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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน

ปฏิบัตงิ าน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะผู้วิพากษ์จากภูมิภาคต่างๆ ไว้ ณ โอกาสน้ี
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอขอบคุณคณะทํางานที่ดําเนินการจัดทําคู่มือการ 

เป็นภาระงาน
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อํานาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิด 
เลิกล้ม และโอนสถานศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และรว่ มสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ 
การวิเคราะห์/จัดต้ังงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล ปฏิบัติงาน การจัดต้ัง ยุบ รวม 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาการจัดทําDLICTพัฒนาการศึกษา 
การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาท อํานาจ หน้าที่ที่สําคัญ 6 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและ 
กลุ่ม DLICT   ซึ่งเป็นกลุ่มหน่ึงในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

  สาํ หรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับน้ี มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ 
ปฏิบัตงิ าน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น
มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและ มาตรฐานการ 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขต พ้ืนที่ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ออกเป็น 7 กลุ่ม
การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายใน 
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และได้ออกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และ 
วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออก 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 8 มาตรา 34 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 5 มาตรา 39 และ 

คํานํา



สารบัญ 

   หน้า 
ค าน า    
สารบัญ    
ส่วนที่ 1 บทน า  1 

  แนวคิดและวัตถุประสงค์ 3 
  ขอบข่าย/ภารกิจ 3 
  กระบวน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4 
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Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ ตดิ ตามผล อย่างเป็นระบบ
และประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารท่ีสนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School - Based 
ตามยุทธศาสตร์โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพ 
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ให้สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน เป็นไปเพ่ือ 

  กลุ่ม DLICT  เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย 

แนวคิด

ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหน้าที่ 
ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างย่ิงสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม DLICT  และบุคลากรอ่ืน ๆ 
งบประมาณ งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน และงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบการปฏิบัติงาน ใน 6 งาน คืองานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศ งาน DLICT  งานวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี ประกอบด้วย กระบวนงาน 
กลุ่ม DLICT  เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็น
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจําเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายมีข้ันตอน 

  ดังน้ัน ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
5. ดาํ เนินการจัดต้ัง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตาม DLICT 

งบประมาณ
  3 .วิเคราะห์ การจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร 

ศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น
  2. จัดทํา DLICT พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพอื่ การบริหารและการจัดการศึกษา
ได้กําหนดอํานาจหน้าที่กลุ่ม DLICT  ไว้ดังต่อไปนี้
ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 14 กันยายน 2553 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

บทนํา



แนวคิด 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งกลุ่มราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 
เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  
ได้กำหนดอำนาจหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไว้ดังน้ี 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
2. งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ขอบข่าย/ภารกจิ 
 1. งานธุรการ 
  1.1 งานสารบรรณ 
  1.2 งานประสานงานและให้บริการ 
  1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.4 งานจัดความรูภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 2. งานข้อมูลสารสนเทศ 
  2.1 งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหาร 
   - DMC 
   - CCT 
   - EMIS 
   - B-OBEC 
   - ให้บริการข้อมูลสรสนเทศ 
 3. งาน ICT 
  3.1 งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  3.2 งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  3.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 
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งาน ICT        

งานข้อมูลสารสนเทศ 

งานธุรการ 
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กลุ่ม DLICT 

  ➢งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
➢งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

  ➢งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

➢ให้บริการข้อมลู สรสนเทศ
➢ B-OBEC
➢ EMIS
➢ CCT
➢ DMC

DLICT
➢งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม  DLICT ➢งานจัดความรูภายในกลุ่ม 
➢งานประสานงานและให้บริการ
➢งานสารบรรณ



 

 

กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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  กลุ่ม DLICT 
คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา



ผู้รับผิดชอบงานตามขอบข่าย/ภารกิจ 
กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ขอบข่าย/ภารกิจงาน 
1 นางสาวพจนา วานิชกุล 

 
1. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
2. ควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     2.1 งานธุรการ 
     2.2 งานข้อมูลสารสนเทศ 
     2.3 งาน ICT 

2 นายชัยพร สินทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 1. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
2. ควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     2.1 งานธุรการ 
     2.2 งานข้อมูลสารสนเทศ 
     2.3 งาน ICT 

3 นายสิทธิชน เก้าเอ้ียน  
 

1. งานข้อมูลสารสนเทศ 
     1.1 งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

           - EMIS 
           - B-OBEC 

4 นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1.  งานข้อมูลสารสนเทศ 
1.1 งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

 - DMC 
 - CCT 
 - ให้บริการสารสนเทศ 
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ช านาญการพิเศษ
DLICT  
นักวิเคราะห์ 

ปฏิบัติการ
DLICT  
นักวิเคราะห์ 



ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ขอบข่าย/ภารกิจงาน 
5 นายศรายุทธ ทั้งรักษ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. งาน ICT 

   1.1 งานจัดท าแผนพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.2 งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

6 นายสุรศักดิ์ ช่วยลุง เจ้าพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล 1. งานธุรการ 
   1.1 งานสารบรรณ 
   1.2 งานประสานงานและให้บริการ 
   1.3 งานจัดประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์งาน 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ 
ตามประกาศ ศธ. งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน

ที่ เกี่ยวข้อง 
 

 1.งานธุรการ 
1.1 งานสารบรรณ   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- กลุ่ม/หน่วย 
- สถานศึกษา 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
การจัดการศึกษา 

 

 

   

  
    
 
 

      
    

   
   

พัฒนาก ากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบAMSS++ 
  2) รับ - ส่ง หนังสือราชการตามระบบท่ีก าหนด โดยจัดท าและ 

การปฏิบัติงาน รับ - ส่ง หนังสือราชการ
  1) น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน 
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“ กลุ่ม1 DLICT ”

  ตารางการวิเคราะห์งาน 

กลุ่มงาน DLICT  แจ้งให้เจ้าหน้าทผ่ี ู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดย

ออกแบบและพฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและ4)
 DLICT  และควบคมุ การส่งหนังสือราชการจากกลุ่ม1 DLICT 

  3) ตรวจสอบการรับ-ส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ ในกลุ่ม1
- ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม
- เสนอผู้อ านวยการกลมุ่ ตรวจสอบความถูกต้อง

ประกอบ
  - เจ้าหน้าท่ีทร่ี ับผิดชอบจัดท าหนังสอื ราชการหรือเอกสาร 

- เสนอผู้อ านวยการกลมุ่ เพ่ือมอบหมายให้ผรู้ ับผดิ ชอบปฏิบัติ
e-office

  - รับงานจากกลุ่มอ านวยการและลงทะเบียนรับ/ส่งทางระบบ 

  กลุ่ม DLICT 
คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาพังงา



 

 
 

 

 

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ 
ตามประกาศ ศธ. งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

  

 
 

 

 

 

1.2 งานประสานงานและ  - กลุ่ม/หน่วย 
 

ให้บริการ 
 

 

 
 

 
 

 

- สถานศึกษา 
- ผู้ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ ง  ในการจั ด
การศึกษา 

 

1.3 งานจัดการประชุม  - กลุ่ม/หน่วย 
 

ภายในกลุ่ม  
 

 
  

- สถานศึกษา 
- ผู้ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ ง  ในการจั ด
การศึกษา 
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เพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนอ่ื ง
  5) สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ - ส่ง หนังสือราชการ 

ของกลุ่ม1 DLICT 
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพื้นที่และข้อมูลสารสนเทศ 

บริการ
  4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและการ 

ประชาชนท่ัวไปทราบ
และผลงานของกลุ่ม1 DLICT ใหค้ รูและบุคลากรทางการศึกษา 

  3) ประสานการดา  เนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร 
ส านักงาน ท าให้ระบบมีประสิทธภิ าพ

  2) ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการต่อเช่ือมเทคโนโลยีภายใน 
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
กลุ่มงานภายในกลุ่ม1 DLICT  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธรุ การที่ 

  1) ประสานงานกับกลมุ่ อื่นในส านกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ 

3) เสนอผู้บังคับบญั ชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในDLTV

อื่นๆทเ่ี กี่ยวข้อง
  2) จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้าน DLICT  ข้อมูลด้าน 

ข้อมูลด้านอื่นๆ ทเ่ี กี่ยวข้อง
  1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้าน DLICT  และ 

  กลุ่ม DLICT 
คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาพังงา



 

 
 

 

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ. 

งาน/เร่ือง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง 
  

 
 
  

 

 

1.4 งานจัดการความรู้ 
ภายในกลุ่ม 

1) การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจท่ี 
รับผิดชอบ 

2) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ 
ปฏิบัติงาน 

3) แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ 
4) สรุปและรายงานผล 

- กลุ่ม/หน่วย 
- สถานศึกษา 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
การจัดการศึกษา 
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5)สรุปและจัดท ารายงานผลการประชุม แจ้ง ผู้ เกี่ยวข้องทราบ
4)จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุม DLICT  

  กลุ่ม DLICT 
คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาพังงา



 

คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ตารางการวิเคราะห์งาน 
“กลุม่1DLICT ” 

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

(ก) ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย และ 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจัด

การศึกษา 

2. งานข้อมูลสารสนเทศ 
   2.1 งานจัดทําข้อมูล สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 
(Education Management Information 
System :  
- DMC 
- CCT 
- EMIS 
- B-OBEC 
 

   1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและ วาง
แผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข 
   2) จัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุม 
ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความ
ตอ้งการ ของผู้รับบริการ 
   3) ออกแบบวิธีการนําเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ 
   4) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร ที่
เกี่ยวข้อง 
   5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพื่อนําไปใช้ 
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
 
 

- กลุ่ม/หน่วย 
- สถานศึกษา 
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บทบำท/ภำรกิจ/หน้ำที่ ตำม 
ประกำศ ศธ. 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน บุคคล/หน่วยงำนที่ 
เกี่ยวข้อง 

   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการจดั
การศึกษา 

1. งาน ICT 
   1.1 งานจัดท าแผนพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารเพื่อการบริหาร 

    
   

 
   

 
   

 
   

 
 

 
- ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ   
งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
- กลุ่ม/หน่วย 
- สถานศึกษา 

 
 
 
 
 

1.2 งานพัฒนานวัตกรรม 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร 

   1) วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวตักรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2) ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   3) พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหส้อดคล้อง 
กับความต้องการ 
   4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
   5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและ
ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กลุ่ม/หน่วย 
- สถานศึกษา 
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”
“กลุ่ม1 DLICT  

  ตำรำงกำรวิเครำะห์งำน 

การศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเขตพื้นท่ี 

  4) ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
บริหารและจดั การของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  3) จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ 
การ สื่อสารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

  2) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
และการ สื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการสื่อสารแห่งชาติ และ นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ DLICT แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษา
านกั 
คู่มือการ ปฏิบัติงานส 
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บทบำท/ภำรกิจ/หน้ำที่ ตำม 

ประกำศ ศธ. 
งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน บุคคล/หน่วยงำนที่ 

เกี่ยวข้อง 
    1.3 งานพัฒนาเครือข่าย 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารเพื่อการบริหาร (ICT 
Network) 

   1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานดา้นการวัดระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหาร 
   3) ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจดัท าคู่มือการใช้งาน 

- กลุ่ม/หน่วย 
- สถานศึกษา 

บทบำท/ภำรกิจ/หน้ำที่ ตำม 
ประกำศ ศธ. 

งำน/เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน บุคคล/หน่วยงำนที่ 
เกี่ยวข้อง 

     4) จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ให้มี
การ ท างานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่อ
ระบบเครือข่ายฯ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
   5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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กลุ่ม DLICT 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
านกั 
คู่มือการ ปฏิบัติงานส 
9



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
คู่มือข้ันตอนการดําเนินงาน 

  



 

 
 

 

 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานสารบรรณ
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  กลุ่ม DLICT 
คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาพังงา



 
 

 

  
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

   

 
  

 

 
  

  
  
  
  
  
  

 

 
 

 

   
 

17

อย่างต่อเนื่อง
  5.5 สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ - ส่ง หนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 

บรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม1DLICT
  5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงาน สาร 

หนังสือราชการของกลุ่ม1DLICT
  5.3 ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ ในกลุ่ม1DLICT และควบคุม การส่ง 

5) ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม
4) เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง
3) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
2) เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
1) รับงานจากกลุ่มอ านวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ amss

หนังสือด้วยระบบ amss กลมุ่ 1DLICT แจง้ ใหเ้ จา้ หนา้ ทผี่ ทู้ เี่ กยี่ วขอ้ งทราบ
  5.2 รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ - ส่ง 

หนังสือราชการ
  5.1น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ -ส่ง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน5.
การเกบ็ รักษา การยืม และการท าลายเอกสาร

  งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่ การจัดท า การรับ การส่ง 
ค าจ ากัดความ4.

3.5 การท าลาย
3.4 การเก็บ รักษาและการยืม
3.3 การรับหนังสือราชการ
3.2 การส่งหนังสือราชการ
3.1 การจัดท าเอกสาร

ขอบเขตของงาน3.
2.2 เพ่ือให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ
2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง

วัตถุประสงค์2.
งานสารบรรณ

ชอ่ื งาน (กระบวนงาน)1.

  กลุ่ม DLICT 
คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาพังงา



 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้   
              - 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

8.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
8.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
8.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
8.4 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
8.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
8.6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2)   
      พ.ศ. 2533 
8.7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
8.8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2 )  
      พ.ศ. 2527
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ชื่องาน (กระบวนงาน) งานสารบรรณ      รหัสเอกสาร :…………………………. 
ตัวชี้วดัที่ส าคญัของกระบวนงาน 
         การรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ ลงทะเบียนแยกประเภท จัดท าหนังสือราชการ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเก็บ พิมพ์ คัดส าเนา ค้นหา และติดตามเร่ืองรวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อมูล และสถิติของกลุ่มท่ีเป็นระบบ 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน รับ - ส่ง หนังสอืราชการ 
5 นาท ี   

2.     
    

 

ตลอดเวลา ด าเนนิการได้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

 

3. เสนอ ผอ.กลุ่มมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ/ เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบจัดท า 
หนังสือราชการหรอืเอกสารประกอบ / เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบความถกู
ต้อง /ผูม้ีอ านาจลงนาม 

5 นาท ี   

4.    
 

5 นาท ี   

5. 
  

  

ตลอดเวลา   

 สรุปและประเมนิผลการใชร้ะบบการรับ - ส่ง หนังสือราชการเพือ่การ
ปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนือ่ง 

ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี 

งานสารบรรณเป็นระบบ  

เอกสารอ้างอิง : 
      1.พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539                                                           2.พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
      3.ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม                              4.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 
      5.ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529                6.ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการให้ข่าวและบรกิารข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 
      7.ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการประชาสัมพนัธแ์ละการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525                      8.ระเบียบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการประชาสัมพันธแ์ละการให้ข่าวราชการ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2527 

ค าอธบิายสัญลักษณผ์ังขั้นตอน จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน  กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ การตัดสินใจ        ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน                จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

 

 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 

น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รับ - ส่ง หนังสือราชการ 

รับ - ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด 

เสนอ ผอ.กลุม่มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบปฏบิัติ และผอ.กลุ่ม 
ตรวจสอบ/ ผู้มีอ านาจลงนาม 

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บ
ฯ 

ออกแบบและพัฒนา
ระบบงานฯ 

สรุปและประเมนิผลฯ 
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สพท......................กลุ่ม DLICT งานธรุ การ

กลุ่ม1DLICT

เจ้าหน้าที่ผู้ทเ่ี กี่ยวข้องทราบ
การ รับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ amss กลมุ่ 1DLICTแจ้งให้
รบ - สง หนงสอราชการตามระบบทกาหนด โดยจดทาและพฒนากากบดแล กลุ่ม1DLICT

กลุ่ม1DLICT

ควบคุมการส่งหนังสอื ราชการของกลุ่ม1 DLICT 
และ
ตรวจสอบการสงหนงสอราชการทางเวบไซด ในกลมุ่ 1DLICT กลุ่ม1DLICT

ของกลุ่ม DLICT
ระบบงาน สารบรรณของส านกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศ 
ออกแบบและพฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกบ กลุ่ม1DLICT

กลุ่ม1DLICT

  กลุ่ม DLICT 
คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาพังงา



 

 

 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานประสานงานและให้บริการ 
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5.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ

  5.3 ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม DLICT 
ประสิทธิภาพ

  5.2 ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในส านักงาน ท าให้ระบบ มี 
สถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม

  5.1 ประสานงานกับกลุ่มอ่นื ในส านักงาน และงานภายในกลุ่ม1 DLICTหน่วยงาน และ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน5.

พอใจของผู้รับบริการ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการทั่วไป โดยเน้นความพึง 

  การให้บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน เป็นการ
อย่างราบรื่น ท าให้ไดม้ าซ่ึงงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต้องกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ท าให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ า กันทั้งนี้เพ่ือให้งานด าเนินไป 
เป็นเอกภาพเพ่ือให้เกิดความคิด ความเข้าใจตรงกัน ในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้อง ทั้งเวลา และกิจกรรมที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหลัก ต้องมีการจัดระเบียบ วิธีการท างาน อีกทั้งความร่วมมือในการ ปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติ ของ

  การประสานงาน หมายถึง การจัดให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท างานสัมพันธ์ 
ค าจ ากัดความ4.

