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ลิงค์เพ่ือการเข้าใช้งานระบบ และแหล่งข้อมูล

2. สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

• เว็็บไซต์์ “ระบบคััดกรองนัักเรียนัทุุนัเสมอภาคั”  dla.thaieduforall.org
• ดาว็น์ัโหลด Application ผ่่านัสมาร์ทุโฟนั ได้ทีุ� 

- ระบบ iOS:  เลือก App Store  ค้ันัหา  คัดกรองทุนเสมอภาค
- ระบบ Android: เลือก Play Store คั้นัหา คัดกรองทุนเสมอภาค

dla.thaieduforall.org

3. สถานศึกษาสังกัด กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

• เว็็บไซต์์ “ระบบคััดกรองนัักเรียนัทุุนัเสมอภาคั”  bpp.thaieduforall.org
• ดาว็น์ัโหลด Application ผ่่านัสมาร์ทุโฟนั ได้ทีุ� 

- ระบบ iOS:  เลือก App Store  ค้ันัหา  คัดกรองทุนเสมอภาค
- ระบบ Android: เลือก Play Store คั้นัหา คัดกรองทุนเสมอภาค

bpp.thaieduforall.org

1. สถานศึกษาสังกัด สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)

• เว็็บไซต์์ “ระบบปััจจัยพื้ื�นัฐานันัักเรียนัยากจนั” cct.thaieduforall.org
• ดาว็น์ัโหลด Application ผ่่านัสมาร์ทุโฟนัได้ทีุ�

- ระบบ iOS : เลือกApp Store ค้ันัหา ปัจจัยพื�นฐานนักเรียนยากจน
- ระบบ Android : เลือกPlay Store คั้นัหา ปัจจัยพื�นฐานนักเรียนยากจน

cct.thaieduforall.org
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ในัการคัดักรองนัักเรียนัยากจนั
ผ่า่นัเว็บ็แอปัพื้ลิเคัชัันั

ผ่้ �ใช้ังานัสามารถเข้้าใช้ังานัได้
ทุี�ระบบคัดักรองนัักเรียนั

ทุนุัเสมอภาคัข้องแต์ล่ะสังกัด 
โดยโปัรแกรมใช้ังานับนัเว็บ็

แอปัพื้ลิเคัชัันัจะสามารถแสดง
ผ่ลได้ดบีนั Google Chrome 
Version 50 ข้้�นัไปั ขั้�นัต์อนั

การบันัทุก้ผ่ลการสำารว็จผ่่านั
เว็บ็แอปัพื้ลเิคัชัันัมดีงัต่์อไปันีั�
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รูปที� 1 กระบวนการคดักรองนักเรียนยากจนโดยบันทกึขอ้มลู
ผ่า่นเวบ็แอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์

การลงชืั�อเข้า้ใช้ัระบบ (login)

 คัร้ผ่้ �ใช้ังานัแต์ล่ะคันัจะม ีUsername และ Password เป็ันัข้องต์วั็เอง โดยให้ทุำาการกรอก

 Username และ Password ดงัร้ปัทุี� 2 แต่์หากคุัณคัร้ทุา่นัใดไมม่ ีUsername และ Password 

ให้ทุำาการแจ้ง Admin โรงเรียนัเพื้ื�อทุำาการเพื้ิ�มผ้่ �ใช้ังานั หรือคัร้จำา Password ต์นัเองไม่ได �ให้

แจง้ Admin โรงเรียนัเพื้ื�อทุำาการ Reset Password ให �ใหม่

กระบว็นัการคัดักรองนัักเรียนัยากจนัโดยบันัทุ้กข้้อมล้ผ่่านัเว็บ็แอปัพื้ลิเคัชัันัในัคัอมพื้วิ็เต์อร์

 • คัร้คัดักรองหรือคัร้ปัระจำาชัั�นั ดำาเนิันัการบันัทุ้กข้้อม้ลแบบข้อรับทุุนันัักเรียนัยากจนั (นัร.01/กสศ

.01) เพื้ื�อคัดักรองคัว็ามยากจนั สถานัะคัรัว็เรือนั และการรับรองข้้อมล้ให้ถก้ต้์องคัรบถว้็นั 

 • นัำามาบันัทุก้เข้า้ส่้ระบบสารสนัเทุศผ่่านัเว็บ็แอปัพื้ลิเคัชัันัในัคัอมพื้วิ็เต์อร์

 • แนับร้ปัสภาพื้บ้านัข้องนัักเรียนัทุี�ถา่ยมาเข้า้ส่้ระบบ

 • ระบบจะปัักหมดุต์ำาแหน่ังทุี�ต์ั�งบ้านัข้องนัักเรียนัในั Google Map จากข้้อมล้ทีุ�อย้จ่ากต้์นัสังกดั

การบันทึกผ่ลการสำารวจผ่่านเวบ็แอปพลิเคชัน
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หน้ัาเข้า้ส่้ระบบข้องสังกัด สพื้ฐ.

หน้ัาเข้า้ส่้ระบบข้องสังกัด อปัทุ.

หน้ัาเข้า้ส่้ระบบข้องสังกัด ต์ชัด.

รูปที� 2 หน้าเขา้สู่ระบบ

หลงัจากเข้้าส่้ระบบ จะปัรากฏเมน้ั 2 เมน้ั  ไดแ้ก่

o คัดักรองนัักเรียนัยากจนั

o เข้้าเรียนัและนัำาหนัักส่ว็นัส้ง

ในัทุี�นีั�ให้ผ่้ �ใช้ัเลือกใช้ังานัเมน้ั “คััดกรองนัักเรียนัยากจนั” ดงัร้ปัทุี� 3
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รูปที� 3 เมนูหน้าแรก

 เมื�อผ่้ �ใช้ังานัเลอืกเมน้ั “คัดักรองนัักเรยีนัยากจนั” แลว้็ จะปัรากฏหน้ัาจอในัส่ว็นัข้องคัดักรองนัักเรยีนั

ยากจนัโดยมเีมน้ัดงัต์อ่ไปันีั� คัอื 1) ทุะเบียนันัักเรียนั 2) นัร.กลุ่มเกา่ 3) นัร.กลุ่มใหม ่4) แบบฟอร์มนัักเรียนั

ยากจนั และ 5) รายงานั โดยแต์ล่ะเมน้ัมหีน้ัาทีุ�การทุำางานัดังต์อ่ไปันีั�

เมนู ทะเบียนนักเรียน1
 จะแสดงแถบเมน้ั 2 เมน้ั 

 1) สถิต์ิจำานัว็นันัักเรียนัในัภาคัเรียนันัั�นัได้แก่ นัักเรียนัทัุ�งหมดจากต้์นัสังกัด นัักเรียนัทีุ�ได้รับทุุนั  

นัักเรียนัทุี�ต์อ้งต์รว็จสอบแก �ไข้ และนัักเรียนัทุี�ยงัไมเ่คัยคััดกรอง ดังร้ปัทีุ� 4

รูปที� 4 สถติจิำานวนนักเรียน
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รูปที� 5 รายชื�อนักเรียนทั�งหมดจากตน้สังกดั

 2) รายชืั�อนัักเรียนัทุั�งหมดจากต้์นัสังกัด เมื�อทุำาการเลือกชัั�นัและห้องเรียนัแล้ว็ ระบบจะแสดงเลข้

ปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั  ชืั�อ-นัามสกลุ ชัั�นั/ห้อง การรายงานันัักเรียนัยากจนัผ่่านัระบบต้์นัสังกดั 

