
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 
ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ 

นายอภิชยั ธรรมเสนา 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

โรงเรียนบ้านห้วยลาด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 



ค าน า 

 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561จัดต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ตามมาตรา 54 วรรคหก เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหล่ือมล้้า
ในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5(2) ก้าหนดให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนส้าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2562 กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)จึงร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
ด้าเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ ท่ีสอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคลโดยมีเงื่อนไขส้าคัญคือ 
นักเรียนทุนเสมอภาคจะต้องมาเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคเรียนนั้นๆ เพื่อป้องกันการ
หลุดออกจากระบบการศึกษา 
 จุดเริ่มต้นในการสร้างหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนจากแนวคิดดังกล่าว
ท้าให้ระบบสารสนเทศหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานท้ัง การ
คัดเลือกนักเรียนยากจน (targeting) และ การติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน 
 โรงเรียนบ้านห้วยลาดเล็งเห็นความส้าคัญ ความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาสเพื่อลดความเหล่ียมล้้าในการศึกษา จนส้าเร็จ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 จากความส้าคัญดังกล่าว จึงจ้าเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการด้าเนินงานของเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานส้าหรับนักเรียนยากจน เพื่อติดตามผลการจัดสรรเงินอุดหนุนต่อนักเรียนยากจน ครอบครัว 
ตลอดจนการมอบทุนให้กับนักเรียน  
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สาระส าคัญ 
การด าเนินงานของเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

นิยาม 
 งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส้าหรับนักเรียนยากจน)                   คือ 
เงินงบประมาณท่ีจัดสรรให้แก่สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจนระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับ
และให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
เกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ (เดิม) 
 นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนท่ีผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปีจัดสรรให้
นักเรียนท่ียากจนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของสถานศึกษา 
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 1) ระดับประถมศึกษา    จัดสรร 40% ของนักเรียนประถมศึกษาท้ังหมด 
      500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) 
 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จัดสรร 30% ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นท้ังหมด 
      1,500 บาท/คน/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) 
ลักษณะการใช้งบประมาณ 
 ใช้ในลักษณะแบบถัวจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเส้ือผ้า และเครื่องแต่งกายนักเรียน 
ค่าอาหารกลางวันและค่าพาหนะในการเดินทาง 
วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
 สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีด้าเนินการจ่ายหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตและเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 1. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนหรือให้ยืมใช้ 
 2. ค่าเส้ือผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน จัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตแจกจ่ายให้แก่นักเรียน 
 3. ค่าอาหารกลางวัน จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารหรือจ้างเหมาท้าอาหารหรือจ่ายเป็นเงินสด 
ให้แก่นักเรียนโดยตรง 
 4. ค่าพาหนะในการเดินทาง จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงหรือจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนกรณี
การด้าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหา ต้องด้าเนินการตามระเบียบ ส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ        
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน 
ร่วมกันจ่ายเงิน โดยใช้ใบส้าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 
แนวทางการด าเนินงาน (เดิม) 
 1. ระดับสถานศึกษา 
  1.1 ส้ารวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
(Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กด้อยโอกาส (เด็กยากจน) 
  1.2 จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนตามรายช่ือท่ีได้รับจัดสรรและติดตาม ควบคุม ก้ากับ 
ให้นักเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  1.3 ด้าเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยากจน 