3.4 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3.3 สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
3.2 อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
3.1 ประสานงานที่สัมพันธ์สอดคล้องกันมารวมกัน

ขอบเขตของงาน3.
2.3 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
2.2 เพ่ือให้งานที่ด าเนินการมีมาตรฐาน เกิดความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากร ในการปฏิบัติงาน
2.1 เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์2.
งานประสานงานและให้บริการ

ชอ่ื งาน (กระบวนงาน)1.



 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 

 

ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการเช่ือมต่อเทคโนโลยีภายในส านักงาน 
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และผลงานของกลุ่มDLICTใหค้ รูและบุคลากรทางการ ศึกษาและประชาชนท่ัวไปทราบ
ประสานการดา  เนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร 



 

 
 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
                    - 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 

                         พ.ศ. 2529 
6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ  

                         พ.ศ.2525 
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2)   

                         พ.ศ. 2527
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
 

ชื่องาน (กระบวนงาน)....งานประสานงานและใหบ้ริการ  รหัสเอกสาร :…………………….... 
ตัวชี้วดัที่ส าคญัของกระบวนงาน 
                      การจัดระบบงาน  มกีารประสานงาน สัมพันธ์ต่อกันท าใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  

 

ตลอดเวลา  

2. ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยี
ภายในส านกังาน ท าให้ระบบมีประสิทธภิาพ 

ตลอดเวลา  

3. 

 

ตลอดเวลา  
 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและ
ให้บริการ 

ตลอดเวลา หน่วยงานด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เอกสารอ้างอิง : 

      1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539                                                              2.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
       3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
      5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529                  6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533 
      7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 25258.                     8.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2527 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังข้ันตอน                 จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ            การตัดสินใจ          ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน           จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)   

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการเช่ือมต่อเทคโนโลยีภายในส านักงาน ท าให้
ระบบมีประสิทธิภาพ 

 

สรปุและรายงานผลการด าเนินงานในการ
ประสานงานและใหบ้ริการ 

25

สพท.....กลุ่ม1DLICT งานธุรการ

เกี่ยวขอ้ งกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
DLICT หนว่ ยงานและสถานศกึ ษาในงานธรุ การที่ 
ประสานงานกบกลมอนสานกงาน และกลมงานในกลม

ธรการทเกยวของกบการบรหารงานของกลมงาน
 DLICT  หน่วยงานและสถานศึกษาในงาน 

ประสานงานกบกลมอนสานกงาน และกลมงานในกลม 

บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทว่ั ไปทราบ
ข่าวสารและผลงานของกลุ่ม1DLICT ให้ครูและ 
ประสานการดาเนนงานประชาสมพนธ เผยแพรขอมล กลุ่ม1DLICT

ทราบ
กลุ่ม DLICT ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไป

ประสานการดาเนนงานประชาสมพนธ เผยแพรขอมลขาวสารและผลงานของ 

 
กลุ่ม1DLICT

 
กลุ่ม1DLICT

 
กลุ่ม1DLICT



 

 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :    
ชื่อเอกสาร  :   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26

กลุม1 DLICT 

งานจัดการประชุมภายใน 
คูมือขั้นตอนการดําเนนิ งาน 
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27

5.5 สรุปและจดั ทํารายงานผลการประชมุ แจงผูเก่ียวของทราบ
5.4 จดั ประชมุ และจัดทํารายละเอียดขอมูลแจงในที่ประชุมกลุมDLICT

5.3 เสนอผูบังคับบญั ชา พิจารณาและแจงตอเจาหนา ที่ภายในกลุมDLICT

5.2 จดั รวบรวมขอมูลขา วสารทางดานDLICT ขอมูลดานอื่น ๆ ทเ่ี ก่ยี วของ
5.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดา นสารสนเทศและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน5.

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
นโยบายและและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุตามเปาหมาย 
ปรึกษาหารือ ชี้แจง อธิบาย เสนอแนะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อใหการการดําเนินงานของกลุม 

งานประชุมภายในกลุม1DLICT หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไปมารวม
คําจํากัดความ4.

ขอมูล รวมกิจกรรมการใหขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูลตามหัวขอเร่ืองท่ีกําหนด
  การจัดการประชุมภายในกลุม1DLICTโดยการศึกษา วิเคราะหงาน รวบรวม

ขอบเขตของงาน3.

เปาหมายที่กําหนด
  2.3 เพ่ือใหการจัดการประชุมภายในกลุม1DLICTบรรลุตามวัตถุประสงค และ 

เขตพ้ืนที่การศึกษาเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
  2.2 เพ่ือใหการประสานงานการดําเนินภารกิจของกลุม1DLICTและสาํ นักงาน 

2.1 เพ่ือการใหบริการและอํานวยการสะดวกใหแกผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ
วัตถุประสงค2.

งานจัดการประชุมภายในกลมุ 1 DLICT 

ชื่องาน (กระบวนงาน)1.



 

 
6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 

 
 

 
    

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดฯ 

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม 
แจงผูเกี่ยวของทราบ 

    
 

เสนอผูบังคับบัญชา 
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และขอมูลดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ
DLICT  
ศึกษา วิเคราะหขอมลขาวสารทางดาน 

ขอมูลดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
DLICT  
จดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางดา้น 

  กลุม DLICT 
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7.  แบบฟอรมที่ใช 
  -  

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ 

 พ.ศ. 2529 
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ 

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.  

2525 
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ  

(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2527 
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กลุม DLICT 



 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

3
โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 

ชื่องาน (กระบวนงาน)     งานจัดการประชุมภายในกลุม1DLICT  สพท.  กลุม   DLICT    งานธุรการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
 การประชุมเปนระบบ มรีูปแบบของการประชุมที่คลองตัว สนองตอการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไว 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

ศึกษา วิเคราะหขอมลูขาวสารทางดานนโยบายและแผน และ
ขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

ตลอดเวลา  

2.  จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
 

1 วัน  

3.  เสนอผูบังคับบญัชา พิจารณาและแจงตอเจาหนาที่ภายในกลุม
DLICT  
 

5 นาที  

4.  
 
 

จัดประชุมและจดัทํารายละเอียดขอมูลแจงในที่ประชุมกลุม
DLICT  
 
 

10 นาที  

5. 
 

 
 

สรุปและจดัทํารายงานผลการประชุม แจงผูเกี่ยวของทราบ 
 
 

5 นาที รูปแบบของการประชุมทํา
ใหการปฏิบัติงานบรรลุ

เปาหมาย 
เอกสารอางอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ) 
1. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาต ิพ.ศ. 2517     2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการพ.ศ. 2529 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2533 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสมัพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525 
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสมัพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2527 

คําอธิบายสญัลักษณผังขั้นตอน                จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                      กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา) 

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม 
แจงผูเกี่ยวของทราบ 

ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดาน
นโยบายและแผน และขอมลดานอืน่ ๆ ที่

จัดประชุมและจัดทาํรายละเอยีดขอมูลแจงในที่ประชุม
กลมDLICT  

จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน 
ขอมลดานอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวของ

เสนอผูบังคับบัญชา
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กลุม DLICT 
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คูมือการปฏิบัติงาน
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กลุม DLICT 

กลุม DLICT 

กลุม DLICT 

กลุม DLICT 

กลุม DLICT 
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ชื่อเอกสาร : งานจัดการความรู้ภายใน กลุ่ม DLICT 

  ประเภทเอกสาร : คู่มือข้ันตอนการด าเนินงานงาน 
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ชี้แจง  อธิบาย  เสนอแนะ  แลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นเพ่ือให้การการด  าเนินงานของกลุ่ม  นโยบายและ 

      

   

   

 
    
 

 

งานประชุมภายในกลุ่มDLICT  หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วม ปรึกษาหารือ
ค าจ ากัดความ4.

กิจกรรมการให้ข้อมูล แลกเปล่ียนข้อมูลตามหัวข้อเร่ืองที่ก าหนด
  การจัดการประชุมภายในกลุ่มDLICTโดยการศึกษา วิเคราะห์งาน รวบรวม ข้อมูล ร่วม 

ขอบเขตของงาน3.
ก าหนด

  2.3 เพ่ือให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มDLICTบรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่
การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์

  2.2 เพ่ือให้การประสานงานการด าเนินภารกิจของกลุ่มDLICTและส านักงาน เขตพ้ืนท่ี 
2.1 เพ่ือการให้บริการและอ านวยการสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์2.
งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม1DLICT

ชอ่ื งาน (กระบวนงาน)1.

5.5 สรุปและจัดท ารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.4 จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มDLICT
5.3 เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มDLIC
5.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านDLICT ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านDLICTและข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน5.
เป้าหมายที่ก าหนดไว้
และส  านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และ 



 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดฯ 
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7.แบบฟอร์มที่ใช้ 
                    - 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 
   พ.ศ. 2529 
6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2)  
    พ.ศ. 2533 
7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2)  

                         พ.ศ. 2527
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 

 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                 จุดเริ่มต้นหรอืสิ้นสุดกระบวนงาน               กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ            การตัดสินใจ               ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน             จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
 
 

   รหัสเอกสาร :…………………….. 

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญของกระบวนงาน 
               การประชุมเป็นระบบ มีรูปแบบของการประชุมที่คล่องตัว สนองต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 

ตลอดเวลา  
 

2. 
 

1 วัน  
 

3. 
 

5 นาท ี  
 

4. 
 

10 นาที  
 

5. สรุปและจัดท ารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 5 นาท ี รูปแบบของการประชุม
ท าให้การปฏิบัติงาน

บรรลุเป้าหมาย 
 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517  2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 

 

 
 

เสนอผู้บงัคับบญัชา 

 
 

สรปุและจัดท ารายงานผลการประชุม แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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ชื่องาน (กระบวนงาน)  งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม1 DLICT สพท. กลุ่ม DLICT งานธุรการ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านDLICT และข้อมูลด้าน กลุ่มDLICT

และขอมลดานอน ๆ ทเกยวของ
ศกษา วเคราะหขอมลขาวสารทางดาน DLICT  

เกี่ยวข้อง
จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านDLICT ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่ 

ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จดรวบรวมขอมลขาวสารทางดาน DLICT  

เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มDLICT

จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดข้อมูลแจ้งในท่ีประชุมกลุ่มDLICT

จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดข้อมลู แจง้ ในท่ีประชุมกลุ่ม DLICT 

กลุ่มDLICT

กลุ่มDLICT

กลุ่มDLICT

กลุ่มDLICT



 

 
 
 
 

    ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
    ช่ือเอกสาร  : งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหาร
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1. ชือ่งาน (กระบวนงาน) 
งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจ ของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและความต้องการของผู้รับบริการ 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การใหบ้ริการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3.2 รูปแบบการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และสถานศึกษา 
4. คาํจํากัดความ 

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร หมายถึง ข้อมูลที่ไต้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วถูก นําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็ว โดยมีรูปแบบ 
และช่องทางที่สะดวกต่อการเข้าถึงของผู้รบับริการ 
5. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตาม
เวลาและเง่ือนไข 

5.2 จัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ 

5.3 ออกแบบวิธีการนําเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารท่ีเก่ียวข้อง 

 5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
7. แบบฟอร์มท่ีใช ้

แบบจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมฐานข้อมลูกลาง 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน 
   9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย

ระบบข้อมูล

จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 

ออกแบบวิธีการนําเสนอ

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

ติดตาม 

ประเมินผลและรายงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพังงา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร สพท.…………….กลุ่ม DLICT  งานข้อมูลสารสนเทศ รหัสเอกสาร : ………………………….. 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และสนองต่อความต้องการของผู้รบับริการได้อย่างมี    
ประสิทธิภาพ 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รบัผิดชอบ 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวาง 
แผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงือ่นไข 

10 วัน

2. จัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสนองตอบความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

1 เดือน ข้อมูลสารเทศถูกต้อง 
ครบถ้วน 

เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

 

3. ออกแบบวิธิการนําเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 เดือน  

4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

5. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพื่อ 
นําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ใต้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ 
บริหารและสนองต่อความ 
ต้องการของผู้รับบริการได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เอกสารอ้างอิง :    โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน

คําอธิบายสัญลกัษณ์ผังขั้นตอน        จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน        กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ        การตัดสินใจ     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน       จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน1หน้า) 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 

ระบบข้อมูล 

จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 

ออกแบบวิธีการ

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

ติดตาม  

ประเมินผลและรายงาน 
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กลุ่มDLICT

กลุ่มDLICT

กลุ่มDLICT

กลุ่มDLICT

กลุ่มDLICT



 

 

 
 

 

ประเภทเอกสำร   :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

         ชื่อเอกสำร  :  งำนจัดท ำแผนพัฒนำ เทคโนโลยี 
            สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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  และการสื่อสารและสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเ ทศ

  สื่อสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
5.4 ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การ

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
5.3 จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา ของ

  พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน เขต

  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
 

5. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สื่อสาร เทคโนโลยีโทรคมนาคม และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน 
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการ 

  แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง แผนด าเนินงานตามนโยบายและ ที่ 
4. ค ำจ ำกัดควำม

3.3 การน าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ
3.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1 การจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. ขอบเขตของงำน

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เพ่ือให้มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจนและสนับสนุน การ 

2. วัตถุประสงค์

งานจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ช่ืองำน (กระบวนงำน)

5.1 ศึกษา วิเคราะห์  DLICTแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ และ



 

6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 

8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
8.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 
8.2 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ 
8.3 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 8.4 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
   9. แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน 
 

ศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำย 

และแผนที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรจ ำเป็น 

จัดท ำแผนพัฒนำเทคโนโลยีฯ 

ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 

ติดตำม 

ประเมินผลและรำยงำน 
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โครงสร้ำงส่วนประกอบมำตรฐำนงำนของ สพฐ. 
ชื่องำน (กระบวนงำน) งานจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  งาน ICT รหัสเอกสำร : ………………………….. 
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน แผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมีความสอดคล้องกบันโยบาย สภาพปัจจุบันปญัหาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและน าสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
ล ำดับ

ที ่
ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.   
 

  

1 เดือน  
 

 

2. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

1 เดือน  

3. จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ 
บริหารและจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

2 เดือน ความเป็นไปได้ของการน า 
แผนไปสู่การปฏิบัต ิ

4. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเขตพื้นท่ีการศึกษาไปสู ่
การปฏิบัต ิ

ตามช่วงเวลา 
ของแผนงาน/ 

โครงการ 
 

 

5. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและสรุป 
รายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตามช่วงเวลา 
ของแผนงาน/ 

โครงการ 

ความสอดคล้องกับ
นโยบาย/ 

สภาพและน าสู่การปฏิบัติ
ได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง :         
ค ำอธิบำยสญัลักษณ์ผังขั้นตอน        จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน        กิจกรรมงานหรือการปฏบิัติ        การตดัสินใจ     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน       จุดเชื่อมต่อระหวา่งหน้า(ถา้ไม่จบภายใน1หน้า) 

 

ศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำย 
และแผนที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร 

จัดท ำแผนพัฒนำ 

ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 

ติดตำม  

ประเมินผลและรำยงำน 
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คณะท างาน
  

 
  
  

  

   

สพท.…………….กลมุ่ DLICT

และการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และการสื่อสารแห่งชาติ และ นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศึกษา วิเคราะห์  DLICT แม่บทเทคโนโลยสี ารสนเทศ กลุ่มDLICT

1. DLICTพัฒนาเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

 คณะท างาน
กลุ่มDLICT

 คณะท างาน
กลุ่มDLICT

 คณะท างาน
กลุ่มDLICT

 คณะท างาน
กลุ่มDLICT



 

 

 

 

 

ประเภทเอกสำร   :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ชื่อเอกสำร  :  งำนพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
              และกำรสื่อสำร 

 

 

 

  

44



 

 

1. ช่ืองำน (กระบวนงำน) 
งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มี

ประสิทธิภาพ 

3. ขอบเขตของงำน 
3.1 การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.2 การประสานและติดตามระบบเครือข่ายฯ 
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การด าเนินงานร่วมกันเกี่ยวกับ การ

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนารูปแบบ การจัดท าคู่มีอการใช้งาน 
จัดระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง และการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลและ 
รายงานการด าเนินงานในการบริหารจัดการศึกษา 

5. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร  

5.2 พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.3 ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดท าคู่มือการใช้งาน 

5.4 จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการท างานอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 

8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
8.1 เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 
   9. แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน 
 

 

ศึกษำสภำพกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนกำรจัดระบบเครือข่ำยฯ 

พัฒนำรูปแบบเครือข่ำย 

ปรับปรุง ติดต้ังระบบฯ 

และจัดท ำคู่มือกำรใช้งำน 

จัดระบบเครือข่ำยและป้องกนัควำมเสี่ยง 

 

ติดตำม 

ประเมินผลและรำยงำน 
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โครงสร้ำงส่วนประกอบมำตรฐำนงำนของ สพฐ. 
ชื่องำน (กระบวนงำน) งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  รหสัเอกสำร : ………………………….. 
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 
ล ำดับที ่ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.  ศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

10 วัน  
 

 
2. ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจดัท าคูม่ือการใช้งาน 2 เดือน  

 
 

3. ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจดัท าคูม่ือการใช้งาน 2 เดือน  
 

 
4. จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการ 

ท างานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมรีะบบป้องกัน ความเลียงต่อ 
ระบบเครือข่าย ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

