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนให้เปิดเพื่อการใช้งาน GPS เสมอ 
 ระบบจะดึงค่าพิกัดอัตโนมัติจาก GPS ณ ต าแหน่งที่ผู้ใช้อยู่และแสดงค่าละติจูด/ลองติจูด บนหน้าจอ 

โดยแอปพลิเคชันจะแสดงที่อยู่บ้านนักเรียนจากระบบ DMC ดังรูปที่ 41 หมายเลข 1 และหากนักเรียน
มีการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ (ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับที่บันทึกในระบบ DMC ) ให้คุณครูท าการติ๊กที่ “เปลี่ยนที่อยู่
ใหม”่ หมายเลข 2 เพื่อบันทึกข้อมูลที่อยู่ใหม่ลงไป ดังรูปที่ 42 

 

 
รูปที่ 42 ที่อยู่บ้านนักเรียน 

 
 

ส าหรับข้อมูลพิกัดนั้น  กรณีท่ีโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไม่พบพิกัดหรือตรวจสอบพิกัดนานเกินไป 

ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม  ได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบพิกัดปัจจุบัน ต้องการบันทึกข้อมูลโดยไม่

มีพิกัดหรือไม่” ให้ผู้ใช้กด ตกลง เพ่ือไปท าส่วนถัดไป แต่ควรใส่พิกัดเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเพื่อการ

ติดตามดูแลนักเรียนในอนาคต ดังแสดงในรูปที่ 43 
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รูปที่ 43 การบันทึกข้อมูลพิกัด 

 
 การบันทึกรูปภาพ กดที่ปุ่ม “คลังภาพ” แล้วเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด หรือ “ถ่ายภาพ” 

เพ่ือถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ดังแสดงในรูปที่ 44 
ผู้ใช้แนบรูปถ่าย และเลือกประเภทภาพถ่ายที่แนบมา  แบ่งเป็น 4 กรณี  

 กรณีที่ 1 บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า)  โดยรูปประกอบด้วย  รูปที่ 1 ภาพถ่าย
สภาพบ้านนักเรียน(มีหลังคาและฝาบ้านด้วย)  รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน 

 กรณีท่ี 2 บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ  โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก 
ที่พัก รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในที่พัก 

 กรณีที่  3  บ้านหรือที่ พักประเภท วัด มูลนิธิ  หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง  โดยรูป
ประกอบด้วย  รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก ที่พัก รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พัก 

 กรณีที่  4  ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้านอยู่ต่าง
อ าเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ  โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 
ภาพถ่ายนักเรียนยืนอยู่ที่ป้ายโรงเรียน รูปที่ 2 ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับครูผู้ใช้ โดยต้องเป็นเด็ก
รหัส G เท่านั้น 
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รูปที่ 44 การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน 

 

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม   เพ่ือไปท าส่วนถัดไป 
 
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จครบทั้ง 4 ส่วน ไอคอนสถานะการบันทึกข้อมูลจะเป็นสีเขียวทั้ง 4 ไอคอน จากนั้น

ผู้ใช้ติ๊ก “รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง” เพ่ือยืนยันข้อมูล ดังรูปที่ 45 

 
รูปที่ 45 การแสดงรับรองข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง 

  

กดคลังภำพ หรือถ่ำยภำพ
เพ่ือเลือกรูป 
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เมื่อรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง  ระบบจะแสดงหน้าสรุปผลการกรอกข้อมูลทุกส่วน (แบบ

ขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน) ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพ่ือให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลื่อนขึ้นลง

เพ่ือตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้ จากนั้นผู้ใช้กดท่ี “บันทึก” เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลทั้งหมด ดังรูปที่ 46 

 

   

รปูที่ 46 การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย 

 

* หมายเหตุ  ถ้าผู้ใช้ข้ามขั้นตอน “รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง” และ “บันทึก”  ข้อมูล (เช่นกดปุ่ม

กลับไปรายชื่อ) รายชื่อเด็กจะไม่ถูกย้ายไปยังฝั่ง “ขอทุนแล้ว” 

 

 

 

 

 

 

สำมำรถเลื่อนได้ 

กดบันทึก 
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 หลังจากกด “บันทึก” ข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะด าเนิการส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอัตโนมัติ หากมีการ

เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตอยู่ ดังรูปที่ 47 

 

 

รูปที่ 47 ส่งข้อมูลส าเร็จ 
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 2.2 การท างาน Offline  Mode 

การบันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต  สามารถท างานใน

ขณะที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ ( Offline Mode )  โดยหลังจากผู้ใช้ท าการเข้าสู่ระบบและดึงข้อมูลรายชื่อ

นักเรียนเรียบร้อยแล้ว  ผู้ใช้สามารถใช้งานแบบ Offline Mode ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลทั้ง 4 ส่วน  ได้แก่  

(1) ข้อมูลผู้ปกครอง  (2) รายได้ครัวเรือน  (3) สถานะครัวเรือน (4) ภาพถ่าย  ไปจนถึงการ รับรองว่าข้อมูล

และภาพภ่ายเป็นจริงและบันทึกข้อมูล  ดังรูปที่ 48   

 

     

รูปที่ 48 แสดงฟังก์ชันการท างาน  Offline Mode ได้ 

 

จากนั้นข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อน เมื่อต้องการส่งข้อมูลให้ท าการเชื่อมต่อสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อน แล้วไปที่เมนูหลักในส่วนของการส่งข้อมูล ให้ท าการกด “ส่งข้อมูล” หลังจากนั้น

ระบบจะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ให้สังเกตที่สถานะบนหน้าจอแสดงผล ดังรูปที่ 49 
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รูปที่ 49 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 

 2.3 การค้นหารายช่ือนักเรียน 

 ผู้ใช้สามารถค้นหารายชื่อนักเรียนได้โดยการกดที่เครื่องหมาย  ด้านบนขวามือของแอปพลิเคชัน 

จากนั้นพิมพ์ชื่อนักเรียนหรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเพ่ือค้นหารายชื่อนักเรียน ดังรูปที่ 50 

    

รูปที่ 50 ค้นหารายชื่อนักเรียน 

กดส่งข้อมูล 