การไดรั้บการจดัสรรอุดหนุันั ดงัร้ปัทุี� 5

เมนู นร.กลุม่เก่า2
 ในัส่ว็นัข้องเมน้ั นัร.กลุม่เกา่ จะปัระกอบไปัดว้็ยเมน้ัย่อย 2 เมน้ั คัอื 

 1) ข้อเปิัดบัญชีัพื้ร้อมเพื้ย ์          2) แก �ไข้ข้้อมล้ 2/25xx

 จะแสดงแถบเมน้ั 2 เมน้ั 

 1) แบบข้อเปิัดบัญชีัเมื�อทุำาการเลือกชัั�นัและห้องเรียนัแล้ว็ ระบบจะแสดงเลข้ปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันัข้อง

นัักเรียนั ชืั�อ-นัามสกลุ พื้มิพื้แ์บบข้อเปิัดบัญชีั และเว็ลาการพื้มิพื้ ์ดังร้ปัทีุ� 6 และสามารถโหลดไฟล์ PDF และ

พื้มิพื้เ์อกสาร                      ต์ามปุั�มเพื้ื�อให้นัักเรียนันัำาไปัเปิัดบัญชีัได้ แบบฟอร์มจะม ี2 ธนัาคัาร ดงัร้ปัทุี� 7 

2.1 เมนู ขอเปิดบัญชีพร้อมเพย์ (สำาหรับ สังกดั สพฐ. และ สังกดั อปท.) 
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รูปที� 6 แบบขอเปิดบัญชี

รูปที� 7 แบบขอเปิดบัญชีนักเรียนทนุเสมอภาค
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รูปที� 8 รายงานการเปิดบัญชี

 2) รายงานัการเปิัดบัญชีัเมื�อทุำาการเลือกชัั�นัและห้องเรียนัแล้ว็ ระบบจะแสดงเมน้ัให้คัลิกเลือก 

นัร.ทุี�เปิัดบัญชีัและพื้ร้อมเพื้ย์แล้ว็ เลข้ปัระจำาต์ัว็ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั ชืั�อ-นัามสกุล และกดบันัทุ้กข้้อม้ล 

ดงัร้ปัทุี� 8 

 เมื�อทุำาการเลอืกชัั�นัและห้องเรียนัแลว้็ ระบบจะแสดงเลข้ปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั ชืั�อ-นัามสกลุ

 ห้องเรียนั แจง้สาเหตุ์ยกเลกิทุุนั เปัลี�ยนัช่ัองทุางการรับเงนิั ข้้อมล้บัญชีัธนัาคัาร แก �ไข้ข้้อมล้ผ้้่ปักคัรอง โดย

ถา้หากแจง้สาเหต์ยุกเลกิทุนุัจะไมส่ามารถแก �ไข้ข้อ้ม้ลผ่้ป้ักคัรองได ้และชัอ่งทุางการรับเงนิั นัร.กลุ่มเกา่จะไม่

สามารถเปัลี�ยนัได ้ดงัร้ปัทุี� 9

2.2 เมนู แกไ้ขขอ้มลู 2/25xx

รูปที� 9 แกไ้ขขอ้มลู 1/25xx
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เมนู นร.กลุม่ใหม่3
 ในัส่ว็นัข้องเมน้ั นัร.กลุม่ใหมจ่ะปัระกอบไปัดว้็ยเมน้ัย่อย 3 เมน้ั คัอื  1) สมคััรข้อรับเงนิัอุดหนุันั  

2) ข้อเปิัดบัญชีัพื้ร้อมเพื้ย ์3) คัดักรองนัักเรียนั (นัร.01) 

 เมื�อทุำาการเลอืกชัั�นัและห้องเรียนัแลว้็ ระบบจะแสดงเลข้ปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั ชืั�อ-นัามสกลุ

ห้องเรียนั สถานัะคัว็ามยากจนั สามารถเพื้ิ�มนัักเรียนัใหมไ่ด้ ดงัร้ปัทีุ� 10 และสำาหรับสังกัด ต์ชัด.และ สังกดั 

อปัทุ. จะมใีห้เลอืกเหต์ผุ่ลทุี�ไมข่้อรับทุนุั ดงัร้ปั 11

3.1 เมนู สมคัรขอรับเงนิอุดหนุน

รูปที� 10 สมคัรขอรับเงนิอุดหนุนสังกดั สพฐ.

รูปที� 11 สมคัรขอรับเงนิอุดหนุนสังกดั ตชด.และสังกดั อปท.



- คู่มอืการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือ่การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563  -

11

รูปที� 12 การเพิ�มนักเรียน

 ในัส่ว็นัชัองการเพื้ิ�มนัักเรียนั สามารถทุำาได �โดย กดปุั�ม เพื้ิ�มนัักเรียนั เพื้ื�อทุำาการเพื้ิ�มนัักเรียนัใหมเ่ข้า้

มาในัระบบเพื้ื�อทุำาการคัดักรอง นัร./กสศ.01 หลังจากกดปุั�ม เพื้ิ�มนัักเรียนั แล้ว็จะแสดงข้้อมล้ต์า่งๆ  ดังร้ปั

ทุี� 12  จากนัั�นัให้ทุางโรงเรียนักรอกข้อ้มล้พื้ื�นัฐานันัักเรียนัเข้า้มาให้ระบบ ซ้�งข้อ้มล้การเพื้ิ�มนัักเรียนัจะเป็ันั

เหมอืนักนััทุั�ง 3 สังกดั
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3.2.เมนู ขอเปิดบัญชีพร้อมเพย์ (สำาหรับ สังกดั สพฐ. และ สังกดั อปท.) 

 จะแสดงแถบเมน้ั 2 เมน้ั 

 1) แบบข้อเปิัดบัญชีัเมื�อทุำาการ                          เลือกชัั�นัและห้องเรียนัแลว้็ ระบบจะแสดงเลข้ปัระจำา

ต์วั็ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั ชืั�อ-นัามสกลุ พื้มิพื้แ์บบข้อเปิัดบัญชีั และเว็ลาการพื้มิพื้ ์ดังร้ปัทีุ� 13 และสามารถ

โหลดไฟล์ PDF และพื้มิพื้เ์อกสาร ต์ามปุั�มเพื้ื�อให้นัักเรียนันัำาไปัเปิัดบัญชีัได้ แบบฟอร์มจะม ี2 ธนัาคัาร ดงัร้ปั

ทุี� 14

รูปที� 13 แบบขอเปิดบัญชี 

รูปที� 14 แบบเปิดบัญนักเรียนทนุเสมอภาค
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 2) รายงานัการเปิัดบัญชีัเมื�อทุำาการเลอืกชัั�นัและห้องเรียนัแลว้็ ระบบจะแสดงเมน้ัให้คัลิกเลอืก นัร.ทุี�

เปิัดบัญชีัและพื้ร้อมเพื้ยแ์ลว้็ เลข้ปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั ชืั�อ-นัามสกุล และกดบันัทุ้กข้้อมล้ ดังร้ปั

ทุี� 15

รูปที� 15 รายงานการเปิดบัญชี

 ระบบจะมีฟงัก์ชัันั “การค้ันัหารายชืั�อนัักเรียนั” ไว็ �ให้หากผ้่ �ใช้ัต์้องการค้ันัหารายชืั�อนัักเรียนั ผ้่ �ใช้ั

สามารถพื้มิพื้เ์ลข้บัต์รปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันันัักเรียนัในัช่ัองคัน้ัหาจากนัั�นักด “Search” ดงัร้ปัทีุ� 16

3.3 เมนู คดักรองนักเรียน (นร.01/กสศ.01)

กรณีคน้หารายชื�อนักเรียน

 3.2.1 นัักเรียนัทุี�ยงัไมเ่คัยคัดักรอง ระบบจะแสดงปุั�ม “บันัทุ้ก นัร.01/กสศ.01” หลงัชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อ