 

ระบบสามารถใช้งานได ้
อย่างต่อเนื่อง และมี

ระบบ 
ป้องกันความเลียง 

 
 

 

5. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน ตลอด 
ปีงบประมาณ 

หน่วยงานมีระบบ 
เครือข่าย เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการ 

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
 

เอกสำรอ้ำงอิง : เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                      พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕o 

ค ำอธิบำยสญัลักษณ์ผังขั้นตอน        จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน        กิจกรรมงานหรือการปฏบิัติ        การตดัสินใจ     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน       จุดเชือ่มต่อระหวา่งหน้า(ถา้ไม่จบภายใน1หน้า) 

ศึกษำสภำพกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนกำรจัดระบบเครือข่ำย 

พัฒนำรูปแบบเครือข่ำย 

ปรับปรุง ติดตั้งระบบ 

และจัดท ำคู่มือกำรใช้งำน 

กำรใช้และบ ำรุงรักษำ 

ติดตำม  

ประเมินผลและรำยงำน 
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ท างาน

คณะท างาน
 

คณะท างาน
 

คณะท างาน

สพท.…………….กลมุ่ DLICT งาน ICT

กลุ่มDLICTคณะ

กลุ่มDLICT

กลุ่มDLICT

กลุ่มDLICT

กลุ่มDLICT



 

 

 

 

ประเภทเอกสำร   :  คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ชื่อเอกสำร  :  งำนพัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี 
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 
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1. ช่ืองำน (กระบวนงำน) 
งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีทรัพยากร นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

สอดคล้องกับความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและผู้รับบริการ 

3. ขอบเขตของงำน 
3.1 ความต้องการทรัพยากร นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

แนวความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้
ทันสมัยและ ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการ
เผยแพร่ สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 วิ เคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                     

เพ่ือการบริหาร 
5.2 ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหาร 
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6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 

8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี 
 
 

   9. แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน 
 

 
 

วิเครำะหค์วำมต้องกำรทรัพยำกรฯ 

ก ำหนดคุณลักษณะฯ 

พัฒนำนวัตกรรมฯ 

กำรใช้และบ ำรุงรักษำ 

ติดตำม 
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โครงสร้ำงส่วนประกอบมำตรฐำนงำนของ สพฐ. 
ชื่องำน (กระบวนงำน) งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิาร  รหัสเอกสำร : ………………………….. 
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีนวตักรรมและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการบรหิารได้อย่างมรีะบบ 
 
ล ำดับที ่ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.  วิเคราะหค์วามต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 

1 เดือน  
 

 

2. ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 เดือน  กลุ่มนโยบายและแผน 
คณะท างาน 

 
3. พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

บริหารใหส้อดคล้องกับความต้องการ 

3-6 เดือน สอดคล้องกับการเรยีนรู้ และ 
การบริหาร  

 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ใช้อย่างต่อเนื่อง 

 
 ผู้ใช้บริการ 

 
 

5. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

ได้นวัตกรรมและระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 

สนับสนุนการจัดการเรียนรู ้
และการบริหารที่เป็นระบบ 

 
 

 
 

เอกสำรอ้ำงอิง : 
                    คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี 

ค ำอธิบำยสญัลักษณ์ผังขั้นตอน        จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน        กิจกรรมงานหรือการปฏบิัติ        การตดัสินใจ     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน       จุดเชื่อมต่อระหวา่งหน้า(ถา้ไม่จบภายใน1หน้า) 

วิเครำะหค์วำมต้องกำร 

ทรัพยำกร 

ก ำหนดคณุลักษณะ 

พัฒนำนวัตกรรม 

กำรใช้และบ ำรุงรักษำ 

ติดตำม  
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คณะท างาน
  

คณะท างาน
  

คณะท างาน

สพท.…………….กลมุ่ DLICT งาน ICT

กลุ่มDLICT

กลุ่มDLICT

กลุ่มDLICT



 

ภาคผนวก



ระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
Education Area Management Support System 

                                                                                                              ระบบทะเบียนหนงัสือราชการ[17] 
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วตัถุประสงค์  
 เพื่อเป็นระบบท่ีใชใ้นการเป็นทะเบียนรับ-ส่งเอกสารทางราชการส าหรับหน่วยงานในสงักดัเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน
การปฏิบติัราชการซ่ึงประกอบดว้ย ทะเบียนหนงัสือรับ  ทะเบียนหนงัสือ ทะเบียนค าสัง่ และทะเบียนเกียรติบตัร 
การใช้งานโปรแกรม ระบบทะเบยีนรับส่งหนังสือราชการ 
 
 
 
 
 
เม่ือ Login เขา้ระบบแลว้ คลิกเลือก บริหารงานทัว่ไป คลิกเลือก ทะเบียนหนงัสือราชการ  
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ใช้ระบบรับส่งหนังสือราชการ 
  เม่ือ Login เขา้ระบบแลว้ คลิกเลือก บริหารงานทัว่ไป คลิกเลือก ทะเบียนหนงัสือราชการจะพบเมนู ดงัภาพ 
  
 

 

 

 

 

 

ทะเบียนรับหนงัสือ เป็นทะเบียนรับหนงัสือราชการ จากหน่วยงานในสงักดั แบ่งเป็น 2 ส่วนคือการลงทะเบียนรับหนงัสือ
ราชการจากภายนอก(นอกระบบ AMSS++) และการลงทะเบียนรับหนงัสือราชการจากภายใน(ในระบบ AMSS++) 

การลงทะเบียนรับ(นอกระบบ) คลิก ทะเบียนหนงัสือรับ จะแสดงรายละเอียดทะเบียนหนงัสือรับทั้งหมด ดงัภาพ 
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คลิก                           จะแสดงรายละเอียดใหก้รอกขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนรับ(ในระบบ)  เม่ือสารบรรณกลาง ลงรับหนงัสือในระบบรับส่งหนงัสือราชการ  ระบบจะท าการลงรับโดย
อตัโนมติั  (การลงรับในหนงัสือรับโดยสารบรรณกลาง/กลุ่ม เท่านั้น) ดงัภาพ 
 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนหนงัสือส่ง เป็นการลงทะเบียนหนงัสือราชการท่ีจะส่งออกจากหน่วยงาน   คลิก ทะเบียนหนงัสือส่ง จะแสดง
รายละเอียดทะเบียนหนงัสือส่งทั้งหมด ดงัภาพ 
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เม่ือลงทะเบียนหนงัสือส่งเรียบร้อยแลว้  สามารถส่งหนงัสือ ต่อไปยงัโรงเรียนหรือหน่วยงานในสงักดัไดโ้ดย คลิก                   
จะแสดงรายระเอียด หนงัสือส่ง ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือกรอกรายละเอียดเสร็จแลว้ กด ตกลง เป็นการส่งหนงัสือเรียบร้อย 
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ทะเบียนค าสัง่ เป็นการออกเลขทะเบียนค าสัง่ ต่างๆ โดยจะมีการออกเลขอตัโนมติั จากระบบ คลิกท่ี ทะเบียนค าสัง่ดงัภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

จะแสดง ทะเบียนค าสัง่ ทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนค าสัง่ คลิก                             จะแสดงรายละเอียด  จากนั้นกรอกขอ้มูล เม่ือเสร็จแลว้กด ตกลง 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หลงัจากนั้นจะกลบัมาสู่หนา้ทะเบียนค าสัง่  
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ทะเบียนเกียรติบตัร เป็นการออกเลขทะเบียนเกียรติบตัร ต่างๆ โดยจะมีการออกเลขอตัโนมติั จากระบบ คลิกท่ี ทะเบียน
ค าสัง่ดงัภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

จะแสดง ทะเบียนเกียรติบตัร ทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนเกียรติบตัร คลิก                             จะแสดงรายละเอียด  จากนั้นกรอกขอ้มูล เม่ือเสร็จแลว้กด ตกลง 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้นจะกลบัมาสู่หนา้ทะเบียนเกียรติบตัร 
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การตั้งค่าระบบ 

 ก่อนเร่ิมตน้ใชง้านทะเบียนหนงัสือราชการ  ทั้งส่วนของ สพท. และส่วนของสถานศึกษา จะตอ้งตั้งค่าระบบก่อน  คือตั้งปี
การใชง้าน  และตั้งค่าเลขท่ีเร่ิมตน้ทั้งทะเบียนหนงัสือรับ ทะเบียนหนงัสือส่ง ทะเบียนค าสัง่  และทะเบียนเกียรติบตัร  โดยสิทธ์ิการตั้ง
ค่าระบบในส่วนของสพท. คือผูดู้แลระบบทะเบียนหนงัสือราชการ  ส่วนของสถานศึกษา คือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน  และรอง
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 





คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดจัดทําเอกสารคูมือการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร ประจําปการศึกษา 2561 ไดแก ระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center 
: DMC) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) 
ระบบท่ีดินและสิ่งกอสราง (B-OBEC) ระบบกําหนดรหัสประจําตัวผูเรียนเพ่ือเขารับการบริการการศึกษาสําหรับ 
ผูไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (gcode) โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับ การลงทะเบียน ข้ันตอนการเขาใชงาน 
และขอมูลสารสนเทศในระบบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ  
และลดความผิดพลาดของขอมูล 

ขอขอบคุณ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการจัดทําเอกสารฉบับนี้สําเร็จดวยดี  
หวังเปนอยางยิ่งวา ผูท่ีเก่ียวของในหนวยงาน และสถานศึกษา จะนําไปใชประโยชน ในการดําเนินงานตอไป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
19 พฤษภาคม 2561 

  



สารบัญ 
ส่วนท่ี 1 ระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล (DMC)        หน้า 
 การเข้าสู่ระบบ   1 
 ข้อมูลต้นปีการศึกษา   3 
 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา   4 
ส่วนท่ี 2 การใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart Card        
 อุปกรณ์และโปรแกรมท่ีจําเป็น   5 
 การติดต้ังโปรแกรมสําหรับอ่านบัตร Smart Card   6 
 การใช้งานเคร่ืองอ่านบัตรร่วมกับโปรแกรม Data Management Center   9 
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ระบบ Data Management Center

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
https://portal.bopp-obec.info/obec61/



07/06/61

2

เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนมาทําหน้าท่ีใหม่

 ไม่ทราบรหัสผ่านเดิม แต่รู้ username
 แจ้งเขตเปลี่ยนรหัสผ่านในเมนู “รายการลงทะเบียนผู้ใช้งานท่ีอนุมัติแล้ว”

 ไม่ทราบข้อมูลอะไรเลย
 ลงทะเบียนในหน้าเว็บไซต์ แจ้งเขตให้กดอนุมัติในเมนู “รายการลงทะเบียนผู้ใช้งาน”
 ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนซํ้าหลายๆรอบ แจ้งเขตและรออนุมัติ user

คําเตือนเรื่องความปลอดภัยข้อมูล

 รหัสผ่านเดียวกับ username
 123456 , password , p@ssw0rd
 เบอร์โทร, เบอร์บ้าน ฯลฯ
 วันเกิด, ปีเกิด
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ข้อมูลนักเรียนท่ีสําคัญใช้นําไปจัดสรรงบประมาณ

 จํานวนนักเรียนที่ถูกต้องและมีตัวตนในรอบการกรอกข้อมูล
 วันเดือนปีเกิด
 ความด้อยโอกาส ยากจน ขาดแคลน
 ความพิการ
 ระยะเวลาเดินทาง
 ข้อมูลบิดา มารดา และรายได้ของคนในบ้าน

10 มิ.ย. ทําอะไรบ้าง? ระบบเปิด 16 พ.ค. 2561

2.7.1 ย้ายเข้านักเรียน เด็กที่เข้ามาในปีการศกึษา 2561 (กรอกได้แล้วเด็กใหม่ อย่า
พลาดนะ)
2.7.3 เพิ่มนักเรียน ที่หัวข้อ 2.7.1 ย้ายเข้าไม่ได้เพราะไม่เคยมีข้อมูล ให้เพิ่มเอาเลย
2.7.7 จัดห้องเรียน ส่วนมากจะเป็นเด็กมัธยมที่ย้ายห้อง ย้ายสายการเรียน

2.7.5 ย้ายออกนักเรียน ให้โรงเรียนอ่ืน
2.7.6 นักเรียนออกกลางคัน / จําหน่าย
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ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา

 3.2.2 สอบได้/สอบตก (ต้องกรอกข้อมูลนักเรียนทุกคนในโรงเรยีน ก่อนจะทําข้อ
ย่อย 3.2.2.1, 3.2.2.2)
 3.2.2.1 สอบตก ซํ้าชั้น (เอาไว้กรอกข้อมูลว่านักเรียนเรียนในช่วงชั้นนั้นๆมาก่ีปี ไม่ผ่านการ

ประเมินอะไรบ้าง)
 3.2.2.2 สอบได้ เรียนจบ (กรอกข้อมูลว่าหลังจากเรียนจบแล้ว นักเรียนไปศึกษาต่อที่ไหน 

เฉพาะนักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6)

ส้ินปีการศึกษา ทําอะไรบา้ง?
2.7.1 ยา้ยเขา้นกัเรยีน ที่เขา้มาสอบปลายภาค 2561 ที่โรงเรยีน ยงัไม่สอบไม่ตอ้งเอาเขา้
นกัเรยีนที่พึง่สมคัรเขา้ปีการศึกษา 2562 กย็งัไม่ตอ้งเอาเขา้มา
2.7.3 เพิม่นกัเรยีน ที่หวัขอ้ 2.7.1 ยา้ยเขา้ไม่ไดเ้พราะไม่เคยมีขอ้มูล ใหเ้พิม่ใหม่

2.7.5 ยา้ยออกนกัเรยีน ที่ไม่ไดส้อบปลายภาค 2561 ที่โรงเรยีน (ตรวจสอบให ้
แน่ใจ ว่าใครที่เรยีนอยู่แลว้เกดิเจบ็ป่วยหรอืมาสอบบางวชิา กไ็ม่ตอ้งเอาออก แต่
ถา้เขาไปสอบที่ รร อืน่กย็า้ยออกไป)
2.7.6 นักเรียนออกกลางคัน / จําหน่าย
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คูมือการใชงานเคร่ืองอานบัตร Smart card กับระบบ Data Management Center 

อุปกรณและโปรแกรมทีจํ่าเปน 

1. เครื่องอานบัตร Smart card ท่ีรองรับคือ FEITIAN R301-C11 (CDG) 

 

2. เครื่องคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8 ข้ึนไป (ไมสามารถใชงานกับ xp ได) 

3. โปรแกรมบราวเซอร Mozilla Firefox รุน 52 เปนตนไป (ปจจุบันรุน 56.0.2) หรือโปรแกรม 

Google Chrome รุน 60 เปนตนไป (ปจจุบันรุน 61) 

ระบบ Data Management Center ไมสามารถทํางานรวมกับโปรแกรม Internet Explorer ได 

4.  โปรแกรมสําหรับอานบัตร สามารถดาวนโหลดไดท่ี 

http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip 

 

 

 

 

  

http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip
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การติดต้ังโปรแกรมสาํหรับอานบัตร Smart card 
1. ดาวนโหลดโปรแกรม ไดท่ี  

http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip 

โปรแกรมแอนตี้ไวรัสบางตัวจะลบโปรแกรมเครื่องอานบัตรนี้ทําใหไมสามารถใชงานได ใหตรวจสอบ

กอนดาวนโหลด โปรแกรมท่ีตองลบท้ิงออกจาก Windows คือ Baidu Antivirus และโปรแกรมยอย

ท้ังหลายของ Baidu 

2. หลังจากดาวนโหลดเสร็จแลว ใหคลิกขวาท่ี ไฟล smartcard_reader.zip ให Extract ไฟล ตามรูป

ขางลาง 

 

3. จะปรากฏโฟลเดอร smartcard_reader ข้ึนมา ดับเบิลคลิก เพ่ือเปดโฟลเดอร 

  

 1 

2 

http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip
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4. เม่ือเปดโฟลเดอรจะเจอ 3 ไฟล ดังภาพ  

 

5. เปดไฟล frontagent แลวทําตามภาพ 

 

 

 

4 
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หากมีหนาจอปรากฏนอกเหนือจากนี้เชน วินโดวสถามเรื่องความปลอดภัย ใหกด OK , Allow 

หรือตกลงไปได 

6. เม่ือเปดแลวมุมขวาลางของ Windows จะข้ึน icon  

 

  ใหเช็ควาเปดซอนกันหลายๆครั้งหรือไม ถาซอนกัน ใหกดท่ี icon กดท่ี exit จนเหลือแคตัวเดียวเทานั้น 

  



9 

 

การใชงานเครื่องอานบัตรรวมกับโปรแกรม Data Management Center 

7. หลังจากท่ีติดตั้งและเปดโปรแกรม frontagent เรียบรอยแลว ใหเปดเว็บเขาระบบ Data 

Management Center login เขาสูระบบ 

 

8. เสียบ USB เครื่องอานบัตรเขากับเครื่องคอมพิวเตอรและเสียบบัตรประชาชนของเด็กนักเรียนท่ี

ตองการยายเขาคางไว (ในข้ันตอนติดตั้งทดสอบใหใชบัตรของตัวเองก็ได) 

9. เขาเมนู โรงเรียน 2.7.1 ยายเขานักเรียน 

10. กดปุม + ยายเขานักเรียน  

11. กด Link ทดสอบเครื่องอานบัตร 

 