  1.4 รายงานผลการด้าเนินงาน 
 2. ระดับส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 
เกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ (ใหม่) เร่ิมปีการศึกษา 1/2560 
 นักเรียนยากจน หมายถึง 
 1. นักเรียนท่ีพิจารณาจากเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนมีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนไม่เกิน 
3,000 บาท/เดือน 
 2. เกณฑ์สถานะครัวเรือน ประกอบด้วย 
  - ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการหรือผู้สูงวัยอายุเกิน 60 ปี หรือ         
มีคนอายุ15 -65 ปี ว่างงาน (ท่ีไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่เล้ียงเด่ียว 
  - สภาพท่ีอยู่อาศัย สภาพบ้านช้ารุดทรุดโทรม หรือบ้านท้าจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่        
ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้หรืออยู่บ้านเช่า หรือไม่มีห้องส้วมในท่ีอยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียง 
  - ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถปิกอัพหรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/รถเกี่ยวข้าว/ 
รถอีแต๋น/หรือรถประเภทอื่นๆ ท่ีเป็นประเภทเดียวกัน 
  - เป็นเกษตรกรไม่มีท่ีดินท้ากิน หรือมีท่ีดิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีท่ีดินเป็นของ
ตนเองการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามระดับความยากจน โดยพิจารณาจากการประมาณการรายได้โดยอ้อม
เพื่อใช้การก้าหนดครัวเรือนยากจนท่ีเรียกว่า Proxy Means Test (PMT) ซึ่งเป็นประมาณการรายได้ตาม
สถานะของครัวเรือนนักเรียนและท้าการสร้างตัวช้ีวัดความยากจนในรูปคะแนนความยากจนท่ีมีค่าคะแนน
ต้ังแต่ 0 (ยากจนน้อย) – 1 (ยากจนมากท่ีสุด) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยากจนน้อย (คะแนน 0 – 0.70) 
กลุ่มยากจนมาก (คะแนน 0.71 – 0.90 ) และกลุ่มยากจนมากท่ีสุด (คะแนน 0.91  – 1.00) ซึ่งจัดสรร
งบประมาณให้ส้าหรับนักเรียนยากจน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยากจนมากและกลุ่มยากจนมากท่ี สุด ระดับ
ประถมศึกษาจ้านวน 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ้านวน 
1,500 บาท/คน/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) 
 วิธีการค านวณเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนยากจน ก้าหนดน้้าหนักให้กับสถานะครัวเรือนแต่ละด้านของ     
แต่ละจังหวัด (ด้วยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม) น้้าหนักท่ีได้ถูกน้ามาแปลงเป็นคะแนนความยากจน
ของนักเรียนแต่ละคน คะแนนยากจนจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 หมายถึง จนน้อย ถึง จนมากท่ีสุดระดับความ
ยากจน ออกเป็นสามระดับ คือ 
 - กลุ่มที่หนึ่ง ใกล้จน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.5-0.7 
 - กลุ่มที่สอง ยากจน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.71-0.9 และ 
 - กลุ่มที่สาม ยากจนพิเศษ คะแนนความยากจน มากกว่า 0.91 ข้ึนไป 
 สรุป การคัดกรองนักเรียนยากจนแบบใหม่ คือ 1) ต้องผ่านเกณฑ์รายได้ (ไม่เกิน 3,000 บาท) และ 
เกณฑ์สถานะครัวเรือน 2) มีคะแนนความยากจนอยู่ในช่วงท่ีก้าหนด (ข้ึนอยู่กับระดับนโยบายและงบประมาณ) 
ลักษณะการใช้งบประมาณ 
 จ่ายให้กับตัวนักเรียนยากจนโดยตรงตามรายช่ือท่ีผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามความเหมาะสมโดยจ่าย
เป็นเงินสดหรือจัดหาหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เส้ือผ้า และเครื่องแต่งกายนักเรียน อาหารกลางวัน          
ค่าพาหนะในการเดินทางและค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนยากจนต้องการจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตประจ้า วัน
นอกเหนือจาก 4 รายการข้างต้นในลักษณะแบบถัวจ่าย 



วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
 วิธีการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส้าหรับนักเรียนยากจน ให้สถานศึกษา
สามารถเลือกด้าเนินการจ่ายเป็นเงินสดหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ้าเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรงตาม
รายช่ือท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
  - ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
  - ค่าเส้ือผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 
  - ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร 
  - ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน 
  - ค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนยากจนต้องการจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตประจ้าวันนอกเหนือจาก 
4 รายการข้างต้น 
 *** กรณีการด้าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหา ต้องด้าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง 
และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 *** กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการอย่างน้อย 
3 คน ร่วมกันจ่ายเงิน โดยใช้ใบส้าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 
แนวทางการด าเนินงาน (ใหม่) 
 1. ระดับสถานศึกษา 
  1.1 ส้ารวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
โดยให้ระบุประเภทความด้อยโอกาสของนักเรียนเป็น “ยากจน” 
  1.2 ลงพื้นท่ีเย่ียมบ้านนักเรียน เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือนของนักเรียน 
  1.3. รายงานข้อมูลตามแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.01และ นร.02)
ผ่านระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (Conditional Cash Transfer: CCT) ตามระยะเวลาท่ี
ก้าหนดในปฏิทินการด้าเนินงาน เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  1.4 จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนตามรายช่ือท่ีได้รับจัดสรรและติดตาม ควบคุม ก้ากับให้
นักเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  1.5 รายงานผลการด้าเนินงาน 
 2. ระดับส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล 
การด้าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนส าหรับ Admin โรงเรียน 
 ในการด้าเนินงานของ Admin โรงเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ท่ี
cct.thaieduforall.org โดยโปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google 
Chrome Version 50 ข้ึนไป 
 Admin โรงเรียน หรือ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน อาจจะเป็น Admin ท่ีดูแล DMC ของโรงเรียนนั้นๆ
เช่น ครูคอมพิวเตอร์ หรือครูท่ีมีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถช่วย
ดูแลครูในโรงเรียนให้ใช้งานระบบได้ ซึ่ง Admin โรงเรียน 
 Admin โ ร ง เรี ยน เข้ า สู่ ระบบด้วย  Username ของ  Admin ท่ี ไ ด้ รั บอนุญาตจาก เขตพื้ น ท่ี                   
ซึ่ง Username ดังกล่าวน้าหน้าด้วย school@.... โดยการท างานของ Admin โรงเรียนมีการท้างานดังต่อไปนี้ 
1. เมนู จัดการข้อมูล  
 1.1 ข้อมูลโรงเรียน 
  ส้าหรับเมนู ข้อมูลโรงเรียน จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ภายในโรงเรียน อาทิ รหัสโรงเรียน ขื่อ 
โรงเรียน เขตพื้นท่ี ข้อมูลผู้อ้านวยการโรงเรียน ท่ีอยู่โรงเรียน พิกัด เป็นต้น ดังรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 1 ข้อมูลโรงเรียน 
 

  



Admin โรงเรียนสามารถด้าเนินการแก้ไขข้อมูลโรงเรียนได้เอง โดยการกดท่ี “แก้ไข” และท้าการแก้ไขข้อมูล 
จากนั้นให้กด “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล ดังรูปท่ี 2 
 

 
 

          รูปท่ี 2 การแก้ไขข้อมูลโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 ข้อมูลผู้ใช้ 
 การจัดการข้อมูลผู้ใช้โดย Admin โรงเรียนท้าได้โดยเข้าไปท่ีแถบเมนู “ข้อมูลผู้ใช้” ระบบจะแสดง
ข้อมูลครูภายในโรงเรียน ได้แก่ ช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ e-mail และ Username ส้าหรับเข้าระบบ       
คัดกรอง ดังรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 ข้อมูลผู้ใช้ 

 
การจัดการข้อมูลผู้ใช้ 
 ในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ Admin โรงเรียนสามารถ เพิ่มผู้ใช้งาน แก้ไขข้อมูล การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ 
(Reset Password) และ ยกเลิกผู้ใช้งานได้ 
 1) การเพิ่มผู้ใช ้
 หากต้องการเพิ่มผู้ใช้งาน ให้ท้าการกดท่ีปุ่ม “+เพิ่มผู้ใช้” ท่ีด้านขวามือของหน้าจอ จากนั้นระบบจะ
แสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของครูท่ีต้องการเพิ่มเข้าสู่ระบบ ดังรูปท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปท่ี 4 การเพิ่มผู้ใช้ 
  
 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก” ระบบจะแจ้งว่า “เพิ่มผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว” จากนั้นผู้ใช้กด 
“ตกลง” เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้ดังรูปท่ี 5 

 
 

 
รูปท่ี 5 เพิ่มผู้ใช้ในระบบเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 



 2) การแก้ไขข้อมูล 
 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้กดท่ีปุ่ม ด้านหลังช่ือของผู้ใช้ท่ีต้องการแก้ไข ข้อมูล ระบบจะ 
แสดงหน้าต่างให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของครูดังรูปท่ี 6 
 