ให้ผ่้ �ใช้ักดเข้า้ไปับันัทุก้ข้อ้มล้ ปััจจุบันัระบบไมแ่สดงปุั�ม ดงัร้ปัทีุ� 17

รูปที� 16 การคน้หารายชื�อนักเรียน

รูปที� 17 การคน้หารายชื�อนักเรียน
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 3.2.2 นัักเรียนัทีุ�เคัยคััดกรองแลว้็ ระบบจะแสดงปุั�ม “แก �ไข้ นัร.01/กสศ.01” เพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ักดเข้า้ไปัแก �ไข้

ข้อ้มล้นัักเรียนั ปุั�ม “นัร.01/กสศ.01” เพื้ื�อพื้มิพื้แ์บบ นัร.01/กสศ.01 ดังร้ปัทีุ� 18

 3.2.3 นัักเรียนัทุี�ไดทุ้นุัแลว้็ ระบบจะแสดงข้้อคัว็าม “ไดทุุ้นัแลว้็” หลงัชืั�อนัักเรียนั ดงัร้ปัทีุ� 19

 และเมื�อเข้า้ส่้เมน้ั “คัดักรองนัักเรียนั (นัร.01/กสศ.01)” ให้ผ่้ �ใช้ัเลอืกระดับชัั�นัและห้องทุี�ต์อ้งการจะคััด

กรอง ดงัร้ปัทุี� 20

เมื�อเลือกระดับชัั�นัและห้องแล้ว็ระบบจะแสดงปุั�มเมน้ั “บันัทุ้ก นัร.01/กสศ.01”  สำาหรับนัักเรียนัทุี�ยังไมเ่คัย

คัดักรองและนัักเรียนัยากจนัพื้เิศษ ให้ผ่้ �ใช้ังานัเลือกบันัทุก้ข้้อมล้ โดยสามารถเลอืกเหตุ์ผ่ลไมค่ัดักรองไดแ้ละ

ไมต่์อ้งทุำาการบันัทุก้ นัร.01/กสศ.01 สำาหรับนัักเรียนัทีุ�ไมป่ัระสงคัรั์บทุุนั ดงัร้ปัทีุ� 21

รูปที� 21 บันทกึขอ้มลู

ร้ปัทุี� 18 การค้ันัหารายชืั�อนัักเรียนั

รูปที� 19 การคน้หารายชื�อนักเรียน

รูปที� 20 ค้นหารายชื�อนักเรียนขอรับทนุ
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1) การบันทกึแบบขอรับทนุการศึกษานักเรียนยากจน (นร.01/กสศ.01)

 หลงัจากกดทุี�ปุั�ม “บันัทุก้ นัร.01/กสศ.01” ระบบจะแสดงแถบสถานัะการบันัทุก้ข้อ้มล้ดังร้ปัทุี� 22 ซ้�ง

การบันัทุก้ข้อ้มล้แบบข้อรับทุนุัปััจจยัพื้ื�นัฐานันัักเรียนัยากจนั (นัร.01/กสศ.01) จะแบ่งเป็ันัทัุ�งหมด 4 ส่ว็นั 

ดงันีั�

 ระบบจะแสดงข้้อมล้นัักเรียนั ปัระกอบด้ว็ย ชืั�อ นัามสกลุ ชัั�นัเรียนัและเลข้ทุี�บัต์รปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันั

 ข้องนัักเรียนัข้้�นัมาอตั์โนัมตั์จิากข้อ้มล้เด็กนัักเรียนัยากจนัในัระบบจัดเกบ็ข้อ้มล้นัักเรียนัรายบุคัคัล (DMC)  

และผ่้ �ใช้ัสามารถอัพื้โหลดร้ปันัักเรียนัระบุข้้อม้ลสถานัภาพื้คัรอบคัรัว็ ข้้อม้ลผ่้้ปักคัรองและข้้อม้ลนัักเรียนั

อาศัยอย้ก่บัได ้ ดงัร้ปัทุี� 23

รูปที� 22 แถบสถานะการบันทกึขอ้มลู

ส่วนที� 1   ขอ้มลูผู่ป้กครอง และรายไดค้รัวเรือน

ข้อ้มล้ผ่้ป้ักคัรอง และรายไดค้ัรัว็เรือนั สถานัะคัรัว็เรือนั/ข้อ้มล้คัรัว็เรือนัสถาบนัั

ร้ปัสภาพื้บ้านั การรับรองข้้อมล้
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รูปที� 23 ขอ้มลูนักเรียน

ส่วนที� 2   จำานวนสมาชิกในครัวเรือน

 กรณีทุี� เมื�อผ่้ �ใช้ั เลอืกนัักเรียนัอาศัยอย้ก่บั พื้อ่/แม ่ญาติ์ อย้ล่ำาพื้งั และผ้้่อุปัการะ/นัายจ้าง  ระบบจะ

ข้้�นัให้ผ่้ �ใช้ับันัทุก้ข้อ้มล้จำานัว็นัสมาชิักในัคัรัว็เรือนั และข้้อมล้รายไดข้้องสมาชิักในัคัรัว็เรือนั ซ้�งจะแสดงเป็ันั

ต์ารางดงัร้ปัทุี� 24 ซ้�งปัระกอบดว้็ยคัอลมัน์ัดงัต์อ่ไปันีั�

 o จำานัว็นัสมาชิักในัคัรัว็เรือนั (รว็มต์ัว็นัักเรียนั) ให้ผ่้ �ใชั �ใส่จำานัว็นัสมาชิักในัคัรัว็เรือนัทุั�งหมด จาก

นัั�นัจะแสดงต์ารางต์ามจำานัว็นัสมาชิัก
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รูปที� 24 การบันทกึขอ้มลูรายไดส้มาชิกในครัวเรือน

 o ชืั�อ-นัามสกลุ ข้องนัักเรียนั ผ่้ป้ักคัรองข้องนัักเรียนั และสมาชิักในัคัรัว็เรือนั 

 o เลข้บัต์รปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันั/เลข้บัต์รทุี�ทุางราชัการออกให้ ข้องนัักเรียนั ผ่้ป้ักคัรองข้องนัักเรียนั

 และสมาชิักในัคัรัว็เรือนั

 o คัว็ามสัมพื้นััธ์กับนัักเรียนั กดเลือกคัว็ามสัมพื้นััธ์กับนัักเรียนัลงไปั อาทิุ มารดา บิดา ย่า ยาย 

เป็ันัต์น้ั

  อาย ุสำาหรับกรอกอายุข้องนัักเรียนัหรือสมาชิักในัคัรัว็เรือนัทีุ�มคีัว็ามสัมพื้นััธ์กบันัักเรียนั

 o คัว็ามพื้กิารทุางร่างกายและสต์ปัิัญญา ถา้บุคัคัลนัั�นัมคีัว็ามพื้กิารเลือก “ใช่” หรือไมม่คีัว็ามพื้กิาร

ให้เลอืก “ไมใ่ช่”

 o รายได้ต์่อเดือนัข้องบุคัคัลทุี�มคีัว็ามสัมพื้นััธ์กับนัักเรียนั จะปัระกอบด้ว็ย 5 ปัระเภทุ ได้แก่ 1) คั่า

จา้งเงนิัเดอืนั 2) รายได้จากการปัระกอบอาชีัพื้ทุางการเกษต์รหลังหักค่ัาใช้ัจา่ย 3) รายได้จากธุรกจิส่ว็นัต์วั็

หลงัหักคัา่ใช้ัจา่ย 4) รายได้จากสว็สัดิการจากรัฐ/เอกชันั และ 5) รายได้จากแหล่งอื�นัๆ ซ้�งจะกรอกในัร้ปัแบบ