12. หนาตางใหมจะถูกเปดข้ึน 

Google Chrome จะข้ึนหนาจอนี้ ใหทําตามภาพ 
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Firefox จะข้ึนหนาจอ ใหทําตามภาพ 
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13. หนาเว็บจะข้ึนขอความรายละเอียดหนาบัตรประชาชนของบัตรท่ีเสียบไว 

 

หากเปดเว็บแลวเปนหนาจอขาว มีขอความสั้นๆ ไมมีรายละเอียดจากหนาบัตรใหตรวจสอบเครื่องอาน

บัตรและบัตรวาเสียบแนนดีแลวหรือยัง หรือเปลี่ยน port usb อ่ืน แลวกด Refresh / ปุม F5 เพ่ือโหลดหนานี้ใหม

อีกครั้ง เม่ือทําทุกอยางถูกตองหมดแลวยังข้ึนหนาจอแบบไมมีรายละเอียดอีกใหติดตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขอ

ความชวยเหลือในลําดับตอไป 
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14. เม่ือสามารถอานบัตรไดแลว ใหปดหนาตางทดสอบเครื่องอานนี้แลวกลับไปหนา 2.7.1 ยายเขา

นักเรียน กดปุม + ยายเขานักเรียนท่ีเปดไวเชนเดิม 

15. กดปุมอานขอมูลจากเครื่องอานบัตรประชาชน หมายเลข 13 หลักจะปรากฏในชองทันที 

 

16. กดปุม บันทึกอีกรอบ เพ่ือทําการคนหาขอมูลนักเรียนในระบบ 

17. กรอกขอมูลวันท่ียายเขา / วันท่ีเพ่ิมใหถูกตอง  (เปนวันท่ีนักเรียนยายเขาโรงเรียนตามความจริง) 

18. บันทึกขอมูลใหครบถวน นักเรียนท่ีจะทําการยายเขา อานหมายเลขบัตรดวยเครื่องอานบัตรจะ

สามารถยายเขามาไดเลยไมติดอยูท่ีโรงเรียนตนทาง ระบบจะทําการยายออกนักเรียนคนดังกลาว

ออกมาใหเรียบรอย 

19. ในเมนู 2.7.3 เพ่ิมนักเรียน สามารถใชเครื่องอานบัตรไดเชนกัน ใหกดปุมอานบัตรจากเครื่องฯ จะเติม

ขอมูลหนาบัตรลงฟอรมใหเอง ลดปญหาการกรอกเลขบัตร ชื่อ นามสกุลผิดหากใชเครื่องอานบัตร 

Smart card 

เครื่องอานบัตรนี้สามารถอานบัตรประชาชนท่ีมี Smart card ไมสามารถอานบัตรประชาชนของเด็กตางดาวได 

นักเรียนอนุบาลท่ียังไมไดทําบัตรประชาชนยังสามารถใชการกรอกขอมูลแบบเดิมตามปกติ 



คู่มือการใช้งาน 
ระดับสถานศึกษา 

ระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรยีนเพือ่เข้ารับบริการการศึกษาส าหรับ 
ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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การเข้าสู่ระบบ 
ผู้ใช้งานที่มีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน  สามารถเข้าใช้งานระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับบริการ

การศึกษาส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้ ที่เว็บไซต ์http://www.gcode.moe.go.th/  ดังนี้ 

• ระบุ  ชื่อผู้ใช้งาน

• ระบุ  รหัสผ่าน  จากนั้นคลิกที่เมนู     เพ่ือเข้าใช้งานระบบ

รูปภาพหน้าจอแสดงการเข้าใช้งานระบบ 
หมายเหตุ 

กรณีผู้ใช้งานที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน  สามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานระบบก าหนดรหัส
ประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับบริการการศึกษาส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้  ดังนี้ 

• ระบุ  ชื่อ

• ระบุ  นามสกุล

• ระบุ  เลขประจ าตัวประชาชน  (ใช้เป็นUser name)

• เลือก  จังหวัด

• เลือก  สถานศึกษา/หน่วยงาน

• เลือก  ประเภทผู้ใช้งาน เป็นเจ้าหน้าที่สถานศึกษา

• ระบุ  ต าแหน่ง

• ระบุ  เบอร์โทรศัพท์

http://www.gcode.moe.go.th/


ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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• ระบุ  อีเมล์

• ระบุ  หลักฐานประกอบ (ไฟล์เอกสารการยืนยันตัวตน)

• ระบุ  รหัสผ่าน  (อย่างน้อย 4-20 ตัว) 

• ระบุ  ยืนยันรหัสผ่าน  จากนั้นคลิกที่เมนู  เพ่ือบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้งาน
ระบบ

รูปภาพหน้าจอแสดงการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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การเข้าใช้งานระบบ 
การเข้าใช้งานระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับบริการการศึกษา ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทาง

ทะเบียนราษฎร มีเมนูการใช้งานดังนี้ 

• ข้อมูลผู้เรียน

• ตรวจสอบ/บักทึกข้อมูลผู้เรียน

• ค้นหาข้อมูลผู้เรียน



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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1. ข้อมูลผู้เรียน

1.1. ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูล

การตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน  ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้  โดยคลิกที่เมนู  ข้อมูลผูเ้รียน >> 
ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลผู้เรียน  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน  สามารถค้นหาข้อมูลได้  ดังนี้ 

• ระบุ  ชื่อ

• ระบุ  สกุล

• จากนั้นคลิกที่เมนู    เพ่ือตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน 

รูปภาพหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้เรียน 
หมายเหตุ 

กรณีค้นหาข้อมูลผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบไม่พบ  ผู้ใช้งานสามารถจัดท าการบันทึกได ้  

โดยคลิกที่เมนู  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้เรียน    

รูปภาพหน้าจอแสดงกรณีค้นหาข้อมูลผู้เรียนไม่พบ 



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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เมื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลผู้เรียนแล้ว  จัดท าการบันทึกข้อมูลได้  ดังนี้ 
(ในการบันทึกข้อมูล  ช่องที่มีเครื่องหมาย  *  ต้องระบุข้อมูลทุกช่อง) 

• ระบุ  ข้อมูลผู้เรียน

• ระบุ  ข้อมูลที่อยู่ในประเทศที่สามารถติดต่อได้ของผู้เรียน

• ระบุ  ข้อมูลผู้ปกครอง

• ระบุ  ข้อมูลสถานที่เกิด

• ระบุ  ข้อมูลหลักฐานประกอบ

• ระบุ  ข้อมูลเพิ่มเติม  (กรณีมีเพ่ิมเติม)  จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือยืนยันการ
บันทึกข้อมูลของผู้เรียน

รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลผู้เรียน 

รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลที่อยู่ในประเทศที่สามารถติดต่อได้ของผู้เรียน 



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลสถานที่เกิด 

รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลผู้ปกครอง 

รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลหลักฐานประกอบ 



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

1.2. ค้นหาข้อมูลผู้เรียน 

การค้นหาข้อมูลผู้เรียน  ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้  โดยคลิกที่เมนู  ข้อมูลผูเ้รียน >> 
ค้นหาข้อมูลผู้เรียน  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอค้นหาข้อมูลผู้เรียน  สามารถค้นหาข้อมูลได้  ดังนี้ 

• เลือก  สังกัด

• เลือก  สัญชาติ

• ระบุ  ชื่อ-นามสกุล ผู้เรียน

• ระบุ  รหัสประจ าตัวผู้เรียน

• ระบุ  ชื่อ – นามสกุล บิดา

• ระบุ  ชื่อ – นามสกุล มารดา

• เลือก  จังหวัด

• เลือก  สถานศึกษา

• เลือก  ปี พ.ศ.

• เลือก  ปีเกิด

• ระบุ  ชื่อผู้บันทึก  จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลผู้เรียน 



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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รูปภาพหน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลผู้เรียน 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูรายละเอียดข้อมูลผู้ เรียนได้  โดยคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือดู

รายละเอียดของข้อมูล 

รูปภาพหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้เรียน 



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลผู้เรียนในภาพรวมออกเป็นไฟล์  Excel  ได้  โดยคลิกที่ปุ่ม 

 เพ่ือส่งออกข้อมูลผู้เรียน 

รูปภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างไฟล์  Excel  ข้อมูลผู้เรียนในภาพรวม 



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้  โดยคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ข้อมูล

ผู้เรียน 

รูปภาพหน้าจอแสดงภาพพิมพ์ข้อมูลผู้เรียน 
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ขั้นตอนการทํางานของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา  Education Management  

information System : Emis 

1.เขาสูระบบดวยเว็บไซต http://data.bopp-obec.info/emis/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.เลอืกเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพังงา  ซึ่งลําดับของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

พังงา อยูลําดับที่  159  
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3.คลิกปุมเลอืก ชือ่โรงเรียน เพือ่เขาสูการลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.เมื่อเลือกชื่อโรงเรียนของตัวเองเสร็จแลว หนาจอจะเขาสูหนาจอการทํางาน ใหเลือกที่เมนู  

   ลงทะเบียนโรงเรียน 
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5.ดําเนินการกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก แลวคลิกตรวจสอบขอมลู  

 

 

6.เมือ่กรอกเลขประจําตัวประชาชนถูกตอง ใหคลิกดําเนินการตอไป 
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7.กรอกขอมลู ในชอง Username, Password, ชื่อ-สกุล, เบอรโทรศัพทและอีเมล เมือ่กรอกขอมูล

เสร็จสิ้น คลิกสมัครสมาชิก รอเจาหนาที่เขตพื้นทีอ่นมุัติเขาใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.เมือ่ลงทะเบียนการใชงานระบบเสร็จสิ้น คลิกเลอืก เขาสูระบบ 
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9.เขาสูระบบ กรอก Username และ Password คลิกเขาสูระบบ 

 

*** เมือ่เขาสูระบบเรียบรอยแลว จะเจอหนาตางการทํางานเมนูตางๆ ดังนี้  

 

ประกอบดวย : ขอมูลสวนตัวผูใชงาน, ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน, ขอมูลครูและบุคลากร, ขอมูลการศึกษา

เพื่อปวงชน (EFA) ,  ขอมูลครุภัณฑ (M-OBEC) , ขอมูลดานเทคโนโลยี, เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน,    

สงขาวกิจกรรมโรงเรียน ขาวประชาสัมพันธ จัดชื้อจัดจาง, ตรวจสอบการยืนยันขอมูล, อัพโหลดคูมือ

ประชาชน  และออกจากระบบ 
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เมนูการทํางานของระบบสาระสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา EMIS 

1.เมนู ขอมูลสวนตัวผูใชงาน (เจาหนาที่สามารถปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) และคลิกบันทึกขอมูล 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 เมนู  ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน (เจาหนาที่สามารถปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ถูกตอง ครบถวน)  

     และคลิกบันทึกขอมูล 
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1.3  เมนู  ขอมลูครูและบุคลากร (เจาหนาที่สามารถปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) และคลิกบันทึก    

      ขอมลู สําหรับบุคลากรทานใดยายหรือเกษียณอายุราชการหึคลิกที่หัวขอนั้นๆ  

 

1.4 เมนู ขอมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) (เจาหนาที่สามารถปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) และ  

     คลิกบันทึกขอมูล 
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1.5 เมนู ขอมูลครุภัณฑโรงเรียน (เจาหนาที่สามารถปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) และคลิกบันทึก 

     ขอมูล 

 

 

 

 

 

1.6  
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1.6 เมนู  ขอมูลดานเทคโนโลยี (เจาหนาที่สามารถปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) และคลิกแกไข 

     บันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  (เจาหนาที่สามารถปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันโดยการคลิกที่ปุม

เพิ่มเขตพื้นที่บริการหรือดินสอ เพื่อแกไข) และคลิกแกไขบันทึกขอมูล 
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1.8 เมน ูสงขาวกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ จัดชื้อจดั เมนูนี ้โรงเรียนสามารถสงขาวประชาสัมพันธ 

      ตางๆได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.9 เมนู  ตรวจสอบการยืนยันขอมูล (โรงเรียนตรวจสอบความถูกตอง เมื่อขอมูลครบถวนแลว         

     จะสามารถยืนยันขอมูลได) 
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1.10 เมน ูอัพโหลดคูมอืประชาชน (เจาหนาที่สามารถอัพโหลดไฟล .pdf เทานั้น) 

 



คู่มือจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างระดับโรงเรียน (B_OBEC)    34 

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B_OBEC) 
เว็บไซต์ http://bobec.bopp-obec.info/ 

การลงทะเบียน 

1. คลิกเมนู “ลงทะเบียน”
2. เลือกเขตพ้ืนที่การศึกษา



คู่มือจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างระดับโรงเรียน (B_OBEC)    35 

หลังจากกดปุ่ม        จะปรากฏข้อความตอบรับการลงทะเบียน และแจ้งให้รอการอนุมัติจาก
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หากการอนุมัติล่าช้า ให้ผู้ลงทะเบียน ประสาน/แจ้งผู้ดูแลระบบระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้ด าเนินการอนุมัติตามช่องทางการติดต่อ/ประสานงานที่ท่านสะดวก เช่น Line หรือ โทรศัพท์ 

6. คลิกปุ่ม

3. กรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
โดยที่การก าหนดรหัสผ่าน
จะต้องมีอักษร a-z และ A-Z
อยู่ด้วยอย่างน้อยอย่างละ 1
ตัวอักษร

4. คลิกปุ่ม “สถานศึกษา”
5. เลือกชื่อสถานศึกษา



คู่มือจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างระดับโรงเรียน (B_OBEC)    36 

การเข้าระบบเพ่ือปรับปรุงข้อมูลและยืนยันข้อมูลสิง่ก่อสร้าง 

1. คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ”
2. กรอกข้อมูล เลขประชาชน และรหัสผ่าน
3. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”



คู่มือจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างระดับโรงเรียน (B_OBEC)    37 

(ภาพตัวอย่าง หน้าหลักของระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B_OBEC)) 

รายละเอียดของหน้าเว็บของระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B_OBEC) ประกอบด้วย
แถบเมนูหลักพร้อมสถานะของการยืนยันข้อมูล ข้อมูลชื่อโรงเรียนและชื่อผู้ใช้งาน ดังนี้  

1. แถบเมนู โรงเรียน
2. แถบเมนู ปรับปรุงข้อมูล
3. แถบเมนู ข้อมูลสารสนเทศ/คู่มือ
4. แถบเมนู ออกจากระบบ
5. สถานะของการยืนยันข้อมูล
6. ชื่อโรงเรียน และ ชื่อผู้ใช้งาน



คู่มือจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างระดับโรงเรียน (B_OBEC)    38 

การใช้งานแถบเมนู 
1. แถบเมนู โรงเรียน

(ภาพตัวอย่าง) 
การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบของโรงเรียน 

การปรับปรุงข้อมูลมี 2 รายการ คือ แก้ไข และ ลบ 

2. แถบเมนู ปรับปรุงข้อมูล

แถบเมนู ปรับปรุงข้อมูล มีเมนูย่อย 5 รายการ คือ 
1.1 ป้ายโรงเรียน 
1.2 แผนผัง 
1.3 รายการสิ่งก่อสร้าง 
1.4 รายการซ่อมแซม 
1.5 รายการรื้อถอน 



คู่มือจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างระดับโรงเรียน (B_OBEC)    39 

ปรับปรุงข้อมูล - ป้ายโรงเรียน 

ปรับปรุงข้อมูล - แผนผัง 
ตัวอย่างภาพแผนผังโรงเรียน 

**หมายเหตุ การปรับปรุงภาพ/เปลี่ยนภาพ “ป้ายโรงเรียน” และ “แผนผังโรงเรียน” หากมีภาพเดิม
อยู่ให้ “ลบ” ออกก่อนจึงจะสามารถ “Browse” และ “อัพโหลด” ได้ 

ป้ายโรงเรียน 

ต้องการปรับปรุงภาพป้ายโรงเรียน 
1. เตรียมภาพป้ายโรงเรียนเป็น .jpg ขนาดไม่เกิน 1

MB
2. คลิกปุ่ม “ลบ”
3. คลิกปุ่ม “Browse” แล้วเลือกภาพป้ายโรงเรียน

ที่ได้จัดเตรียมไว้
4. คลิกปุ่ม “อัพโหลด”

ต้องการปรับปรุงแผนผังโรงเรียน 

1. เตรียมภาพแผนผังโรงเรียนเป็น
.jpg ขนาดไม่เกิน 1 MB

2. คลิกปุ่ม “Browse” แล้วเลือก
ภาพแผนผังโรงเรียนที่ได้
จัดเตรียมไว้

3. คลิกปุ่ม “อัพโหลด”
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ปรับปรุงข้อมูล - รายการสิ่งก่อสร้าง 
ตัวอย่างรายการสิ่งก่อสร้าง 

รายการสิ่งก่อสร้างที่แสดงในหน้าเมนูนี้ จะแสดงสิ่งก่อสร้างทั้งหมดท่ีผู้ใช้งานของแต่ละโรงเรียนได้ท า
การบันทึกไว้แล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา  
การปรับปรุงข้อมูลรายการสิ่งก่อสร้าง 

1. ภาพถ่ายของสิ่งก่อสร้าง ระบบก าหนดให้แนบภาพถ่ายปัจจุบันทุกรายการข้อมูล

การแนบภาพถ่ายปัจจุบัน 
1. เตรียมภาพถ่ายอาคาร/

สิ่งก่อสร้างทุกรายการเป็น
ภาพ .jpg ขนาดไม่เกิน 1
MB.