 
 
     รูปท่ี 6 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ 
 เมือ่แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก” ระบบจะแจ้งว่า “แก้ไขข้อมูลผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว” จากนั้น
ผู้ใช้กด “ตกลง” เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ดังรูปท่ี 7 
 

 
 

รูปท่ี 7 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว 



 3) การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset password) 
 กดท่ีปุ่ม ด้านหลังช่ือของผู้ใช้ท่ีต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ โดยผู้ใช้จะต้องมีข้อมูล E-mail 
ก่อนถึงจะสามารถ Reset Password ได้ โดย Password จะท้าการส่งไปยัง E-mail ของผู้ใช้ท่านนั้น   
ดังรูปท่ี 8 
 

 
 

รูปท่ี 8 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ 
 
 ระบบจะแจ้งให้ยืนยันการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ เมื่อกด “ตกลง” ระบบจะแจ้งว่า “Password ใหม่ได้
ส่งไปใน E-mail” จากนั้นผู้ใช้กด “ตกลง” เป็นการเสร็จส้ิน ขั้นตอนการ Reset password ดังรูปท่ี 9 
 

 
 

รูปท่ี 9 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ของผู้ใช้แล้ว  
 
 
 
 
 
 



 
 4) การยกเลิกผู้ใช ้
กรณีท่ีผู้ใช้ต้องการยกเลิก User ท่ีใช้งานสามารถท้าได้โดยการกดท่ีปุ่ม ด้านหลังช่ือของผู้ใช้ท่ีต้องการ
ยกเลิก โดยในการยกเลิกจะมีสาเหตุให้ระบุดังนี้ 1)ย้าย 2)เกษียณ 3)ลาออก และ 4)เสียชีวิต ดังรูปท่ี 10 
 

 
 
     รูปท่ี 10 การยกเลิกผู้ใช้ 
 
 เมื่อระบุสาเหตุในการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก” ระบบจะแจ้งว่า“ยกเลิกผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว” 
จากนั้นผู้ใช้กด “ตกลง” เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ดังรูปท่ี 11 
 

 
 

รูปท่ี 11 การยกเลิกผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

 



 1.3 ครูประจ าชั้นและครูผู้สอน 
 ในส่วนนี้เป็นการเพิ่มครูประจ้าช้ันและครูผู้สอน เพื่อให้ครูในโรงเรียนสามารถด้าเนินการบันทึกเวลา
เรียนและน้้าหนักส่วนสูงได้ เมื่อเลือกท่ีเมนู ครูประจ้าช้ันและครูผู้สอน แล้วระบบจะแสดง pop up  
วิธีการใช้งานในการบันทึกข้อมูล ดังรูปท่ี 12 
 

 
 
    รูปท่ี 12 วิธีการเพิ่มครูประจ้าช้ันและครูผู้สอน 
 
 จากนั้นกด “ปิด” เพื่อท้าการปิด pop up และท้าการบันทึกข้อมูล ตามข้ันตอนท่ีปรากฏในตอนต้น 
หน้าตาแสดงการบันทึกข้อมูล ดังรูปท่ี 13 
 

 
 
 

รูปท่ี 13 การเพิ่มครูประจ้าช้ันและครูผู้สอน  
 
 



1.4 แจ้งสาเหตุนักเรียนที่ไม่ได้คัดกรอง 
 ส้าหรับนักเรียนท่ีไม่ได้ท้าการคัดกรองหรือท้าการคัดกรองไม่ทันในระยะเวลาท่ีก้าหมด หลังปิดช่วงคัด
กรองนักเรียนยากจนให้ Admin โรงเรียนท้าการแจ้งสาเหตุ โดยการ เลือกชั้น/ ห้อง และกด “เลือก” เพื่อแจ้ง
ข้อมูลนักเรียนในห้องนั้นๆ จากนั้นผู้ใช้สามารถ เลือกสาเหตุท่ีไม่ได้ท้าการคัดกรอง ได้ตามความเป็นจริงดังนี้  
1) ย้าย/ลาออก 2) ไม่มีตัวตน 3) พักการเรียน 4) เสียชีวิต 5) อายุเกิน 6) ข้อมูลคลาดเคล่ือน (เลือกใน DMC 
ผิด) 7) ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ 8) โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติและ 9) ท้าไม่ทัน ดังรูปท่ี 14 
  