ต์วั็เลข้ ถา้ไม่มรีายไดใ้นส่วนใดใหใ้ส่ 0 ระบบจะบว็กรว็มรายได �ให้ผ่้ �ใชั �ไว็ �ในัช่ัอง รายได้รว็มเฉลี�ยต์อ่เดือนัหาก

ทุา่นักรอกไมค่ัรบถ้ว็นัหรือร้ปัแบบข้อ้มล้ไมถ่ก้ต้์อง ช่ัองดงักล่าว็จะกลายเป็ันัสีแดงเพื้ื�อแจง้เต์อืนั

 o รว็มรายได้คัรัว็เรือนั / รายได้เฉลี�ยต์่อคันัต่์อเดือนั ซ้�งทุั�งสองส่ว็นันีั�ระบบสารสนัเทุศจะทุำาการ

คัำานัว็ณอัต์โนัมัต์ิหลังจากลงข้้อม้ลเรียบร้อยแล้ว็ สำาหรับพื้จิารณารายได้คัรัว็เรือนัข้องนัักเรียนัคันันีั�ว็า่มี

คัว็ามยากจนัหรือไม่

 เมื�อผ่้ �ใช้ับันัทุก้ข้อ้มล้ในัส่ว็นันีั�เสร็จเรียบร้อยแลว้็ กดปุั�ม               เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั หากกรอก

ข้อ้มล้ไมค่ัรบถว้็นั ระบบจะแจง้เต์อืนัและไมส่ามารถทุำางานัในัข้ั�นัต์อนัถดัไปัได้
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 กรณีทุี� 2 ในัข้อ้มล้ส่ว็นัทุี� 1 เมื�อผ่้ �ใช้ังานัเมื�อผ่้ �ใช้ั เลอืกนัักเรียนัอาศัยอย้กั่บ คัรัว็เรือนัสถาบันั ระบบ

จะข้้�นัให้กดบันัทุก้และถดัไปั โดยไมต่์อ้งบันัทุก้ข้้อมล้ส่ว็นัทีุ� 2 และ 3 ดงัร้ปัทีุ� 25

 ผ่้ �ใช้ับันัทุก้ข้อ้มล้สถานัะข้องคัรัว็เรือนั เป็ันัข้อ้มล้แสดงสภาพื้คัว็ามเป็ันัอย้ข่้องนัักเรียนัและคัรอบคัรัว็

 ปัระกอบด้ว็ย 1) คัรัว็เรือนัมภีาว็ะพื้้�งพื้งิ 2) การอย้อ่าศัย 3) ลักษณะทุี�อย้อ่าศัย (บันัทุก้สิ�งทุี�เห็นั)ว็สัดุทุี�ใช้ัทุำา

พื้ื�นับ้านั (ทุี�ไมใ่ชั �ใต์ถ้นุับ้านั) 4) ทุี�ดนิัทุำาการเกษต์กรได้(รว็มเช่ัา) 5) แหล่งนัำาดื�ม   6) แหลง่ไฟฟ�า 7) ยานัพื้าหนัะ

ในัคัรอบคัรัว็ (ทุี�ใช้ังานัได)้ และ 8 ข้องใชั �ในัคัรัว็เรือนั(ทีุ�ใช้ังานัได)้ ซ้�งการกรอกข้้อมล้จะเป็ันัต์วั็เลอืกซ้�งผ่้ �ใช้ั

สามารถเลอืกข้อ้มล้ต์ามคัว็ามเป็ันัจริงและต์อบไดม้ากกว็า่ 1 คัำาต์อบ เมื�อผ่้ �ใช้ังานับนััทุก้ข้อ้มล้เรียบร้อยแลว้็

ให้กด บันัทุก้และถดัไปั ดงัร้ปัทุี� 26

สำาหรับกรณีทุี� 1 นัักเรียนัอาศัยอย้ก่บั พื้อ่/แม ่ญาติ์ อย้ล่ำาพื้งั และผ้้่อุปัการะ/นัายจ้าง)
ส่วนที� 3   สถานะครัวเรือน

รูปที� 25 กรณีเลอืกครัวเรือนสถาบัน
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รูปที� 26 สถานะครัวเรือน



- คู่มอืการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือ่การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563  -

20

(สำาหรับกรณีทุี� 2 นัักเรียนัอาศัยอย้ใ่นัคัรัว็เรือนัสถาบันั)
ส่วนที� 4   ขอ้มลูทั�วไปของสถาบัน 

 ผ่้ �ใช้ับันัทุ้กข้้อม้ลทุั�ว็ไปัข้องสถาบันั เป็ันัข้้อม้ลแสดงสภาพื้คัว็ามเป็ันัอย้่ข้องนัักเรียนัและคัรอบคัรัว็ 

เมื�อผ่้ �ใช้ังานับันัทุก้ข้อ้มล้เรียบร้อยแลว้็ให้กด บันัทุ้กและถดัไปั ดงัร้ปัทีุ� 27

 ระบบจะให้ผ่้ �ใช้ังานักรอกข้อ้มล้ ระยะทุาง เว็ลาทุี�ใชั �ในัการเดนิัทุาง ค่ัาใช้ัจา่ยในัการเดินัทุางไปั-กลบั 

และว็ธีิเดนิัทุางหลกั ดงัร้ปัทุี� 28

รูปที� 27 ข้อมลูทั�วไปของสถาบัน(สำาหรับกรณีที� 2 นักเรียนอาศัยอยูใ่นครัวเรือนสถาบัน)

ส่วนที� 5   การเดนิทางจากที�พักอาศัยไปโรงเรียน
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 สำาหรับการบันัทุก้พื้กิดัทุี�ต์ั�งข้องบ้านันัักเรียนั ระบบจะดง้ทุี�อย้บ้่านันัักเรียนัมาให้อตั์โนัมตั์ติ์ามฐานั

ข้อ้มล้ และถา้ทุี�อย่้มกีารเปัลี�ยนัแปัลงไปัจากเดมิให้เลอืก เปัลี�ยนัทุี�อย้แ่ละบันัทุก้ทุี�อย้ใ่หม ่จากนัั�นักด ดง้พื้กิดั

จากทุี�อย้ร่ะบบจะดง้พื้กิดัมาให้อตั์โนัมตั์ ดงัร้ปัทีุ� 29

 ระบบจะให้ผ่้ �ใช้ังานัคัลิกเลือก ภาพื้ทุี�พื้กัอาศัยข้องนัักเรียนัได้จาก ปัระเภทุภาพื้ถ่าย และอัพื้โหลด

ภาพื้ถ่ายนัอกและในัทีุ�พื้กัอาศัยนัักเรียนั เมื�อผ่้ �ใช้ังานับันัทุ้กข้้อม้ลเรียบร้อยแล้ว็ให้กด บันัทุ้กและถัดไปั ดัง

ร้ปัทุี� 30 

รูปที� 28 การเดนิทางจากที�พักอาศัยไปโรงเรียน

รูปที� 29 การบันทกึพิกดัที�ตั�งของบ้านนักเรียน

ส่วนที� 6   ที�ตั�งที�พักอาศัยนักเรียนในปัจจบัุน

ส่วนที� 7   ภาพถ่ายที�พักอาศัยของนักเรียนในปัจจบัุน
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 ระบบจะมีช่ัองให้ผ่้ �ใช้ังานัอัพื้โหลดร้ปัและช่ัองให้พื้มิพื้ชื์ั�อใส่ในั ลายเซ็นัผ่้้ปักคัรอง/ผ้้่แทุนั ลายเซ็นั