2. คลิกปุ่ม     ในแถวรายการ
ของสิ่งก่อสร้างที่ต้องการ
แนบภาพถ่ายปัจจุบัน
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2. แก้ไข

ระบบก าหนดให้ทุกโรงเรียนท าการตรวจสอบทุกรายการสิ่งก่อสร้าง โดย คลิกที่       เพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดของแต่ละรายการซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ทุกรายการต้องปรับปรุง
ที่มาของงบประมาณ และ สภาพปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบ/แก้ไขแล้ว คลิกปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” 

การแนบภาพถ่ายปัจจุบัน (ต่อ) 
3. คลิกปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้วเลือก

ภาพถ่ายปัจจุบันของอาคารและ
สิ่งก่อสร้างที่เตรียมไว้

4. คลิกปุ่ม “อัพโหลด”
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3. ซ่อมแซม

การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง โดยคลิก       ในแถวของรายการข้อมูลที่
ซ่อมแซม ให้ท าการบันทึกปีท่ีได้รับงบประมาณ รายละเอียดของการซ่อมแซม และจ านวนของงบประมาณ 
เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 



คู่มือจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างระดับโรงเรียน (B_OBEC)    43 

4. รื้อถอน

ต้องการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง โดยคลิก       ในแถวของรายการข้อมูลที่ต้องการรื้อถอน ระบบจะแสดง
กล่องข้อความ เพื่อยืนยันการรื้อถอน หากต้องการรื้อถอน คลิกปุ่ม “OK”/ “ตกลง” หากไม่ต้องการรื้อถอน 
คลิกปุ่ม “Cancel”/ “ยกเลิก”  

**หมายเหตุ ความแตกต่างระหว่าง “การรื้อถอน” และ “ลบ” 
“การรื้อถอน” เป็นการ ลบ ข้อมูลอาคาร/สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่จริงและปรากฏอยู่ในทะเบียน 

ก่อนที่จะด าเนินการรื้อถอนจะต้องผ่านกระบวนการจ าหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ และ
ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

“ลบ” เป็นการ ลบ ข้อมูลข้อมูลอาคาร/สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีอยู่จริง แต่มีรายการปรากฏอยู่ใน
ทะเบียน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 
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5. ลบ

ต้องการลบรายการสิ่งก่อสร้าง โดยคลิก       ในแถวของรายการข้อมูลที่ต้องการลบ ระบบจะแสดง
กล่องข้อความ เพ่ือยืนยันการลบ หากต้องการลบ คลิกปุ่ม “OK”/ “ตกลง” หากไม่ต้องการลบ คลิกปุ่ม 
“Cancel”/ “ยกเลิก” 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 
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6. เพิ่มข้อมูล

ต้องการเพิ่มข้อมูลเข้าในระบบ B_OBEC คลิกปุ่ม         แล้วเลือกประเภทสิ่งก่อสร้างที่
ต้องการเพิ่ม มี 15 รายการซึ่งเป็นรายการสิ่งก่อสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน 

แต่ละประเภทของสิ่งก่อสร้างจะมี
รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องบันทึกแตกต่าง
กันไป เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม 
“บันทึก” 
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7. สถานะ

การแสดงสถานะ 
1. สถานะข้อมูลสิ่งก่อสร้างแต่ละรายการ

หมายถึง รายการข้อมูลนั้น มีการตรวจสอบปรับปรุงครบถ้วนแล้ว 
หมายถึง รายการข้อมูลนั้น ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ปรับปรุง/ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 

2. สถานะโดยรวมของข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่ต้องปรับปรุงและข้อมูลประกอบอ่ืนๆ
- รายการใดครบถ้วนสมบูรณ์/เป็นปัจจุบันแล้ว จะแสดงเครื่องหมาย  
- รายการใดยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์/ไม่เป็นปัจจุบัน จะแสดงเครื่องหมาย 

3. ข้อความแสดงสถานการณ์ยืนยันข้อมูล
- ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนและไมเ่ป็นปัจจุบัน ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ 
  หากการแสดงสถานะในข้อ 2 เป็น ครบ ทุกรายการ ก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม “กดยืนยันข้อมูล” 
ต้องการยืนยันข้อมูลให้กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” 

(ภาพตัวอย่างข้อมูลสิ่งก่อสร้างและองค์ประกอบอื่นๆ ครบถ้วน) 
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(ภาพตัวอย่างหน้าแรกของโรงเรียนที่กดยืนยันข้อมูลแล้ว) 

ปรับปรุงข้อมูล - รายการซ่อมแซม 

เป็นการแสดงข้อมูลประวัติของรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้ท าการซ่อมแซม ในที่นี้ ไม่มีข้อมูลการซ่อมแซม 
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ปรับปรุงข้อมูล – รายการรื้อถอน 

เป็นการแสดงข้อมูลประวัติรายการสิ่งก่อสร้างที่รื้อถอน ในที่นี้ ไม่มีข้อมูลการรื้อถอน 

3. แถบเมนู ข้อมูลสารสนเทศ/คู่มือ

แถบเมนู ข้อมูลสารสนเทศ/คู่มือ ประกอบด้วย เมนูย่อย 2 รายการ คือ 
1. พิมพ์รายงานสิ่งก่อสร้าง
2. รายงานสิ่งก่อสร้าง [*.xls]

ต้องการพิมพ์รายงานสิ่งก่อสร้าง คลิกปุ่ม “พิมพ์” 
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รายงานสิ่งก่อสร้าง [*.xls] 

4. แถบเมนู ออกจากระบบ

คลิกแถบเมนู “ออกจากระบบ” เมื่อเสร็จสิ้น/ยุติการปรับปรุงข้อมูล 

 
 

 

 
 

-   ต้องการเปิดดูรายงานสิ่งก่อสร้าง 
[*.xls] คลิก “Open with ..” 

-   ต้องการบันทึกไฟล์ รายงาน
สิ่งก่อสร้าง [*.xls] คลิก “Save 
File”  

 
กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มสารสนเทศ ส านักDLICTการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดท าคู่มือจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่ม DLICT  สพป.ยะลา เขต 1
ขอขอบคุณ.......





แนวทางการดำาเนินงาน
ระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน

ส่วนที่ 1
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1.	หลักการและเหตุผล
 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะที่ปรึกษา ได้ดำาเนินการพัฒนาแนวทางคัดกรอง

นักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนยากจนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ได้รับการ 

ช่วยเหลอืทกุคน ก่อนขยายผลสู่ช่วงวยัอื่นเพื่อลดความเหลื่อมลำ้า ที่จะส่งผลให้ระบบการศกึษาไทยสามารถสร้าง

หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมลำ้า

อย่างยั่งยนื

 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานดำาเนนิโครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาตั้งแต่

ระดบัอนบุาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสร้างและกระจายโอกาสทางการศกึษาในสงัคมไทย โดยคำานงึถงึการ

สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 

ผู้บกพร่องทางกายและ การเรยีนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย อย่างไรกต็ามการดำาเนนิงานเพื่อช่วยเหลอืนกัเรยีนยากจน

ยงัมขี้อจำากดัด้านสารสนเทศที่สามารถใช้คดักรองนกัเรยีนยากจนที่ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิ และสอดคล้องกบั

เกณฑ์ความช่วยเหลือคนยากจนของหน่วยงานอื่น การขาดข้อมูลและสารสนเทศที่จำาเป็นส่งผลให้การช่วยเหลือ 

ไม่ครบถ้วนทกุคนที่จำาเป็น

2.	สภาพและปัญหาการดำาเนินงานการช่วยเหลือนักเรียนยากจน
ของ	สพฐ.	ที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
 สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำาหรับนักเรียนยากจน) โดยจัดสรรให้แก่

สถานศกึษาที่มนีกัเรยีนยากจนที่ผู้ปกครองมรีายได้ต่อครวัเรอืนไม่เกนิ 40,000 บาทต่อปี เพื่อจดัหาปัจจยัพื้นฐานที่

จำาเป็นต่อการดำารงชวีติและเพิ่มโอกาสทางการศกึษา โดยโรงเรยีนใช้จ่ายงบประมาณลกัษณะแบบถวัจ่ายค่าหนงัสอื

และอปุกรณ์การเรยีน ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายนกัเรยีน ค่าอาหารกลางวนั และค่าพาหนะในการเดนิทาง หรอืจ่าย

เป็นเงนิสดให้กบันกัเรยีนที่ยากจนระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 ถงึชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 ให้มโีอกาสได้รบัการศกึษา

และสามารถศกึษาจนจบการศกึษาภาคบงัคบั 

 ผลการสำารวจจำานวนเดก็นกัเรยีนยากจนที่อยู่ในโรงเรยีนสงักดัสพฐ. ในฐานข้อมูลDMC ปีการศกึษา 2559 

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

ล้านคน มจีำานวนนกัเรยีนยากจนระดบัประถมศกึษา 2.1 ล้านคน และมจีำานวนนกัเรยีนยากจนระดบัมธัยมศกึษา 

ตอนต้น 9 แสนคน 

 สพฐ.มกีารช่วยเหลอืนักเรยีนยากจนในระบบการศกึษาภาคบงัคบั ผ่าน “เงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐานสำาหรบั

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

อุดหนุนให้แก่นักเรียน ม.ต้น จำานวน 3,000 บาท/คน/ปี ไม่เกินร้อยละ 30 ของนักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด โดยใช ้

User
Typewritten Text
50



คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

งบประมาณทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท จากแนวทางการจัดสรรนี้ทำาให้มีนักเรียนยากจนได้รับการช่วยเหลือเพียง 

1.6 ล้านคน เหลอือกีราว 1.4 ล้านคนที่แจ้งขอรบัการอดุหนนุ แต่ไม่ได้รบัการจดัสรรเงนิดงักล่าว

 

3.	เป้าหมาย	
 คดักรองนกัเรยีนยากจนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 ถงึชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่ปรากฎอยู่ในระบบ ฐานข้อมูล

นกัเรยีนรายบคุคล (DMC) ของโรงเรยีนสงักดั สพฐ.ในพื้นที่ 77 จงัหวดั

4.	ระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูล	
 - ภาคเรยีนที่ 1 เดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืน มถินุายน 

 - ภาคเรยีนที่ 2 เดอืนพฤศจกิายน

5.	หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการพิจารณา	
 5.1 หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน

 สพฐ. ได้กำาหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน และอัตราการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

ไว้ดงันี้

 1. เกณฑ์การคดักรองนักเรยีนยากจน พจิารณารายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกนิ 3,000 บาทต่อเดอืน และ

สถานะครวัเรอืนที่พจิารณา ได้แก่ ครวัเรอืนที่มภีาระพึ่งพงิ สภาพที่อยู่อาศยัไม่มั่นคงปลอดภยั ไม่มยีานพาหนะ 

และขนาดที่ดนิทำากนิน้อย

 2. วิธีการหาคะแนนความยากจน ข้อมูลตามเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ถูกนำามาประมวลผลด้วยวธิกีารทาง

สถติ ิเพื่อหาคะแนนความยากจนของนกัเรยีนแต่ละคน คะแนนยากจนจะมคี่าระหว่าง 0 ถงึ 1 หมายถงึ จนน้อย 

ถงึ จนมากที่สดุ และจากเกณฑ์ที่ สพฐ. ได้ประกาศนั้น มกีารจดัระดบัความยากจนออกเป็นสามระดบั คอื 

- กลุ่มที่หนึ่ง ใกล้จน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.50-0.70 

- กลุ่มที่สอง ยากจน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 

- กลุ่มที่สาม ยากจนพเิศษ คะแนนความยากจน มากกว่า 0.91 ขึ้นไป 

 5.2 เอกสารประกอบการพิจารณา มทีั้งหมด 2 แบบ ดงันี้

 1. แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร. 01) 

• ม ี 2 หน้า หน้าแรก เป็นแบบสำารวจรายได้ของครวัเรอืนและสถานะของครวัเรอืน และหน้าที่

สอง เป็นแบบแนบภาพถ่ายบ้านนกัเรยีนที่ได้รบัการเยี่ยมบ้าน 

• แบบ นร. 01 นี้ ให้ครหูรอืผูอ้ำานวยการรบัรองข้อมลู ทั้งนี้ต้องแนบภาพถ่ายบ้านนกัเรยีนจำานวน 

2 ภาพ คอื รปูที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนกัเรยีน(มหีลงัคาและฝาบ้านด้วย) และรปูที่ 2 ภาพถ่าย

ภายในบ้านนกัเรยีน โดยให้ ผู้อำานวยการโรงเรยีนหรอืครูในโรงเรยีนเป็นผู้รบัรอง

 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน (แบบ นร. 02) เป็นแบบรบัรองสถานะของครวัเรอืน

นกัเรยีนโดยบคุคลภายนอก ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืกำานนั หรอืผู้ใหญ่บ้าน หรอื

อสม. หรอือพม. การกรอกแบบนร. 02 ให้กรอกรบัรองเฉพาะกรณนีกัเรยีนที่ครอบครวัมรีายได้เฉลี่ยไม่เกนิ 3,000 

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

 เลขที่บัตรประชาชน 

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

 เลขที่บัตรประชาชน              ไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชน     

          เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)

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

 

แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน

แบบ นร.01 หน้า 1

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

ไม่มีผู้ปกครอง

คนที่
ความ

สัมพันธ์กับ
นักเรียน

อายุ

ความพิการทาง
ร่างกาย/สติ
ปัญญา(ใส่

เครื่องหมาย ü
หรือ – )

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท/เดือน)
รายได้
รวม

เฉลี่ยต่อ
เดือน

ค่าจ้าง
เงิน

เดือน

ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

(หลังหัก
ค่าใช้จ่าย)

ธุรกิจส่วน
ตัว (หลัง
หักค่าใช้

จ่าย)

สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน 
(เงินบำานาญ, เบี้ยผู้สูงอายุ, 

อุดหนุนเด็กแรกเกิด, 
อุดหนุนคนพิการ, อื่นๆ

รายได้จากแหล่ง
อื่น (เงินโอน, ค่า
เช่า, 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 ประเภทอยู่อาศัย 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 ........................................................................

                                                       (                                           )                  
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 ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.................................................................................................................................

กรณุาระบ ุภาพถ่ายที่แนบมาคอื   บ้านที่อาศยัอยู่กบัพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า)

      บ้านของญาต/ิผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ

       บ้านหรอืที่พกัประเภท วดั มูลนธิ ิหอพกั โรงงาน อยู่กบันายจ้าง

      ภาพนกัเรยีนและป้ายชื่อโรงเรยีนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้

      เพราะบ้านอยูต่่างอำาเภอ/ต่างจงัหวดั/ต่างประเทศ หรอืไม่ได้รบัอนญุาตให้ถ่ายภาพ

ภาพถ่ายบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน
แบบ นร.01 หน้า 2

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนักเรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

ขอรับรองว่าข้อมูล และภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง

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

มีหลังคาและมีฝาบ้านด้วย
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ข้อมูลสถานะของครัวเรือน 

(ให้ผู้รับรองเลือกสถานะครัวเรือน ตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

ครวัเรอืนมภีาระพึ่งพงิ ได้แก่ ในครอบครวัมคีนพกิาร หรอืผู้สูงอายเุกนิ 60 ปี หรอืคนว่างงานอาย ุ

15-65 ปี (ที่ไม่ใช่นกัเรยีน/นกัศกึษา) หรอืเป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว

สภาพที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่า หรือสภาพชำารุดทรุดโทรม หรือบ้านทำาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ ่

ใบจากหรอืวสัดเุหลอืใช้ หรอืไม่มหี้องส้วมในที่อยู่อาศยัและบรเิวณ

ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถปิกอัพ หรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/ 

รถอื่นๆ ในประเภทเดยีวกนั

เป็นเกษตรกรที่มทีี่ดนิทำากนิ (รวมเช่า) ไม่เกนิ 1 ไร่ หรอืไม่มทีี่ดนิทำากนิเป็นของตนเอง

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

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

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

แบบ นร.02

แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน

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

ผู้รับรอง 

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

ตำาแหน่ง   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กำานัน   

   ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    อสม.      

   อพม.

ขอรบัรองว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นจรงิและเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง

หมายเหต:ุ การรบัรองสถานะครวัเรอืนนกัเรยีนใช้ประกอบการพจิารณาให้ทนุ ส่วนผลการพจิารณาขั้นสดุท้าย จะขึ้น
กบัการพจิารณาของหน่วยงานต้นสงักดั
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ตัวอย่างการกรอกแบบ นร.01 และ นร.02

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

 เลขที่บัตรประชาชน 

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

 เลขที่บัตรประชาชน              ไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชน     

          เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)

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

 

แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน

แบบ นร.01 หน้า 1

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

ไม่มีผู้ปกครอง

คนที่
ความ

สัมพันธ์กับ
นักเรียน

อายุ

ความพิการ
ทางร่างกาย/
สติปัญญา(ใส่
เครื่องหมาย 
üหรือ – )

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท/เดือน)
รายได้
รวม

เฉลี่ยต่อ
เดือน

ค่าจ้าง
เงิน

เดือน

ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

(หลังหัก
ค่าใช้จ่าย)

ธุรกิจส่วน
ตัว (หลัง
หักค่าใช้

จ่าย)

สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน 
(เงินบำานาญ, เบี้ยผู้สูง

อายุ, อุดหนุนเด็กแรกเกิด, 
อุดหนุนคนพิการ, อื่นๆ

รายได้จากแหล่ง
อื่น (เงินโอน, ค่า
เช่า, 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 ประเภทอยู่อาศัย 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)   
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 ชื่อ - นามสกุล นักเรียน.................................................................................................................................