 
 

รูปท่ี 14 แจ้งสาเหตุนักเรียนท่ีไม่ได้คัดกรอง 
 

1.5 แจ้งเปลี่ยนสถานการรับทุน 
 ส้าหรับนักเรียนท่ีเคยได้รับทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแต่สภาพความเป็นจริงนักเรียน
ไม่ได้ยากจนจริง หรือมีฐานะทางครอบครัวที่ดีขึ้น ทาง Admin โรงเรียนสามารถแจ้งเปล่ียนสถานะ การรับทุน
ของนักเรียนได้ในเมนูนี้ โดยมีสาเหตุให้แจ้งดังนี้ 1) ย้าย/ลาออก 2) ไม่มีตัวต้น 3)พักการเรียน 4) เสียชีวิต และ  
5) นักเรียนไม่ได้ยากจน ดังรูปท่ี 15 

 
รูปท่ี 15 แจ้งเปล่ียนสถานการณ์รับทุน 



2. เมนู ทะเบียนนักเรียน 
 จะแสดงแถบเมนู 2 เมนู 1) สถิติจ้านวนนักเรียนในภาคเรียนนั้นได้แก่ นักเรียนท้ังหมดจากระบบDMC 
นักเรียนยากจนจากระบบ DMC นักเรียนท่ีได้รับทุน นักเรียนท่ีต้องตรวจสอบแก้ไข และนักเรียนท่ียัง 
ไม่เคยคัดกรอง ดังรูปท่ี 16 
 

 
 

รูปท่ี 16 สถิติจ้านวนนักเรียน 
 2) รายช่ือนักเรียนท้ังหมดจากระบบ DMC เมื่อท้าการเลือกชั้นและห้องเรียนแล้ว ระบบจะแสดงเลข 
ประจ้าตัวประชาชนของนักเรียน ช่ือ-นามสกุล ช้ัน/ห้อง การรายงานนักเรียนยากจนผ่านระบบ DMC และ 
การได้รับการจัดสรรอุดหนุน ดังรูปท่ี 17 

 
รูปท่ี 17 รายช่ือนักเรียนท้ังหมดจากระบบ DMC 



3. ติดตามความคืบหน้า 
 3.1 ความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจน 
 ในเมนู ติดตามความก้าวหน้า จะแสดงรายงานความคืบหน้าการท างานของโรงเรียน โดย ระบบ
จะแจ้งจ้านวนนักเรียนท่ีคัดกรองแล้ว จากจ้านวนนักเรียนท่ีหมดท่ีต้องคัดกรอง ร้อยละของความคืบหน้า และ
สถานะ การคัดกรองของนักเรียน ดังรูปท่ี 18 
 

 
 

รูปท่ี 18 เมนูติดตามความก้าวหน้า 
 
 

 3.2 ความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ 
 จะแสดงรายงานความคืบหน้าการท างานของโรงเรียน โดยระบบจะแจ้งสถานะของการบันทึกข้อมูล 
นร.04 และ นร.06 และ ดังรูปท่ี 19 
 
 
 
 
 



 
รูปท่ี 19 เมนูติดตามความก้าวหน้า 

 3.3 ความคืบหน้าการเข้าเรียน  
 ระบบจะแสดงความคืบหน้าของการบันทึกเข้าเรียนของคุณครูท่ีปรึกษาแต่ละห้องเรียน โดยมี ข้อมูลท่ี
แสดงดังนี้ 1) บันทึกล่าสุดโดยใคร 2) วันท่ีบันทึกล่าสุด 3) จ้านวนท่ีท้าการบันทึก และ 4) คิด เป็นร้อยละ
เท่าไหร่ดังรูปท่ี 20 
 

 
    รูปท่ี 20 ความคืบหน้าการเข้าเรียน 



 นอกจากนั้น Admin โรงเรียนยังสามารถกดท่ี วันล่าสุด เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของนักเรียนในห้อง
นั้นๆ ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเป็น File Excel หรือ PDF ได้ ดังรูปท่ี 21 
 