เจา้หน้ัาทีุ�ข้องรัฐผ่้รั้บรอง และลายเซ็นัผ่้ล้งเยี�ยมบ้านั ส่ว็นัลายเซ็นันัักเรียนั กบั ลายเซ็นัผ้้่อำานัว็ยการสถานั

ศ้กษา จะดง้มาจากฐานัข้อ้มล้ เมื�อผ่้ �ใช้ังานับันัทุ้กข้้อมล้เรียบร้อยแลว้็ให้กด บันัทุ้กและถดัไปั ดงัร้ปัทีุ� 31 

รูปที� 30 ภาพถา่ยที�พักอาศัยของนักเรียนในปัจจบัุน

ส่วนที� 8   การให้ความยนิยอมในการเกบ็รวบรวมใช้หรือเปิดเผ่ยขอ้มลูส่วนบุคคล



- คู่มอืการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือ่การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563  -

23

รูปที� 31 การให้ความยินยอมในการเกบ็รวบรวมใช้หรือเปิดเผ่ยขอ้มลูส่วนบุคคล

 เมื�อทุำาการบนััทุก้ข้อ้มล้เรียบร้อยแลว้็ให้ผ่้ �ใช้ัทุำาการกด “บนััทุก้” เพื้ื�อเป็ันัการบนััทุก้ข้อ้มล้ จากนัั�นัจะ

มหีน้ัาสรุปัข้อ้ม้ลข้้�นัมา เพื้ื�อให้รับรองข้อ้มล้ว็า่เป็ันัคัว็ามจริงหรือไม ่โดยทุ่านัสามารถเลื�อนัข้้�นัลงเพื้ื�อดข้้อ้มล้

ทุี�บันัทุก้ไว็แ้ลว้็ เพื้ื�อต์รว็จสอบคัว็ามถก้ต้์องจากนัั�นัต์ิ�ก (1) “ขอรับรองวา่ข้อมลูและภาพถ่ายเป็นความจริง

การให้ขอ้มลูรูปภาพ ลายเซ็็นที�ไมเ่ป็นความจริง ผิ่ดกฏหมาย” ทุกุคัรั�งเพื้ื�อยืนัยนััคัว็ามถก้ต์อ้งว็า่ข้อ้มล้เป็ันั

คัว็ามจริงและถก้ต์อ้งคัรบถว้็นั กอ่นักด (2)  “ยนืัยนััข้้อมล้” เพื้ื�อบันัทุ้กข้้อมล้เข้้าส่้ระบบ ดงัร้ปัทีุ� 32
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 จากนัั�นัระบบจะแสดงกล่องข้อ้คัว็ามแจง้เตื์อนัว็า่บันัทุก้ข้อ้มล้เสร็จเรียบร้อย หากผ้่ �ใช้ัต์อ้งการพื้มิพื้์

แบบ นัร.01/กสศ.01 ให้กดทุี�ปุั�ม “ตกลง” ไมต่์อ้งการให้กดปุั�ม “ยกเลกิ” ดงัร้ปัทีุ� 33

รูปที� 32 ยนืยนัขอ้มลู

รูปที� 33 การบันทกึขอ้มลูเสร็จเรียบร้อย
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ตวัอย่างแบบฟอร์ม นร.01/กสศ.01
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รูปที� 34 เอกสารแบบนร.01/กสศ.01
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การใช้งาน
ระบบปัจจยัพื�นฐาน

นักเรียนยากจน
ระบบคัดกรอง
ทนุเสมอภาค

ผ่า่นโทรศัพท์เคลื�อนที�
หรือแทบ็เลต็
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 ในักระบว็นัการคัดักรองนัักเรียนัยากจนั คัร้ผ้่ �ใช้ังานัสามารถใชั �โทุรศัพื้ทุเ์คัลื�อนัทีุ� หรือแทุบ็เลต็์เป็ันั

เคัรื�องมือการสำารว็จเพื้ื�อคัว็ามสะดว็กรว็ดเร็ว็ในัการทุำางานั แอพื้พื้ลิเคัชัันัสามารถใชั �ได้ทุั�งในัระบบปัฏิบัต์ิ

การแบบ iOS และ Android  คั้ม่อืการใชั �โทุรศัพื้ทุเ์คัลื�อนัทีุ�หรือแทุบ็เลต็์ในัการสำารว็จนีั�ปัระกอบดว้็ย 2 ส่ว็นั

หลกัคัอื (1) การต์ดิต์ั�งโปัรแกรม และ (2) ว็ธีิการใช้ั โดยมรีายละเอียดดังต์อ่ไปันีั� 

การติดตั�งโปรแกรม1
โปัรแกรมใช้ังานับนัโทุรศัพื้ทุ์เคัลื�อนัทีุ�หรือ

แทุบ็เลต็์บนัระบบปัฏบัิต์กิาร iOS และ Android 

คัว็ามต์อ้งการข้ั�นัต์ำาข้องระบบ

iOS version 8.2 ขึ�นไป และใช้งาน
บน iPhone 5 ขึ�นไป

Android minSdkVersion 14 หรือ 
KitKat 4.4 ขึ�นไป

ถ้ามีคัุณสมบัต์ิต์ำากว็่านีั� ให้ทุำาการอัพื้เดทุ
เว็อร์ชัั�นัหรือเปัลี�ยนัไปัใช้ัเคัรื�องทีุ�มีคัุณสมบัต์ิทุี�
เหมาะสมแทุนั

สำาหรับสังกดั อปัทุ. ต์ชัด. สชั.

o ระบบ iOS: คั้นัหาแอพื้ฯ “คัดกรองทุน
เสมอภาค” ทุี� App Store

o ระบบ Android: ค้ันัหาแอพื้ฯ “คดักรอง
ทนุเสมอภาค” ทุี� Play Store

รูปที่ 1 แอปพลิเคชันปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
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รูปที่ 2 แอปพลิเคชันคัดกรองทุนเสมอภาค

วธีิีการใชโ้ทรศัพทเ์คลื�อนที�หรือแทบ็เลต็ในการสำารวจ2
กระบว็นัการคัดักรองนัักเรียนัยากจนัโดยบนััทุก้ข้อ้มล้ผ่่านัแอพื้พื้ลเิคัชัันัในัโทุรศัพื้ทุม์อืถอืหรือ แทุบ็เลต็์

• คัร้นัำาโทุรศัพื้ทุม์อืถอืหรือแทุบ็เลต็์ไปัเพื้ื�อไปัคััดกรองนัักเรียนัยากจนัทุี�บ้านั

• บันัทุก้ข้อ้มล้ผ้้่ปักคัรอง รายได ้และสถานัะคัรัว็เรือนัผ่่านัแอพื้พื้ลเิคัชัันั

• ถา่ยร้ปัสภาพื้บ้านัข้องนัักเรียนัแลว้็อพัื้โหลด

• อุปักรณ์เคัลื�อนัทุี� จะดง้คัา่พื้กิดัจาก GPS อัต์โนัมตั์ิ

รูปที่ 3 กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูล
ผ่่านแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
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• ระบบจะแจง้เต์อืนัให้เปิัดการใช้ังานัการระบุต์ำาแหน่ัง (location)        ผ้่ �ใช้ัคัว็รต์รว็จสอบการเปิัดใช้ั
งานัทุกุคัรั�งกอ่นัเริ�มต์น้ัใช้ังานัระบบ

• เปิัดการเชืั�อมต์อ่สัญญาณ wifi         หรือ ข้้อมล้มอืถือ         เมื�อกดบันัทุ้กข้้อมล้ ระบบจะบันัทุก้
ข้อ้มล้ลงเคัรื�องกอ่นั ผ่้ �ใช้ัต์อ้งกด “อพัเดทข้อมลู” เทุา่นัั�นั ระบบถง้จะทุำาการส่งข้้อมล้ไปัส่้ฐานัข้้อมล้

การตั้งค่าเร่ิมต้นใช้งาน

แถบเมนูของสังกัดสพฐ.