กรณุาระบ ุภาพถ่ายที่แนบมาคอื   บ้านที่อาศยัอยู่กบัพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า)

      บ้านของญาต/ิผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ

       บ้านหรอืที่พกัประเภท วดั มูลนธิ ิหอพกั โรงงาน อยู่กบันายจ้าง

      ภาพนกัเรยีนและป้ายชื่อโรงเรยีนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้

      เพราะบ้านอยูต่่างอำาเภอ/ต่างจงัหวดั/ต่างประเทศ หรอืไม่ได้รบัอนญุาตให้ถ่ายภาพ

ภาพถ่ายบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนักเรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

แบบ นร. 01 หน้า 2

ขอรับรองว่าข้อมูล และภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง

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

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

ด.ช.มาโนตน์   มากมาย

นายประเสริฐ   มากศรี

นายประเสริฐ   มากศรี

1 มกราคม 2560

แบบ นร.02

แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน

ขอรับรองว่า ................................................................................................................. มีสถานะของครัวเรือน ดังนี้

ผู้รับรอง 

ข้าพเจ้า .........................................................................................................................................................................

ตำาแหน่ง   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กำานัน   

   ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    อสม.      

   อพม.

นายประเสริฐ   มากศรี

หมายเหต:ุ การรบัรองสถานะครวัเรอืนนกัเรยีนใช้ประกอบการพจิารณาให้ทนุ ส่วนผลการพจิารณาขั้นสดุท้าย จะขึ้น
กบัการพจิารณาของหน่วยงานต้นสงักดั
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

6.	นิยาม	
 จำานวนสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง จำานวนสมาชิกทั้งหมด ของครัวเรือน (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

หรือไม่ก็ได้) ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน จัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภค บริโภคอันจำาเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน 

โดยบุคคลเหล่านั้นอาจเป็นญาติ หรือไม่เป็นญาติกันก็ได้ ไม่นับสมาชิกที่ไปทำางานที่อื่นโดยไม่ได้กลับมาพักนอน 

ที่บ้านเกิน 3 เดือนในรอบ 12 เดือนที่แล้ว (ระยะเวลานับจากเดือนก่อนเดือนสัมภาษณ์ย้อนหลังไป 12 เดือน 

เช่น เดอืนที่สมัภาษณ์ คอื พฤษภาคม 2560 ในรอบ 12 เดอืนที่แล้ว คอื (มนีาคม 2559 –เมษายน 2560) หากมี

สมาชกิในครวัเรอืนไปที่อื่นเกนิกว่า 3 เดอืนไม่นบัเป็นสมาชกิในครวัเรอืน

- ตวัอย่างที่ 1 กรณทีี่พ่อ แม่ของนกัเรยีนไม่ได้อาศยัอยูใ่นครวัเรอืน นานเกนิกว่า 3 เดอืนไม่นบัเป็นสมาชกิ

ในครวัเรอืน

- ตวัอย่างที่ 2 กรณมีญีาตอิาศยัอยู่ในครวัเรอืนนานเกนิกว่า 3 เดอืน ให้นบัเป็นสมาชกิในครวัเรอืน 

 รายได้ของสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง รายได้ของสมาชิกแต่ละคนต่อเดือน หากไม่มีรายได้ให้กรอก 

0 กรณทีี่สมาชกิในครวัเรอืนมรีายได้โดยได้รบัจากสมาชกิที่ไปทำางานที่อื่นให้นบัด้วย

 รายได้ในครัวเรือน หมายถงึ รายได้ของสมาชกิทกุคนในครวัเรอืนรวมกนั

 รายได้ในครัวเรือนเฉล่ียต่อคน หมายถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนรวมกันหารด้วยจำานวน

สมาชกิของครวัเรอืนทั้งหมด

 ความพกิารทางร่างกาย หมายถงึ ผูพ้กิารทางการมองเหน็ ทางการได้ยนิ ทางการสื่อความหมาย และทาง

กายหรอืการเคลื่อนไหว

 ความพิการทางสติปัญญา หมายถงึ ผู้พกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม และทางสตปิัญญาและการเรยีนรู้

7.	คำาอธิบายเพิ่มเติมในการกรอกข้อมูล
 ผู้จัดเก็บข้อมูลควรศึกษานิยาม แบบนร. 01 และแบบนร. 02 อย่างรอบคอบเพื่อให้การคัดกรองนักเรียน

ยากจนถูกต้องตามความเป็นจรงิ จึงขอเสนอแนะ ดงันี้ 

ข้อ 1. ชื่อนกัเรยีนและนามสกลุ ต้องตรงกบัข้อมูลนกัเรยีนยากจน ณ เทอมที่ 1 วนัที่ 10 มถินุายน ของทกุ

ปี หรอืเทอมที่ 2 วนัที่ 10 พฤศจกิายน ของทกุปี ที่โรงเรยีนกรอกในระบบ DMC

 ชื่อผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในครัวเรือนปัจจุบัน อาจไม่ตรงกับผู้ปกครองใน

ทะเบยีนนกัเรยีนกรณทีี่ไม่ได้อาศยัอยู่ในครวัเรอืนในปัจจบุนั

 ข้อ 2. จำานวนสมาชกิในครัวเรอืนทั้งหมดต้องตรงกบัรายละเอยีดในตาราง

- ให้กรอกข้อมูลสมาชกิทกุคน รวมตวันกัเรยีนด้วย

- อายใุห้กรอกจำานวนเตม็ปีบรบิูรณ์ กรณทีี่เดก็อายตุำ่ากว่า 1 ปี ให้กรอก 0 

- ในช่องความพกิารทางร่างกาย/สตปัิญญา ถ้ามคีวามพกิารอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืทั้งสองอย่าง ให้

เลอืก “ใช่” ถ้าไม่มเีลอืก “ไม่ใช่” 

User
Typewritten Text
58



คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

- รายได้ในตารางเป็นรายได้รายเดอืน กรณทีี่รายได้ไม่แน่นอนให้สอบถามแล้วเฉลี่ยเป็นรายเดอืน

- รายได้จากการประกอบอาชพีทางการเกษตร ให้คำานงึถงึรายได้หลกั ประเมนิรายได้ทั้งปีหกัค่าใช้จ่าย

แล้วนำามาหารด้วย 12

- รายได้จากค่าจ้าง/รบัจ้างให้ประเมนิจากจำานวนวนัทำางานใน 1 เดอืน

- รายได้จากสวสัดกิารจากรฐั ได้แก่เงนิสงเคราะห์เพื่อการยงัชพีสำาหรบัผู้สูงอายเุงนิสงเคราะห์สำาหรบั

ผู้พกิาร ไม่นบัรวมปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน เงนิอดุหนนุโครงการเรยีนฟร ี 15 ปี และรายได้

จาก กยศ.

- รายได้จากแหล่งอื่น ได้แก่ เงนิที่สมาชกินอกครวัเรอืนส่งมาให้ (หากส่งมาเป็นครั้งคราวให้รวมทั้ง

ปีแล้วหาร 12 เพื่อเฉลี่ยเป็นรายเดอืน) เงนิดอกเบี้ย เงนิถูกหวย 

- ในกรณทีี่เดก็อายตุำ่ากว่า 15 ปี ไม่ต้องสอบถามรายได้

- กรอกรายได้ให้ครบทกุรายการ ทกุช่อง หากไม่มรีายได้ให้ใส่ 0

8.	แนวทางการดำาเนินงาน
 1. โรงเรยีนตรวจสอบข้อมูลนกัเรยีนยากจนจากระบบ DMC

 2. ศกึษาคู่มอืการดำาเนนิงานปัจจัยพื้นฐานนกัเรยีนยากจน โดยเฉพาะหวัข้อที่ 6 เรื่องนยิาม

 3. มอบหมายบคุลากรเยี่ยมบ้านนกัเรยีน เพื่อทำาหน้าที่คดักรองนกัเรยีนยากจนโดยใช้แบบนร.01 ที่กำาหนด

ให้ครบถ้วนทุกประเด็น รวมถึงถ่ายภาพบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้านจำานวน 2 ภาพ คือ ภาพที่ 1 สภาพ

ภายนอกบ้านนกัเรยีน (มหีลงัคาและฝาบ้านด้วย) และภาพที่ 2 สภาพในบ้านนกัเรยีน

 4. ในการดำาเนนิการสำารวจสามารถเลอืกวิธกีารเกบ็ข้อมูลตามแบบ นร.01 ได้ 2 วธิี

ก. แบบกระดาษ สามารถพมิพ์แบบฟอร์มได้จากเวบ็ไซต์ cct.thaieduforall.org

 ครูที่ไปเยี่ยมบ้าน ทำาการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และกรอกข้อมูลในแบบ นร.01 ในกระดาษ กรณ ี

ผูป้กครองหรอืผูใ้ห้ข้อมลูไม่สามารถลงชื่อ อนโุลมให้พมิพ์ลายนิ้วมอื เมื่อสำารวจเสรจ็ให้นำามากรอกใน

เวบ็ไซต์ cct.thaieduforall.org พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายที่ได้จากการสำารวจ

ข. ใช้อุปกรณ์สำารวจ (มือถือหรือแท็บเล็ต)

 ครูที่ไปเยี่ยมบ้าน ทำาการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง และกรอกข้อมูลในแอปพลเิคชนั สามารถเลอืกระบบ

ปฏบิตักิารได้ 2 ระบบ คอื ระบบปฏบิตักิารบนระบบ iOS (อปุกรณ์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็ iPhone/iPad) 

และระบบปฏบิตักิาร Androids (อปุกรณ์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็ Samsung และอื่นๆ ยกเว้น Microsoft-

compliant) โดยผู้กรอกสามารถศึกษาคู่มือการใช้ Application ของแต่ละระบบ รวมถึงสามารถ

ดาวน์โหลด Application และวดีโิอแนะนำาวธิกีารใช้ Application ได้จาก เวบ็ไซต์ cct.thaieduforall.org

 5. เมื่อทำาการสำารวจครบถ้วนแล้ว ผู้สำารวจสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ได้ดำาเนนิการจดัเกบ็ที่ 

เวบ็ไซต์ cct.thaieduforall.org โดยใช้รหสัของผู้ดูแลระบบ (Admin)

 6. หากข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว สามารถพิมพ์รายงานแบบ นร.01 และแบบ นร.02 ได้จากเว็บไซต์ 

cct.thaieduforall.org ดงักล่าว และจดัส่งแบบ นร.02 ใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำาการรับรองสถานะครวัเรอืนของนกัเรยีน

ที่ผ่านเกณฑ์การคดักรองปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน

User
Typewritten Text
59



คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 7. ข้อเสนอแนะในการสำารวจ

  • ครูทำาการสำารวจที่บ้านนกัเรยีนโดยสอบถามจากผู้ปกครอง (ควรมกีารนดัหมายล่วงหน้า) 

  • กรณทีี่ไม่พบให้สำารวจใหม่โดยนดัหมายกบันกัเรยีนหรอืสอบถามเวลาจากบ้านใกล้เคยีง

  • หากไม่พบอกีอนญุาตให้สอบถามจากหัวหน้าครวัเรอืน หรอืสมาชกิในครวัเรอืนที่มอีายมุากกว่า 20 ปี

  • กรณีผู้ปกครองนกัเรียนไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือนนั้น ให้สอบถามจากหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกใน

ครวัเรอืนที่มอีายมุากกว่า 20 ปี

9.	แนวปฏิบัติสำาหรับระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	(CCT)

แนวปฏิบัติระยะยาว (ข้อมูลการคัดกรองมีอายุ 3 ปี)

กรณี ป. 1 ป.4 ม.1 นกัเรยีนชัน้ ป.2, ป.3, ม.2, ม.3

1 นกัเรยีนย้าย
โรงเรยีน

คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ ใช้ข้อมูลเดมิหรอื Update ข้อมูล

2 นกัเรยีนอยู่
โรงเรยีนเดมิ

คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ ใช้ข้อมูลเดมิหรอื Update ข้อมูล

3 นกัเรยีนย้ายที่อยู่
อาศยั

คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่

4 นกัเรยีนซำ้าชั้น
ข้อมูลเกนิ 3 ปี

คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่

5 นกัเรยีนซำ้าชั้น
ข้อมูลไม่เกนิ 3 ปี 

ใช้ข้อมูลเดมิหรอื 
Update ข้อมูล

ใช้ข้อมูลเดมิหรอื 
Update ข้อมูล

ใช้ข้อมูลเดมิ
หรอื Update 
ข้อมูล

ใช้ข้อมูลเดมิหรอื Update ข้อมูล

6 นกัเรยีนชั้นเลื่อน
ที่ขอรบัทนุใหม่ 
(ไม่เคยถูกคดั
กรอง)

- คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่

7 นกัเรยีนชั้นเลื่อน
ที่ขอกลบัมารบั
ทนุ (เคยคดักรอง 
แต่ปีที่แล้วถูกระบุ
ว่าไม่ยากจน)

- คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่

8 สภาพครวัเรอืนมี
การเปลี่ยนแปลง
กะทนัหนั 

คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่ คดักรองใหม่
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หมายเหตุ 

*ความหมายต่างๆ สำาหรับคำาในตาราง

-  นกัเรยีนย้ายโรงเรยีน หมายถงึ นกัเรยีนที่อยู่โรงเรยีนต่างจากปีที่แล้วหรอืเทอมที่แล้ว

-  นกัเรยีนอยู่โรงเรียนเดมิ หมายถงึ นกัเรยีนที่ศกึษาต่อโรงเรยีนเดมิจากปีที่แล้ว

- นกัเรยีนย้ายที่อยู่อาศยั หมายถงึ นกัเรยีนที่มกีารย้ายที่อยู่อาศยัใหม่

- นกัเรยีนซำ้าชั้นข้อมูลไม่เกนิ 3 ปี หมายถงึ นกัเรยีนที่มกีารเรยีนซำ้าชั้นและเคยคดักรองซึ่งข้อมูลยงัไม่เกนิ 3 ปี

- นกัเรยีนชั้นเลื่อนที่ขอรบัทนุใหม่ (ไม่เคยถูกคดักรอง) หมายถงึ นกัเรยีนเลื่อนชั้นที่ขอรบัทนุใหม่ โดยที่นกัเรยีนยงัไม่เคย

ถูกคดักรอง

- นกัเรยีนชั้นเลื่อนที่ขอกลบัมารบัทนุ (เคยคดักรอง แต่ปีที่แล้วถูกระบวุ่าไม่ยากจน) หมายถงึ  นกัเรยีนเลื่อนชั้นที่ขอกลบั

มารบัทนุ โดยที่นกัเรยีนเคยถูกคดักรองมาแล้ว  เช่น ปีแรกยากจน (คดักรอง) ปีที่ 2 ไม่ยากจน (ไม่คดักรอง) และปีที่ 3 

กลบัมายากจน ให้ทำาการคดักรองใหม่ เนื่องจากข้อมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

- สภาพครวัเรอืนมกีารเปลี่ยนแปลงกะทนัหนั  หมายถงึ  นกัเรยีนที่สภาพครวัเรอืนมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างกะทนัหนั 

เช่น คนหาเงนิหลกัในครวัเรอืนเสยีชวีติ หรอืหย่าร้าง เป็นต้น

10.	ปฏิทินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

หมายเหตุ: 

* ในกรณนีกัเรยีนย้ายโรงเรยีนหลงัจากวนัที่ 10 ม.ิย.   ให้นกัเรยีนสมคัรขอรบัเงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจนใน

ภาคเรยีนถดัไป

** รายชื่อนกัเรยีนที่บนัทกึเข้าสู่ระบบ DMC หลงัวนัที่ 19 พ.ค. รายชื่อนกัเรยีนจะเข้าสู่ระบบ CCT วนัที่ 13 ม.ิย. 

ปฏิทินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

10 พ.ค. – 19 พ.ค. โรงเรยีนบนัทกึข้อมูลพื้นฐานนกัเรยีนกลุ่มต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ DMC (รอบที่ 1)
- นกัเรยีนชั้นประถม 1 / ประถม 4 / มธัยม 1 
- นกัเรยีนชั้นเลื่อนที่ต้องการสมคัรขอรบัเงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐานยากจน 

โรงเรยีน

20 พ.ค. – 10 ม.ิย. โรงเรยีนบนัทกึข้อมูลพื้นฐานนกัเรยีนกลุ่มต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ DMC (รอบที่ 2)
- นกัเรยีนชั้นประถม 1 / ประถม 4 / มธัยม 1 
- นกัเรยีนชั้นเลื่อนที่ต้องการสมคัรขอรบัเงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐานยากจน

โรงเรยีน

22 พ.ค. – 27 ม.ิย. โรงเรยีนบนัทกึแบบ นร.01 ผ่านระบบสารสนเทศ CCT โรงเรยีน

27 ม.ิย. ปิดระบบ/ประมวลผลข้อมูลนกัเรยีนยากจน สพฐ.