 
 

รูปท่ี 21 แสดงสถิติการบันทึกเข้าเรียน 
 

4. นักเรียนยากจนพิเศษ 

 4.1 แบบรับรองผลการพิจารณา ( นร.05)  
 แบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษโดยคณะกรรมการพิจารณา
นักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.05) ในส่วนนี้ Admin โรงเรียนจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเมื่อ
เข้าสู่เมนู ระบบจะแสดงแถบสถานะ การบันทึกข้อมูลดังรูป 22 ซึ่งการบันทึกข้อมูล นร.05 แบ่งเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ 1) ข้อมูลคณะกรรมการ 
 2) รายช่ือนักเรียน 
 3) บัญชีธนาคาร 
 4) ลายเซ็นคณะกรรมการ 
 

 
 

รูปท่ี 22 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 ข้อมูลคณะกรรมการ 
 ข้อมูลคณะกรรมการจะประกอบไปด้วย ประธานคณะกรรมการ เลขานุการ (ผู้อ้านวยการโรงเรียน) 
กรรมการคนท่ี 1 (ตัวแทนผู้ปกครอง) กรรมการคนท่ี 2 (ผู้น้าชุมชน/ท้องถิ่น) กรรมการคนท่ี 3 (ตัวแทนครู) 
โดยคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้ ช่ือ นามสกุล ต้าแหน่งสังกัด เลขประจ้าตัวประชาชน และ
เบอร์โทรศัพท์ ดังรูป 23 
 

 
 

รูปท่ี 23 ข้อมูลคณะกรรมการ 
จากนั้นให้ท้าการกด “ถัดไป” เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนต่อไป 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 รายช่ือนักเรียน 
 ระบบจะแสดงรายช่ือนักเรียนยากจนพิเศษท้ังหมด พร้อมท้ังผลการพิจารณาการให้ทุนนักเรียน
ยากจนพิเศษและเหตุผลของการพิจารณา ดังรูป 24 
 

 
 

รูปท่ี 24 รายช่ือนักเรียน 
จากนั้นให้ท้าการกด “ถัดไป” เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 บัญชีธนาคาร 
 ระบบจะให้ Admin โรงเรียนบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารของโรงเรียน โดยมีข้อมูลท่ีต้องบันทึก 
ดังนี้ 1) ช่ือบัญชี 2) ธนาคาร 3) เลขท่ีบัญชี และ 4) สาขา ดังรูปท่ี 25 
 

 
 

รูปท่ี 25 บัญชีธนาคาร 
จากนั้นให้ท้าการกด “ถัดไป” เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนต่อไป 
 
ส่วนท่ี 4 ลายเซ็นคณะกรรมการ 
 ระบบจะให้Admin อัพโหลดรูปภาพ 2 รูปภาพ รูปท่ี 1) ลายเซ็นของคณะกรรมการท้ัง 5คน คือ (1) 
ประธานคณะกรรมการ (2) เลขานุการ (ผู้อ้านวยการโรงเรียน) (3) กรรมการคนท่ี 1 (ตัวแทนผู้ปกครอง) (4) 
กรรมการคนท่ี 2 (ผู้น้าชุมชน/ท้องถิ่น) และ (5) กรรมการคนท่ี 3 (ตัวแทนครู) รูปท่ี 2 รูปภาพการประชุมของ
คณะกรรมการ ดังรูปท่ี 26 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปท่ี 26 ลายเซ็นคณะกรรมการ 
 

เมื่อท้าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท้าการกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อท้าการบันทึกข้อมูลเมื่อท้าการกดบันทึก
ระบบจะแสดงหน้าตางข้อความ “บันทึกเสร็จเรียบร้อย ต้องการปริ้น นร.05หรือไม”่ หากต้องการพิมพ์ นร.05 
ให้ท้าการกด “ตกลง” ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ PDF ลงสู่เครื่องของผู้ใช้ หากไม่ต้องการพิมพ์ นร.5 ให้กด 
“ยกเลิก” ดังรูปท่ี 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 27 การดาวน์โหลดไฟล์ 
 