แสดงชืั�อข้องผ่้ทุ้ำาการคััดกรองทีุ�เข้า้ใชัง้านัระบบ
หน้าหลัก

สำาหรับทุำาการคัดักรองนัักเรียนัยากจนั
นร.01

สำาหรับแสดงรายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสำาหรับ
ทุำาการบันัทุก้นัำาหนัักส่ว็นัส้ง

นำาหนักส่วนสูง 

สำาหรับออกจากระบบ
ออก 

สำาหรับการทุำาใบสำาคััญรับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนั
ยากจนัพื้เิศษ

นร.06

สำาหรับแสดงรายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสำาหรับ
ทุำาการบันัทุก้เข้า้เรียนั

เช็คชื�อ

สำาหรับส่งและดง้ข้อ้มล้จากฐานัข้อ้มล้
อพัเดทข้อมลู 

เป็ันัลา้งข้อ้มล้ทุี�คัา้งอย้ใ่นัเคัรื�องทุั�งหมด
ลา้งขอ้มลูทั�งหมด 

คำาอธิีบายแถบเมนู

สำาหรับโรงเรียนัทีุ�ใช้ัเงนิัส่ว็นักจิกรรมและคัา่คัรอง
ชีัพื้ไมห่มดให �โอนัคันืั ทุาง กสศ

คนืเงนิ กสศ
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แถบเมนูของสังกัดอปท.

แสดงชืั�อข้องผ่้ทุ้ำาการคััดกรองทีุ�เข้า้ใชัง้านัระบบ
หน้าหลัก

สำาหรับทุำาการคัดักรองนัักเรียนัยากจนั
แบบ กสศ.01

สำาหรับแสดงรายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสำาหรับ
ทุำาการบันัทุก้นัำาหนัักส่ว็นัส้ง

นำาหนักส่วนสูง 

สำาหรับออกจากระบบ
ออก 

สำาหรับการทุำาใบสำาคััญรับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนั
ยากจนัพื้เิศษ

แบบ กสศ.06

สำาหรับแสดงรายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสำาหรับ
ทุำาการบันัทุก้เข้า้เรียนั

เช็คชื�อ

สำาหรับส่งและดง้ข้อ้มล้จากฐานัข้อ้มล้
อพัเดทข้อมลู 

เป็ันัลา้งข้อ้มล้ทุี�คัา้งอย้ใ่นัเคัรื�องทุั�งหมด
ลา้งขอ้มลูทั�งหมด 

คำาอธิีบายแถบเมนู
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แถบเมนูของสังกัดตชด.

แสดงชืั�อข้องผ่้ทุ้ำาการคััดกรองทีุ�เข้า้ใชัง้านัระบบ
หน้าหลัก

สำาหรับทุำาการคัดักรองนัักเรียนัยากจนั
แบบ กสศ.01

สำาหรับแสดงรายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสำาหรับ
ทุำาการบันัทุก้นัำาหนัักส่ว็นัส้ง

นำาหนักส่วนสูง 

สำาหรับออกจากระบบ
ออก 

สำาหรับการทุำาใบสำาคััญรับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนั
ยากจนัพื้เิศษ

แบบ กสศ.06

สำาหรับแสดงรายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสำาหรับ
ทุำาการบันัทุก้เข้า้เรียนั

เช็คชื�อ

สำาหรับส่งและดง้ข้อ้มล้จากฐานัข้อ้มล้
อพัเดทข้อมลู 

เป็ันัลา้งข้อ้มล้ทุี�คัา้งอย้ใ่นัเคัรื�องทุั�งหมด
ลา้งขอ้มลูทั�งหมด 

คำาอธิีบายแถบเมนู

รูปที่ 4 แถบเมนูการทำางาน
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การลงชื�อเขา้ใช้ระบบ (login)3
 คัร้ผ่้ �ใช้ัแต์ล่ะคันัจะม ีUsername และ Password เป็ันัข้องต์วั็เอง หากคัณุคัร้ทุา่นัใดไมม่ ีUsername 

และ Password ให้ทุำาการแจง้ Admin โรงเรียนัเพื้ื�อทุำาการเพื้ิ�มผ่้ �ใช้ังานัได้ ซ้�งสามารถลงชืั�อเข้า้ใช้ัดว้็ยชืั�อผ่้ �ใช้ั

และรหัสผ่า่นัดังกลา่ว็ หน้ัาจอการทุำางานัจะแสดงดังร้ปัทีุ� 5

รูปที่ 5 การลงช่ือเข้าใช้ระบบ (login)

 เมื�อเข้า้ใช้ัระบบคัรั�งแรก ผ่้ �ใช้ังานัสามารถเลือกดง้ข้อ้มล้เฉพื้าะห้องเรียนัทีุ�ต์อ้งการคััดกรองได ้การ

ดงึขอ้มลูครั�งแรกตอ้งตอ่สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเทา่นั�น ดงัร้ปัทีุ� 7
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รูปที่ 7 การดึงข้อมูลรายช่ือนักเรียน

แบบขอรับทนุทางการศึกษานักเรียนยากจน 
(แบบนร.01/กสศ.01)

4
 เลือกเมน้ั “นัร.01/กสศ.01” เพื้ื�อทุำาแบบคััดกรอง ผ่่านัแอพื้พื้ลิเคัชัันัในัโทุรศัพื้ทุ์มอืถือหรือแทุ็บเล็ต์ 

กดเลือกระดับชัั�นัและห้อง ระบบจะแสดงรายชืั�อนัักเรียนัทุั�งหมดในัห้องทุี�เลือกบนัหน้ัาจอการทุำางานั โดย

รายชืั�อจะแบ่งออกเป็ันั 2 ส่ว็นั คัือ รายชืั�อนัักเรียนัทุี� “ยังไม่ได้ข้อทุุนั” และ “ข้อทุุนัแล้ว็” เพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัทุำาการ

เลอืกนัักเรียนั ดงัร้ปัทุี� 8
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รูปที่ 8 หน้าเลือกระดับช้ัน

 เมื�อเลอืกรายชืั�อนัักเรียนัทุี�จะทุำาการคััดกรอง ระบบจะแสดงแถบสถานัะการบันัทุ้กข้้อมล้ดังร้ปัทุี� 9 

ซ้�งการบันัทุก้ข้อ้มล้แบบข้อรับทุนุัการศ้กษานัักเรียนัยากจนั (นัร. 01/กสศ.01) แบ่งเป็ันั 4 ส่ว็นัดังนีั� 1) ข้อ้มล้

ผ่้ป้ักคัรอง  2) รายไดค้ัรัว็เรือนั  3) สถานัะคัรัว็เรือนั และ 4) ภาพื้ถา่ย/พื้กิดั  ดังร้ปัทีุ� 9
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รูปที่ 9 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล

กดทุี�         บนัแถบสถานัะการบันัทุก้ข้อ้มล้ 

 ระบบจะแสดงข้อ้มล้ส่ว็นับุคัคัล ปัระกอบดว้็ย ชืั�อ, นัามสกุล ข้องนัักเรียนัข้้�นัมาอัต์โนัมตั์จิากข้อ้มล้

เดก็ยากจนัจากต์น้ัสังกดั  และผ่้ �ใช้ัสามารถระบุข้้อมล้เกี�ยว็กบัผ่้ป้ักคัรองได ้  ดงัร้ปัทีุ� 10