28 ม.ิย. – 30 ม.ิย. โรงเรยีนแจ้งสาเหตนุกัเรยีนที่ไม่ได้คดักรอง โรงเรยีน

กรกฎาคม จดัสรรงบประมาณปัจจยัพื้นฐานสำาหรบันกัเรยีนยากจนภาคเรยีนที่ 1 สพฐ.

9 ต.ค. – 27 ต.ค. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนกัเรยีนยากจน ของภาคเรยีนที่ 1 โรงเรยีน
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ปฏิทินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

20 ม.ิย. – 10 พ.ย. โรงเรยีนบนัทกึข้อมูลพื้นฐานนกัเรยีนเข้าสู่ระบบ DMC โรงเรยีน

15 พ.ย. – 22 พ.ย. โรงเรยีนบนัทกึแบบ นร.01 ผ่านระบบสารสนเทศ CCT โรงเรยีน

22 พ.ย. ปิดระบบ/ประมวลผลข้อมูลนกัเรยีนยากจน สพฐ.

23 พ.ย. – 24 พ.ย. โรงเรยีนแจ้งสาเหตนุกัเรยีนที่ไม่ได้คดักรอง โรงเรยีน

ธนัวาคม  จดัสรรงบประมาณปัจจยัพื้นฐานสำาหรบันกัเรยีนยากจนปีภาคเรยีนที่ 2 สพฐ.

15 ม.ค.  – 30 ม.ค. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนกัเรยีนยากจน ของภาคเรยีนที่ 2 โรงเรยีน

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

16 พ.ค. – 31 พ.ค. บนัทกึนำ้าหนกัส่วนสูงต้นภาคเรยีน ผ่านระบบ CCT โรงเรยีน

16 พ.ค. – 11 ต.ค. บนัทกึการเข้าเรยีน ผ่านระบบ CCT โรงเรยีน

15 ก.ย. – 30 ก.ย. บนัทกึนำ้าหนกัส่วนสูงปลายภาคเรยีน ผ่านระบบ CCT โรงเรยีน

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมดำาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1 พ.ย. – 15 พ.ย. บนัทกึนำ้าหนกัส่วนสูงต้นภาคเรยีน ผ่านระบบ CCT โรงเรยีน

1 พ.ย. – 1 เม.ย. บนัทกึการเข้าเรยีน ผ่านระบบ CCT โรงเรยีน

16 ม.ีค. – 31 ม.ีค. บนัทกึนำ้าหนกัส่วนสูงปลายภาคเรยีน ผ่านระบบ CCT โรงเรยีน

หมายเหตุ: 

ในกรณีนักเรียนย้ายโรงเรียนหลังจากวันที่ 10 พ.ย. ให้นักเรียนสมัครขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนใน 

ภาคเรยีนถดัไป

ปฏิทินการบันทึกเข้าเรียนและนำ้าหนักส่วนสูง ภาคเรียนที่ 1

ปฏิทินการบันทึกเข้าเรียนและนำ้าหนักส่วนสูง ภาคเรียนที่ 2
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11.คำาถามที่พบบ่อย
1. คำาถาม การจดัเกบ็ข้อมูลตามแบบ นร.01 จดัเกบ็นกัเรยีนยากจนทกุคนหรอืไม่

 คำาตอบ จัดเก็บเฉพาะนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนกรอกว่า 

  ยากจนใน DMC เท่านั้น สำาหรบันกัเรยีนที่กำาลงัจะจบการศกึษา ให้คดักรองเฉพาะชั้น ป.6 เพื่อให้

ข้อมูลคัดกรองติดตามตัวเด็กไปเมื่อขึ้นชั้นม.1 แต่สำาหรับนักเรียน ม.3 ที่กำาลังจะจบการศึกษาไม่ต้องคัดกรอง 

เนื่องจากเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณสำาหรบันกัเรยีนยากจนของสพฐ. จดัสรรให้นกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาถงึ

มธัยมศกึษาตอนต้น

2. คำาถาม นร.02 ให้ดำาเนนิการอย่างไร ?

 คำาตอบ กรณทีี่รายได้เฉลี่ยครอบครวั เฉลี่ยเกนิ 3,000 บาท/คน/เดอืน ไม่ต้องจดัทำาแบบ นร.02

3. คำาถาม กรณทีี่นกัเรยีนอาศยัอยูก่บัวดั มลูนธิ ิพกันอนที่โรงเรยีนหรอืโรงงาน คดิจำานวนคนในครอบครวั และ 

  รายได้อย่างไร

 คำาตอบ ขั้นตอนที่ 1 สอบถามว่า มคีรวัเรอืนหรอืไม่ หากมคีรวัเรอืนให้กรอกรายได้จรงิของครวัเรอืน

  ขั้นตอนที่ 2 หากไม่มคีรวัเรอืน ไม่ต้องกรอกรายได้ เพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้จนุเจอืดูแลเดก็

  ขั้นตอนที่ 3 ถ้ามูลนธิยิอมให้ข้อมูลรายได้ สามารถกรอกรายได้มูลนธิไิด้ แต่ต้องคดิเฉลี่ยต่อคนก่อน 

  ถงึจะนำามาใส่ในตารางครวัเรอืน

4. คำาถาม คำาถามข้อ 3.3 เรื่องสภาพที่อยู่อาศัย (นร.01) หากผู้เก็บข้อมูลพบว่าบ้านที่อยู่อาศัยของนักเรียน 

  มคีวามมั่นคงแขง็แรง สร้างด้วยซเีมนต์บลอ็ก หลงัคามงุกระเบื้อง ต้องกรอกหรอืไม่

 คำาตอบ ไม่ต้องกรอก

5. คำาถาม คำาถามในข้อ 3.4 เรื่องยานพาหนะของครอบครัว หากผู้เก็บข้อมูลพบว่ายานพาหนะมีสภาพเก่า 

  แต่ยงัใช้งานได้ หรอืยังเป็นยานพาหนะที่ยงัผ่อนชำาระอยู่ ต้องกรอกหรอืไม่

 คำาตอบ  กรอกว่าม ีเนื่องจากครอบครวัได้ใช้ประโยชน์จากยานพาหนะนั้น

6. คำาถาม คำาถามในข้อ 3.5 เรื่องจำานวนที่ดนิทำากนิ (รวมเช่า) หากพบว่าที่ดนิที่เป็น สำานกังานการปฏริูปที่ดนิ 

  เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ต้องนบัรวมหรอืไม่

 คำาตอบ ให้นบั เนื่องจากครอบครวัได้มกีารใช้ประโยชน์จากที่ดนินั้น

7. คำาถาม กรณนีกัเรียนอาศยัอยู่กบัมูลนธิ ิวดั พกันอนในโรงเรยีนหรอืเดนิทางมาเรยีนจากประเทศเพื่อนบ้าน 

  สำารวจข้อมูลอย่างไร 

 คำาตอบ ให้เก็บข้อมูลตามปกติ แต่ถ่ายรูปมูลนิธิ วัด ที่พักนอนในโรงเรียนแทน และเลือกประเภทรูปเป็น 

  ตวัเลอืกที่ 3 (บ้านหรอืที่พกัประเภท วดั มูลนธิ ิหอพกั โรงงาน อยู่กบันายจ้าง)
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

8. คำาถาม กรณขี้อมูลนกัเรียน อาท ิชื่อ-นามสกลุ เลขบตัรประชาชนไม่ถูกต้องทำาอย่างไร

 คำาตอบ ระบบคัดกรองไม่อนุญาติให้ปรับแก้ข้อมูลดังกล่าว ให้ดำาเนินการปรับแก้ในระบบ DMC และจะ 

  ส่งผลในภาคการศกึษาถดัไป

9. คำาถาม เพิ่มนักเรยีนยากจนในระบบคดักรองได้หรอืไม่ 

 คำาตอบ หากต้องการเพิ่มรายชื่อให้ระบวุ่ายากจนในระบบ DMC ในภาคเรยีนถดัไป และดำาเนนิการคดักรอง 

  ในเทอมถดัไปเท่านั้น 

10. คำาถาม เดก็ที่คดักรองไปแล้วในเทอมก่อนหน้าจะต้องทำาอย่างไร

 คำาตอบ ไม่ต้องทำาการคดักรองใหม่ เพราะข้อมลูคดักรองเดมิจะยงัคงอยู ่แต่หากมข้ีอมลูส่วนใดที่เปลี่ยนแปลง 

  สามารถแก้ไขข้อมูลได้ อาท ิเงนิรายได้ของสมาชกิในครวัเรอืนเพิ่มหรอืลด ภาวะพึ่งพงิ

11. คำาถาม กรณนีกัเรียนที่ไม่สามารถทำาการคดักรองได้ ต้องทำาอย่างไร

 คำาตอบ แจ้งสาเหตทุี่ไม่สามารถคดักรองได้ ในหน้า Admin โรงเรยีน ตามช่วงเวลาที่กำาหนด

12. คำาถาม ใบรบัรอง นร.01/02 ในส่วนของ กทม. ให้ใครเป็นผู้รบัรองข้อมูล

 คำาตอบ ให้ผู้อำานวยการโรงเรยีนเซน็รบัรอง

13. คำาถาม ใครมหีน้าที่รบัผดิชอบกรอกข้อมูลคดักรองเดก็

 คำาตอบ ระบบนี้ให้ครูผู้คัดกรองเป็นคนกรอกข้อมูลคดักรองด้วยตนเอง ครูทกุคนจะม ีU/P เพื่อกรอกข้อมูล 

  คดักรองของตนเองและกดรบัรองความจรงิของข้อมลูด้วยตนเอง หากเป็นไปตามแนวทางการดำาเนนิ  

  ภาระงานจะถูกกระจายไปยงัครูทกุคนที่รบัผดิชอบเดก็คนนั้นๆ

14. คำาถาม ชื่อผู้ใช้งานแตกต่างกนัอย่างไร 

 คำาตอบ Admin เขต จะนำาหน้าด้วย area@........

   Admin โรงเรยีน จะนำาาหน้าด้วย school@........

     ครูผู้คดักรอง จะนำาาหน้าด้วย รหสัรร._ลำาดบัที่

คำาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

1. คำาถาม เข้าใช้ระบบที่ไหน?

  คำาตอบ ใช้งานบนเวบ็ในคอมพวิเตอร์ cct.thaieduforall.org โดยไปที่เมน ูบนัทกึการเข้าเรยีน ใช้งานบนอปุกรณ์ 

  เคลื่อนที่ ค้นหา “Thai Student Attendance”
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

2. คำาถาม ความต้องการของระบบขั้นตำ่า หากจะใช้งาน

  คำาตอบ App IOS version 8.2 และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป

    Android miniSdkVersion 14 หรอื KitKat 4.4 ขึ้นไป

    Wep google chrome ต้องเป็นเวอร์ชั่น 50 ขึ้นไป

3. คำาถาม Mobile App สามารถใช้งานโดยไม่มสีญัญานอนิเตอร์เนต็ได้หรอืไม่

 คำาตอบ Mobile App สามารถใช้งานแบบ Offline Mode ได้ ผู้ใช้เปิดการเชื่อมต่อสญัญาณอนิเตอร์เนต็เพื่อ 

  ดงึข้อมลูสำาหรบัการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น การใช้งานในครั้งถดัไปนั้นสามารถใช้งานโดยไม่มสีญัญาน 

  อินเตอร์เน็ตได้ (Offline Mode) โดยขณะใช้งานระบบจะเก็บข้อมูลลงหน่วยความจำาาของอุปกรณ์ 

  เคลื่อนที่ ก่อนจากนั้นค่อยกดส่งข้อมูลเมื่อมสีญัญาณอนิเตอร์เนต็

4. คำาถาม Admin ส่งต่อข้อมูล User อย่างไร?

 คำาตอบ การส่งข้อมูล Username และ Password ต่างๆ ดงัรูปด้านล่าง

 

5. คำาถาม Mobile App สามารถใช้งานโดยไม่มสีญัญานอนิเตอร์เนต็ได้หรอืไม่

 คำาตอบ Mobile App สามารถใช้งานแบบ Offline Mode ได้ ผูใ้ช้เปิดการเชื่อมต่อสญัญาณอนิเตอร์เนต็เพื่อดงึ 

  ข้อมูลสำาหรบัการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น การใช้งานในครั้งถดัไปนั้นสามารถใช้งานโดยไม่มสีญัญาน 

  อินเตอร์เน็ตได้ (Offline Mode) โดยขณะใช้งานระบบจะเก็บข้อมูลลงหน่วยความจำาของอุปกรณ์ 

  เคลื่อนที่ ก่อนจากนั้นค่อยกดส่งข้อมูลเมื่อมสีญัญาณอนิเตอร์เนต็
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

   

6. คำาถาม ทำาไมไม่พบเมนู “ ข้อมูลผู้ใช้สำาหรบัส่งต่อ “ เหมอืนเทอมที่ผ่านมา หากเกดิกรณคีรูลมื Password  

  จะต้องทำาอย่างไร

 คำาตอบ ในส่วนเมน ู“ ข้อมลูผูใ้ช้สำาหรบัสง่ต่อ “ ปิดลงเพื่อความปลอดภยัของผูใ้ช้งานและถ้าหากครทูา่นใด 

  ลมื Password สามารถให้ Admin โรงเรยีนทำาการ Reset password ซึ่ง Password ใหม่จะทำาการ 

  ส่งไปที่ E-mail ที่ถูกแจ้งไว้ในระบบ

7. คำาถาม พกิดัที่ตั้งขึ้นว่า “กำาลงัตรวจสอบ” ค้างอยู่ตลอด รอนานกไ็ม่มคีวามเปลี่ยนแปลง ควรทำาอย่างไร

 คำาถาม ตรวจสอบว่าได้เปิดตวัระบทุี่ตำาแหน่ง (location) หรอืไม่? เนื่องจากระบบจะดงึข้อมูลจาก GPS ของ 

  อปุกรณ์เคลื่อนที่ ณ ตำาแหน่งที่ยนือยู่

8. คำาถาม เราจะรู้ได้ยงัไงว่าข้อมูลส่วนไหนบนัทึกเรยีบร้อยแล้ว

 คำาตอบ กรอกข้อมูลจนถงึหน้ารบัรองความจรงิของข้อมูล ถอืว่าสิ้นสดุขั้นตอนการบนัทกึข้อมูล

9. คำาถาม เมื่อบันทกึข้อมูลแล้ว จะแก้ไขข้อมูลอย่างไร

 คำาตอบ เข้าไปที่ระบบ กดเลือก “รายชื่อที่คดักรองแล้ว” และกด “แก้ไข”

10. คำาถาม หาก User / Password มปีัญหา เข้าไม่ได้/จำาไม่ได้ ต้องทำาอย่างไร

 คำาตอบ ครูผู้คดักรอง ตดิต่อ แอดมนิ รร.

  แอดมนิ รร. ตดิต่อ แอดมนิเขตพื้นที่ 

11. คำาถาม กรอกใน web หรอื App ข้อมูลจะตรงกนัไหม

 คำาตอบ ตรง เพราะข้อมูลเชื่อมต่อกับทั้งสองส่วน

12. คำาถาม หากจอแสดงผลไม่เป็นปัจบุนัต้องทำาอย่างไร

 คำาถาม Ctrl พร้อมกบัปุ่ม F5

13. คำาถาม ทำาไมคดักรองแล้ว รายชื่อเดก็ถงึยงัอยู่ไม่ได้คดักรอง

 คำาตอบ  ให้ตรวจสอบว่า 1) อพัเดทครั้งสดุท้ายเมื่อไหร่ 2) กรอกข้อมูลครบหรอืไม่ และ 3) ติ๊ก “รบัรองข้อมูล 

  ก่อนกดบนัทกึหรอืไม่”
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14. คำาถาม ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนมีการนำาเข้าข้อมูลนักเรียนยากจนจากระบบ DMC เข้าสู ่

  ฐานข้อมูลกี่ครั้งต่อเทอม

 คำาตอบ ภาคเรียนที่ 1 จะมกีารดงึข้อมูลจากระบบ DMC 2 รอบ รอบที่ 1 คอืวนัที่ 19 พ.ค.

   และรอบที่ 2 คอื วนัที่ 10 ม.ิย. 