 



 
4.2 แบบฟอร์ม ก.001 (แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ) 
 แบบแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ เป็นแบบฟอร์มในการวางแผนการใช้เงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของส่วนท่ีโรงเรียนจะได้รับ เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน
ยากจน โดยเมื่อให้ Admin โรงเรียนเป็นผู้ด้าเนินการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 1) เลขบัญชีธนาคาร 2) ช่ือธนาคาร 3) 
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะด้าเนินการ โดย Admin ต้องท้าการเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ได้เลย และ 4) แผนการใช้เงิน  
ดังรูปท่ี 28 

 
รูปท่ี 28 การบันทึกแบบ ก.001 

เมือ่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท้าการกด “ถัดไป” เพื่อบันทึกข้อมูลแบบ ก.001 
 
4.3 แบบฟอร์ม ก.002 (รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ) 
 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ เป็นแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนตามความเป็นจริงท่ีทางโรงเรียนด้าเนินการ ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลจาก        
แบบ ก.001 แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษมาแสดง และให้ Admin โรงเรียนบันทึกรายจ่าย
โดยแบ่งเป็น 2 งวด ซึ่งทางแหล่งทุนจะมีการโอนเงินให้กับโรงเรียนจ้านวน 2 รอบ โดยให้ Admin โรงเรียน
บันทึกรายการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมต่าง ๆ และระบุจ้านวนเงินท่ีใช้จ่าย ดังรูป ท่ี 29 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 29 การบันทึกแบบ ก.002 

เมือ่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท้าการกด “ถัดไป” เพื่อบันทึกข้อมูลแบบ ก.002 
 
5. ข้อมูลการคัดกรอง 
 ในเมนู ข้อมูลการคัดกรอง จะแสดงข้อมูลโดยรวมของนักเรียนท่ีได้ท้าการคัดกรองข้อมูลแล้ว  
( นร.01) อาทิเช่น วันท่ีคัดกรอง จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ครัวเรือนเฉล่ีย เป็นต้น โดย Admin 
โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้โดยการกดปุ่ม “โหลด excel” ด้านขวามือของ
หน้าจอ ดังรูปท่ี 30 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปท่ี 30 ข้อมูลการคัดกรอง 
6. เมนู รายงาน 
 ส้าหรับเมนู รายงาน เป็นเมนูส้าหรับประกาศผลการคัดกรองนักเรียนยากจน โดยมี 2 เมนูย่อย ดังนี้ 
 6.1 ประกาศผลนักเรียนยากจน 
  แสดงจ้านวนนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนนุนักเรียนยากจนในแต่ละช่วงช้ัน และสามารถเลือก 
ผลการคัดกรองส้าหรับภาคเรียนท่ีผ่านมาได้ดังรูปท่ี 31 ในหมายเลข 1 ดาวน์โหลดรายช่ือนักเรียนได้จาก
หมายเลขท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปท่ี 31 ประกาศผลนักเรียนยากจน 
 และเมื่อผู้ใช้กดท่ี “ระดับช้ัน” จะสามารถเข้าไปดูรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนพร้อมกับจ้านวน
เงินท่ีจะได้รับได้ดังรูปท่ี 32 
 

 
 

รูปท่ี 32 แสดงรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ 
 

 6.2 ประกาศผลนักเรียนยากจนพิเศษ 
 แสดงจ้านวนนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนนุนักเรียนยากจนพิเศษในแต่ละช่วงช้ัน และสามารถเลือกผล
การคัดกรองส้าหรับภาคเรียนท่ีผ่านมาได้ดังรูปท่ี 33 ในหมายเลข 1 ดาวน์โหลดรายช่ือนักเรียนได้จาก
หมายเลขท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รูปท่ี 33 ประกาศผลนักเรียนยากจน 

 
 และเมื่อผู้ใช้กดท่ี “ระดับช้ัน” จะสามารถเข้าไปดูรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษพร้อมกับจ้านวนเงินท่ีจะได้รับได้ดังรูปท่ี 34 
 

 
 

รูปท่ี 34 แสดงรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ 