ส่วนที� 1  ขอ้มลูผู่ป้กครอง
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รูปที่ 10 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู่้ขอรับทุนและข้อมูลผู่้ปกครอง

ส่วนที� 2  รายได้ครัวเรือน

กดทุี�         บนัแถบสถานัะการบันัทุก้ข้อ้มล้ 

ผ่้ �ใช้ับันัทุก้จำานัว็นัสมาชิักในัคัรัว็เรือนั และข้อ้มล้รายไดข้้องสมาชิักในัคัรัว็เรือนั ซ้�งปัระกอบดว้็ย

o จำานัว็นัสมาชิักในัคัรัว็เรือนั (รว็มต์วั็นัักเรียนั) ให้ผ่้ �ใชั �ใส่จำานัว็นัสมาชิักในัคัรัว็เรือนัทุั�งหมด 

o ชืั�อ-นัามสกลุ ข้องนัักเรียนั ผ่้ป้ักคัรองข้องนัักเรียนั และสมาชิักในัคัรัว็เรือนั 

o เลข้บัต์รปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันั/เลข้บัต์รทุี�ทุางราชัการออกให้ ข้องนัักเรียนั ผ่้ป้ักคัรองข้องนัักเรียนั และสมาชิัก
ในัคัรัว็เรือนั

o คัว็ามสัมพื้นััธ์กบันัักเรียนั กดเลอืกคัว็ามสัมพื้นััธ์กบันัักเรียนัลงไปั อาทุ ิมารดา บิดา ยา่ ยาย เป็ันัต์น้ั

เมื�อผ้่ �ใช้ักรอกข้อ้มล้ในัส่ว็นันีั�เสร็จเรียบร้อยแล้ว็ กดปุั�ม              เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั หากกรอกข้อ้มล้ไมค่ัรบถ้ว็นั 
ระบบจะแจง้เตื์อนัให้กลบัไปัแก �ไข้ข้อ้มล้ให้คัรบถว้็นั



- คู่มอืการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือ่การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563  -

39

o คัว็ามพื้กิารทุางร่างกายหรือสต์ปัิัญญา ถา้บุคัคัลนัั�นัมคีัว็ามพื้กิารเลอืก “ใช่ั” หรือไมม่คีัว็ามพื้กิารให้เลอืก “
ไมใ่ช่ั”

o อายุ สำาหรับกรอกอายุข้องนัักเรียนัหรือสมาชิักในัคัรัว็เรือนัทุี�มคีัว็ามสัมพื้นััธ์กบันัักเรียนั

o รายไดข้้องบุคัคัลทุี�มคีัว็ามสัมพื้นััธ์กบันัักเรียนั จะปัระกอบดว้็ย 4 ปัระเภทุ ไดแ้ก ่1) คัา่จา้งเงนิัเดอืนั 2) ราย
ไดจ้ากการปัระกอบอาชีัพื้ทุางการเกษต์ร 3) รายได้จากธุรกจิส่ว็นัต์วั็ 4) สว็สัดกิารจากรัฐ/เอกชันั และ 5) รายได้จาก
แหลง่อื�นัๆ ถ้าไมม่รีายได �ในัส่ว็นัใดให �ใส่ 0  ระบบจะบว็กรว็มรายได �ให้ผ่้ �ใชั �ไว็ �ในัช่ัอง รายไดร้ว็ม

o รว็มรายไดค้ัรัว็เรือนั / รายไดเ้ฉลี�ยต์อ่คันั ซ้�งทุั�งสองส่ว็นันีั�ระบบสารสนัเทุศจะทุำาการคัำานัว็ณอตั์โนัมตั์หิลงั
จากลงข้อ้มล้เสร็จ สำาหรับพื้จิารณารายได้คัรัว็เรือนัข้องนัักเรียนัคันันีั�ว็า่มคีัว็ามยากจนัหรือไม่

รูปที่ 11 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน

 ในัหน้ัานีั�เมื�อเข้า้มาจะให้เราทุำาการใส่จำานัว็นัสมาชิักในัในัคัรัว็เรือนั(รว็มต์วั็นัักเรียนั) ดงัร้ปัทุี� 11 เมื�อทุำาการใส่
จำานัว็นัสมาชิักในัคัรัว็เรือนัเรียบร้อยแล้ว็ให้ กดปุั�ม              เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั
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เมื�อบันัทุ้กข้้อม้ลรายได้ข้องสมาชัิกในัคัรัว็เรือนัคันัทุี� 1 เสร็จแล้ว็ สามารถบันัทุ้กข้้อม้ลข้องคันัถัดไปัโดยการ
สัมผ่สัจอเลื�อนัไปัทุางด้านัข้ว็า และย้อนัดข้้อ้มล้ข้องสมาชิักทุี�ทุำาไปัแล้ว็สามารถทุำาไดเ้ช่ันักนัั โดยการสัมผ่สัจอเลื�อนัไปั
ทุางด้านัซ้าย ดังร้ปัทุี� 12

รูปที่ 12 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน

ส่วนที� 3  สถานะครัวเรือน

กดทุี�          บนัแถบสถานัะการบันัทุก้ข้อ้มล้

ผ่้ �ใช้ับันัทุก้ข้อ้มล้สถานัะข้องคัรัว็เรือนั เป็ันัข้อ้มล้แสดงสภาพื้คัว็ามเป็ันัอย้ข่้องนัักเรียนัและคัรอบคัรัว็ อาทิุ การมี
ภาระพื้้�งพื้งิ,ปัระเภทุทุี�อย้อ่าศัย, สภาพื้ทุี�อย้อ่าศัย, ยานัพื้าหนัะข้องคัรอบคัรอง การมทีุี�ดนิัทุำากนิั และผ่้ �ให้ข้อ้มล้ ซ้�งการก
รอกข้อ้มล้จะเป็ันัต์วั็เลือกซ้�งผ่้ �ใช้ัสามารถเลือกข้อ้มล้ต์ามคัว็ามเป็ันัจริง ดงัร้ปัทุี� 13

เมื�อผ้่ �ใช้ักรอกข้อ้มล้ในัส่ว็นันีั�เสร็จเรียบร้อยแล้ว็ กดปุั�ม              เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั หากกรอกข้อ้มล้ไมค่ัรบถ้ว็นั 
ระบบจะแจง้เตื์อนัให้กลบัไปัแก �ไข้ข้อ้มล้ให้คัรบถว้็นั
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รูปที่ 13 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน

กดทุี�          บนัแถบสถานัะการบันัทุก้ข้อ้มล้ ระบบจะแจง้เต์อืนัให้เปิัดเพื้ื�อการใช้ังานั GPS เสมอ

ระบบจะดง้ค่ัาพื้กิดัอตั์โนัมตั์จิาก GPS ณ ต์ำาแหน่ังทุี�ผ่้ �ใช้ัอย้แ่ละแสดงค่ัาละต์จิด้/ลองติ์จด้ บนัหน้ัาจอโดยแอปัพื้ลิเคัชัันั
จะแสดงทุี�อย้บ้่านันัักเรียนัจากต์น้ัสังกดั ดงัร้ปัทุี� 14 หมายเลข้ 1 และหากนัักเรียนัมกีารเปัลี�ยนัทุี�อย้ใ่หม ่(ซ้�งข้อ้มล้ไม่
ต์รงกับทีุ�บันัทุ้กในัระบบจากต้์นัสังกดั ) ให้คัณุคัร้ทุำาการต์ิ�กทุี� “เปัลี�ยนัทุี�อย้ใ่หม”่ หมายเลข้ 2 เพื้ื�อบันัทุก้ข้อ้มล้ทุี�อย้ใ่หม่
ลงไปั ดงัร้ปัทุี�

ส่วนที� 4 ภาพถา่ย

เมื�อผ้่ �ใช้ักรอกข้อ้มล้ในัส่ว็นันีั�เสร็จเรียบร้อยแลว้็ กดปุั�ม              เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั หากกรอกข้อ้มล้ไมค่ัรบถ้ว็นั 
ระบบจะแจง้เตื์อนัให้กลบัไปัแก �ไข้ข้อ้มล้ให้คัรบถว้็นั
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รูปที่ 14 ที่อยู่บ้านนักเรียน

สำาหรับข้อ้มล้พื้กิดันัั�นั  กรณีทุี�โทุรศัพื้ทุม์อืถือหรือแทุบ็เล็ต์ไม่พื้บพื้กิดัหรือต์รว็จสอบพื้กิดันัานัเกินัไปั ผ้้่

ใช้ัสามารถกดปุั�ม                ได ้โดยระบบจะแจง้เต์อืนัว็า่ “ไมพ่บพิกดัปัจจบัุน ตอ้งการบันทกึขอ้มลูโดยไมม่ี

พิกดัหรือไม”่ ให้ผ่้ �ใช้ักด ต์กลง เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั แต่์คัว็รใส่พื้กิดัเพื้ื�อเป็ันัปัระโยชัน์ัต์อ่ต์วั็นัักเรียนัเพื้ื�อการ

ต์ดิต์ามดแ้ลนัักเรียนัในัอนัาคัต์ ดงัแสดงในัร้ปัทุี� 15
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รูปที่ 15 การบันทึกข้อมูลพิกัด

• การบันัทุก้ร้ปัภาพื้ กดทุี�ปุั�ม “คลงัภาพ” แลว้็เลอืกไฟล์ร้ปัภาพื้ทุี�ต์อ้งการอัพื้โหลด หรือ “ถา่ย

ภาพ” เพื้ื�อถ่ายภาพื้ด้ว็ยกล้องโทุรศัพื้ทุ์มือถือหรือแทุ็บเล็ต์ และให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสถานัภาพื้คัรอบคัรัว็ 

พื้ร้อมกบัแนับร้ปัถา่ยบ้านันัักเรียนัในัแบบข้อรับทุุนัโดยร้ปัภาพื้จะแบ่งออกเป็ันั 2 ร้ปัไดแ้ก ่1) ร้ปั

สภาพื้ภายนัอกบ้านั และ 2) ร้ปัสภาพื้ภายในับ้านั และหากกรณีถ่ายภาพื้บ้านัไม่ได้เพื้ราะบ้านัอย้่

ต์่างอำาเภอ/ต่์างจังหว็ดั/ต์่างปัระเทุศ หรือไม่ได้รับอนุัญาต์ให้ถ่ายภาพื้ ให้ถ่ายภาพื้นัักเรียนัค่้ักับ

ปั�ายโรงเรียนั  และบันัทุก้ข้อ้มล้การเดินัทุางข้องนัักเรียนัดงัแสดงในัร้ปัทีุ� 14



- คู่มอืการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือ่การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563  -

44

รูปที่ 16 การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน

เมื�อผ้่ �ใช้ักรอกข้อ้มล้ในัส่ว็นันีั�เสร็จเรียบร้อยแลว้็ กดปุั�ม                เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั

เมื�อกรอกข้อ้มล้เสร็จคัรบทุั�ง 4 ส่ว็นั ไอคัอนัสถานัะการบันัทุ้กข้อ้ม้ลจะเป็ันัสีเข้ยีว็ทัุ�ง 4 ไอคัอนั จากนัั�นั
ผ่้ �ใช้ัต์ิ�ก “รับรองวา่ข้อมลูและภาพถา่ยเป็นจริง” เพื้ื�อยนืัยนััข้อ้มล้ ดงัร้ปัทุี� 17



- คู่มอืการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือ่การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563  -

45

รูปที่ 17 การแสดงรับรองข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง

เมื�อรับรองว็า่ข้อ้มล้และภาพื้ถา่ยเป็ันัจริง  ระบบจะแสดงหน้ัาสรุปัผ่ลการกรอกข้อ้มล้ทุกุส่ว็นั (แบบข้อรับทุนุัการ

ศ้กษานัักเรียนัยากจนั) ข้้�นัมาโดยอัต์โนัมตั์ิ เพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัต์รว็จสอบข้้อม้ล ผ้่ �ใช้ัสามารถเลื�อนัข้้�นัลงเพื้ื�อต์รว็จสอบข้้อม้ล

ทัุ�งหมดได้ และให้ผ่้้ปักคัรอง/ผ้้่แทุนั ผ้้่อำานัว็ยการโรงเรียนั และเจ้าหน้ัาทีุ�ข้องรัฐ รับรองข้้อม้ลและภาพื้ถ่าย โดยคัลิก

เลือก รับรองวา่ข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง และระบบจะปัรากฎให้ลงลายมอืชืั�อผ้้่รับรองข้้อม้ล โดยใช้ันิั�ว็มอืเซ็นัต์์ได้

เลยจากนัั�นัผ้่ �ใช้ักดทุี� “บันทกึ” เพื้ื�อทุำาการบันัทุก้ข้อ้มล้ทุั�งหมด ดงัร้ปัทุี� 18



- คู่มอืการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือ่การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563  -

46

* หมายเหตุ  ถา้ผู่ใ้ชไ้ม่กด “รับรองวา่ข้อมลูและภาพถา่ยเป็นจริง” และทำาการ “บันทกึ”  ขอ้มลู รายชื�อเดก็จะไม่
ถกูยา้ยไปยงัฝั่ั� ง “ขอทนุแล้ว”

หลงัจากกด “บันัทุก้” ข้อ้ม้ลเสร็จสิ�นั ระบบจะดำาเนิัการส่งข้อ้มล้เข้า้ส่้ฐานัข้อ้มล้อตั์โนัมตั์ ิหากมกีารเชืั�อมต่์อสัญญาณ
อนิัเต์อร์เน็ัต์อย้ ่ดงัร้ปัทุี� 17

เมื�อรับรองว็า่ข้อ้มล้และภาพื้ถา่ยเป็ันัจริง  ระบบจะแสดงหน้ัาสรุปัผ่ลการกรอกข้อ้มล้ทุกุส่ว็นั (แบบข้อรับทุนุัการ

ศ้กษานัักเรียนัยากจนั) ข้้�นัมาโดยอัต์โนัมตั์ิ เพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัต์รว็จสอบข้้อม้ล ผ่้ �ใชั้สามารถเลื�อนัข้้�นัลงเพื้ื�อต์รว็จสอบข้้อม้ล

ทุั�งหมดได้ และให้ผ่้้ปักคัรอง/ผ่้้แทุนั ผ่้้อำานัว็ยการโรงเรียนั และเจ้าหน้ัาทุี�ข้องรัฐ รับรองข้้อม้ลและภาพื้ถ่าย โดยคัลิก

เลอืก รับรองว็า่ข้้อมล้และภาพื้ถา่ยเป็ันัจริง และระบบจะปัรากฎให้ลงลายมอืชืั�อผ่้้รับรองข้้อม้ล โดยใช้ันิั�ว็มือเซ็นัต์์ได้

เลยจากนัั�นัผ่้ �ใช้ักดทุี� “บันัทุ้ก” เพื้ื�อทุำาการบันัทุ้กข้้อม้ลทุั�งหมด ดังร้ปัทุี� 18

รูปที่ 18 การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย



- คู่มอืการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือ่การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563  -

47

รูปที่ 19 ส่งข้อมูลสำาเร็จ