  ภาคเรียนที่ 2  มกีารดงึข้อมูลจากระบบ DMC 1 รอบ คอืวนัที่ 10 พฤศจกิายน

คำาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบันทึกการเข้าเรียน

1. คำาถาม บนัทกึการเข้าเรยีนจะต้องบนัทกึทกุวนัหรอืไม่

 คำาตอบ บนัทกึทกุวนั

2. คำาถาม ใครเป็นผู้บนัทึกการเข้าเรยีน

 คำาตอบ  ครูประจำาชั้น

3. คำาถาม  บนัทกึเข้าเรยีนสามารถบนัทกึย้อนหลงัได้กี่วนั

 คำาตอบ  ในเวบ็ไซต์สามารถบันทกึย้อนหลงัได้ 3 เดอืน ในแอพพลเิคชนัสามารถบนัทกึได้เป็นรายวนั

4. คำาถาม นำ้าหนักส่วนสูงบนัทกึได้หรอืไม่

 คำาตอบ นำ้าหนักส่วนสูงสามารถแก้ไขได้ โดยข้อมูลในต้นเทอม 1 และ ต้นเทอม 2 จะถูกดงึมาจากระบบ  

  DMC ส่วนข้อมูลปลายเทอม 1 และปลายเทอม 2 คณุครูต้องทำาการบนัทกึเข้ามาในระบบ



คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
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 คู่มือการบันทึกข้อมูลการคัดกรองปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ส่วนที่ 2



คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

รูปที่ 1 กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์

รูปที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ

 ในการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ cct.thaieduforall.org 

โดยโปรแกรมใช้งานบนเวบ็แอปพลเิคชนัจะสามารถแสดงผลได้ดบีน Google Chrome Version 50 ขึ้นไป ขั้นตอน

การบนัทกึผลการสำารวจผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัมดีงัต่อไปนี้

การบันทึกผลการสำารวจผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
 กระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจนโดยบนัทกึข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัในคอมพวิเตอร์

 • ครูถอืกระดาษแบบคดักรอง นร.01 เพื่อไปคดักรองนกัเรยีนยากจน

 • นำามาบนัทกึเข้าสู่ระบบสารสนเทศผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัในคอมพวิเตอร์

 • แนบรูปสภาพบ้านของนกัเรยีนที่ถ่ายมาเข้าสู่ระบบ

 • ปักหมดุตำาแหน่งที่ตั้งบ้านของนกัเรยีนใน Google Map

 

1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)
 โรงเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากเขตพื้นที่ โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะม ี

username เป็นของตวัเอง ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านดงักล่าว ดงัรูปที่ 2
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คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำารวจ

รูปที่ 4 ค้นหารายชื่อนักเรียนขอรับทุน

รูปที่ 3 เมนูหน้าแรก

 หลงัจากเข้าสู่ระบบ จะปรากฏเมนู 3 เมนู ได้แก่

  • คัดกรองนักเรียนยากจน

  • เยี่ยมบ้าน

  • บันทึกการเข้าเรียน

 ในที่นี้ให้ผู้ใช้เลอืกใช้งานเมนู “คดักรองนกัเรยีนยากจน” ดงัรูปที่ 3

2. เมนูคัดกรองนักเรียนยากจน
 2.1 แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบนร.01)

 เมื่อเข้าสู่เมนู คดักรองนกัเรยีนยากจน ผู้ใช้สามารถเลอืกระดบัชั้น และ ห้อง ดงัรูปที่ 4

กดเลอืกห้องกดเลอืกระดบัชั้น
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 เมื่อทำาการเลอืกระดบัชั้น และห้องนกัเรยีนเรยีบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรยีนยากจน ดงัรูปที่ 5 

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

สำาหรบัทำาแบบฟอร์มขอรบัทนุสำาหรบันกัเรยีนที่ยงัไม่ได้คดักรอง

 หลงัจากกดที่ปุม่ “ขอรบัทนุ” ระบบจะแสดงแถบสถานะการบนัทกึข้อมลูดงัรปูที่ 6 ซึ่งการบนัทกึข้อมลูแบบ

ขอรบัทนุการศกึษานกัเรยีนยากจน (นร.01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดงันี้

      ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครวัเรอืน  สถานะครวัเรอืน

      รูปสภาพบ้าน      ข้อมูลตำาแหน่งบ้าน

 คำาอธบิายปุ่มการทำางาน

         ย้อนกลบัไปส่วนก่อนหน้า

      ไปส่วนถดัไป

  

รูปที่ 5 หน้ารายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุน

รูปที่ 6 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน

 ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ, นามสกุล, ชั้นเรียนและเลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน 

ของนกัเรยีนขึ้นมาอตัโนมตัจิากข้อมูลเดก็นกัเรยีนยากจนในระบบจดัเกบ็ข้อมูลนกัเรยีนรายบคุคล (DMC) และผู้ใช้

สามารถระบขุ้อมูลเกี่ยวกบัผู้ปกครองได้ ดงัรูปที่ 7

กดขอรบัทนุ

กลบั

ถดัไป
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คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำารวจ

รูปที่ 7 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ขอรับทุนและข้อมูลผู้ปกครอง

รูปที่ 8 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน

 ผูใ้ช้บนัทกึข้อมลูจำานวนสมาชกิในครวัเรอืน และข้อมลูรายได้ของสมาชกิในครวัเรอืน ซึ่งจะแสดงเป็นตาราง

ดงัรูปที่ 8 ซึ่งประกอบด้วยคอลมัน์ดงัต่อไปนี้

• จำานวนสมาชกิในครวัเรอืน (รวมตวันกัเรยีน) ใหผู้ใ้ชใ้สจ่ำานวนสมาชกิในครวัเรอืนทัง้หมด จากนัน้จะแสดง

ตารางตามจำานวนสมาชิก

• ความสัมพันธ์กับนักเรียน กดเลือกความสัมพันธ์กับนักเรียนลงไป อาทิ มารดา บิดา ย่า ยาย เป็นต้น

• อายุ สำาหรับกรอกอายุของนักเรียนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน

• ความพกิารทางรา่งกายและสตปิญัญา ถา้บคุคลนัน้มคีวามพกิารเลอืก “ใช”่ หรอืไมม่คีวามพกิารใหเ้ลอืก 

“ไม่ใช่”

• รายได้ต่อเดือนของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน จะประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าจ้างเงิน

เดือน 2) รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรหลังหักค่าใช้จ่าย 3) รายได้จากธุรกิจส่วนตัวหลัง

หักค่าใช้จ่าย 4) รายได้จากสวัสดิการจากรัฐ/เอกชน และ 5) รายได้จากแหล่งอื่นๆ ซึ่งจะกรอกในรูปแบบ

ตัวเลข ถ้าไม่มีรายได้ในส่วนใดให้ใส่ 0 ระบบจะบวกรวมรายได้ให้ผู้ใช้ไว้ในช่อง รายได้รวมเฉลี่ยต่อ

เดอืน หากทา่นกรอกไมค่รบถว้นหรอืรปูแบบขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง ชอ่งดงักลา่วจะกลายเปน็สแีดงเพือ่แจง้เตอืน

• รวมรายได้ครัวเรือน / รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะทำาการคำานวณ

อัตโนมัติหลังจากลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สำาหรับพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักเรียนคนนี้ว่ามีความ

ยากจนหรอืไม่

กดถดัไป
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 เมื่อผู้ใช้บนัทกึข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม   เพื่อไปทำาส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูลไม่

ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนและไม่สามารถทำางานในขั้นตอนถดัไปได้

 ในการบนัทกึข้อมลูทกุครั้งระบบได้มกีารแสดงข้อมลูต่าง ๆ  อาท ิชื่อผู้บนัทกึล่าสดุ บนัทกึข้อมลูผ่าน Website 

หรอื Application วนัที่ และเวลาที่บนัทกึล่าสดุ ดงัรูปที่ 9

รูปที่ 9 ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลล่าสุด

บนัทกึล่าสดุโดย นายทดสอบ ระบบ2017017 จาก web เวลา 2017-07-14 14:56:17

ถดัไป
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คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำารวจ

รูปที่ 10 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน

ส่วนที่ 2 สถานะครัวเรือน

 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน (กรอกเฉพาะบุคคลที่อาศัยในบ้านปัจจุบัน) เป็นข้อมูลแสดงสภาพ

ความเป็นอยู่ของนกัเรยีนและครอบครวั ประกอบด้วย 1) ครวัเรอืนมภีาวะพึ่งพงิ 2) ประเภทที่อยู่อาศยั 3) สภาพที่

อยู่อาศัย 4) ยานพาหนะของครอบครัว และ 5) เป็นเกษตกรที่มีที่ดินทำากิน(รวมเช่า) ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็น 

ตวัเลอืกซึ่งผู้ใช้สามารถเลอืกข้อมูลตามความเป็นจรงิและตอบได้มากกว่า 1 คำาตอบ ดงัรูปที่ 10

 ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องระบุตัวเลือก (ติ๊กถูกหน้าข้อความ) หากไม่มีข้อมูลสถานะครัวเรือนตรงกับความเป็นจริง 

เมื่อผู้ใช้บนัทกึข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม    เพื่อไปทำาส่วนถดัไป 

กดถดัไป

ถดัไป
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ส่วนที่ 3 รูปสภาพบ้าน

กดที่     บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

 ผู้ใช้แนบรูปถ่ายบ้านนกัเรยีนในแบบขอรบัทนุ และเลอืกประเภทภาพถ่ายที่แนบมาแบ่งเป็น 4 กรณี

• กรณีที่ 1 บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า) โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้าน

นักเรียน(มีหลังคาและฝาบ้านด้วย) รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

• กรณีที่ 2 บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก ที่พัก 

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พัก

• กรณีที่ 3 บ้านหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 

ภาพถ่ายภายนอก ที่พัก รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พัก

• กรณีที่ 4 ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้านอยู่ต่างอำาเภอ/ต่าง

จังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายนักเรียนยืน

อยู่ที่ป้ายโรงเรียน รูปที่ 2 ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับครูผู้คัดกรอง โดยต้องเป็นเด็กรหัส G เท่านั้น

 เพื่อช่วยในการพิจารณาสภาพความยากจนของเด็กนักเรียน ดังแสดงในรูปที่ 11 โดยขั้นตอนการแบบรูป 

มดีงันี้

1. คลิกที่กรอบรูปที่ต้องการอัพโหลดรูป ต้องทำาการอัพโหลดรูปทั้ง 2 รูปให้ครบถ้วน

2. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม “Open” ระบบจะแสดงรูปที่เลือก 

3. ผู้ใช้จะต้องระบุรายละเอียดของรูปที่อัพโหลดโดยเลือกคำาอธิบายถึงรูปภาพดังกล่าว

รูปที่ 11 การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน
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คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำารวจ

 เมื่อผู้ใช้บนัทกึข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม           เพื่อไปทำาส่วนถดัไป หากกรอกข้อมูลไม่

ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนและไม่สามารถทำางานในขั้นตอนถดัไปได้

รูปที่ 12 แสดงรูปภาพที่เลือก

ถดัไป
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน

 สำาหรบัตั้งค่าพกิดัที่ตั้งของบ้านนกัเรยีน ซึ่งมวีธิกีารใช้ดงันี้

 โดยมกีารแบ่งเป็น 2 กรณ ีกรณทีี่ 1 บนัทกึ/แก้ไขข้อมูลที่ตั้งบ้านนกัเรยีน และ กรณทีี่ 2 ข้ามไปส่วนรบัรอง

ข้อมูล ดงัรูปที่ 13

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

หมดุจะถกูปกับรเิวณบา้นนกัเรยีน ตามทีไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูทีอ่ยูใ่นระบบ DMC หากหมดุมกีารคลาดเคลือ่น

จากบ้านนักเรียน สามารทำาการย้ายหมุดไปปักที่บ้านของนักเรียนได้แล้วพิกัดจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ 

• กรณทีี ่2 “ขา้มไปสว่นรบัรองขอ้มลู” ถา้เราไมม่ขีอ้มลูทีต่ัง้บา้นนกัเรยีนสามารถกดขา้มไดแ้ตจ่ะมขีอ้ความ

แจง้เตอืน ใหท้ำาการกด “ตกลง” เพือ่ขา้มไปขัน้ตอนถดัไป แตค่วรใสพ่กิดัเพือ่เปน็ประโยชนต์อ่ตวันกัเรยีน

เพื่อการติดตามดูแลนักเรียนในอนาคต ดังรูปที่ 14

รูปที่ 13 ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน

รูปที่ 14 การบันทึกที่ตั้งของบ้าน
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คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำารวจ

ขั้นตอนสุดท้าย “บันทึกข้อมูล”

 การทำาแบบขอทุนจากนั้นจะมีหน้าสรุปข้อมูลขึ้นมา เพื่อให้ท่านรับรองข้อมูลว่าเป็นความจริงหรือไม่ โดย

ท่านสามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อดขู้อมลูที่บนัทกึไว้แล้ว เพื่อตรวจสอบความถกูต้องจากนั้นติ๊ก (1) “ขอรบัรองว่าข้อมลู

และภาพถ่ายบ้านของนกัเรียนเป็นความจรงิ” ทกุครั้งเพื่อยนืยนัความถกูต้องว่าข้อมลูเป็นความจรงิและถกูต้อง

ครบถ้วน ก่อนกด (2) “บนัทกึ” เพื่อบนัทกึข้อมูลเข้าสู่ระบบ ดงัรูปที่ 15

 จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตอืนว่าบนัทกึข้อมลูเสรจ็เรยีบร้อย หากผูใ้ช้ต้องการพมิพ์แบบ นร.

01 ให้กดที่ปุ่ม “ตกลง” ไม่ต้องการให้กดปุ่ม “ยกเลิก” ดงัรูปที่ 16

 เมื่อกด “ตกลง” โปรแกรมจะสร้างหน้าต่าง PDF ขึ้นใน Tap ใหม่ ของ Browser (ถ้า PDF ยงัไม่แสดงให้รอ

สกัครู่)

รูปที่ 15 การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย

รูปที่ 16 หน้าแสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน38

 2.2 การแก้ไขข้อมูล

 เมื่อทำาการบนัทกึข้อมลูครบทกุส่วนแล้ว รายชื่อเดก็นกัเรยีนที่คดักรองจะถกูย้ายฝ่ังไปที่ “รายชือ่ทีคั่ดกรอง

แล้ว” หากผู้คดักรองต้องการแก้ไขข้อมูลนกัเรยีน สามารถทำาได้โดยการกดที่ปุ่ม “แก้ไข” ดงัรูปที่ 17

รูปที่ 17 แสดงรายชื่อนักเรียนที่คัดกรองแล้ว

รูปที่ 18 การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน

 ผูค้ดักรองต้องบนัทกึข้อมลูครบทกุขั้นตอนหลงัการกดแก้ไขจนถงึ “ขอรบัรองว่าข้อมลูและภาพถ่ายบ้านของ

นกัเรยีนเป็นความจรงิ” และกดบนัทกึ กรณผีู้ใช้ไม่ติ๊ก “ขอรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็น

ความจรงิ” และ กดปุม่ “บนัทกึ” ในขั้นตอนสดุท้ายชื่อของเดก็จะถกูย้ายกลบัไปยงัฝ่ัง “รายชือ่ทีย่งัไม่คัดกรอง” 

 2.3 การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน

 ผู้ใช้สามารถเรยีกดูและสั่งพมิพ์เอกสารแบบนร.01 และเอกสารแนบรูปสภาพบ้านได้ด้วยตวัเองเพื่ออำานวย

ความสะดวกในการทำางาน อีกทั้งยังสามารถดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษาของนักเรียนในความดูแลของ

ท่านได้ดงัแสดงในรูปที่ 18



คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำารวจ

รูปที่ 19 หน้าจอเพื่อเลือกดูเมนูรายงาน

รูปที่ 20 เลือก นร.01

 สำาหรบัการเข้าดูรายงานนั้นให้ผู้ใช้เลอืกชั้น และห้องเรยีนที่ต้องการเข้าดูรายงาน จากนั้นเลอืกที่ “รายชื่อ 

ผู้คัดกรองแล้ว” ระบบจะแสดงดงัรูปที่ 19 ซึ่งม ี3 เมนูใช้งาน ได้แก่

• แก้ไข สำาหรับแก้ไขข้อมูล

• พิมพ์แบบนร.01 สำาหรับดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.01) รายบุคคล

• พิมพ์แบบนร.02 สำาหรับดูเอกสารแนบเพื่อรับรองแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.02) 

รายบุคคล

 1. รายงาน แบบนร.01 เมื่อเลอืกที่ “รายชื่อผู้คัดกรองแล้ว” ระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรยีนที่คดักรองแล้ว 

โดยสามารถดูรายละเอยีดแบบ นร.01 ได้โดยกดที่ปุ่ม นร01 ดงัรูปที่ 20
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 เมื่อกด “นร.01” ไฟล์ PDF จะถูก Download ลงเครื่องคอมพวิเตอร์อตัโนมตัิ

• เอกสารหน้าแรก ประกอบด้วยข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครอบครัว และรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน และ

วิธีการรับเงินทุนการศึกษา ดังรูปที่ 21

รูปที่ 21 เอกสารแบบนร.01
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คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำารวจ

รูปที่ 22 เอกสารแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนและส่วนของการรับรองข้อมูล

• เอกสารแบบนร.01 หน้า 2 เป็นเอกสารแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนจำานวน 2 รูป และส่วนของการรับรอง

ความเป็นจริงของข้อมูล ดังรูปที่ 22
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 2. เอกสารแบบนร.02 เป็นแบบรบัรองสถานะครวัเรอืนของนกัเรยีน โดยจะใหผู้ค้ดักรองรบัรองข้อมลูสถานะ

ครวัเรอืนว่าเป็นความจรงิ สามารถดูรายละเอยีดโดยกดที่ปุ่ม “นร.02” ดงัรูปที่ 23

 เมื่อกด “นร.02” ไฟล์ PDF จะถูก Download ลงเครื่องคอมพวิเตอร์อตัโนมตัิ

• เอกสารแบบนร. 02 เปน็เอกสารรบัรองสถานะของครวัเรอืนนกัเรยีน เพือ่ประกอบการพจิารณาการใหท้นุ 

ดังรูปที่ 24

รูปที่ 23 เลือกเอกสารแนบ นร.02

รูปที่ 24 เอกสารรบัรอง
สถานะของครวัเรอืน
นกัเรยีน นร.02
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คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำารวจ 43

คู่มือการบันทึกข้อมูล
การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

ส่วนที่ 3



คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 ในกระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจน ครูหรอืผูส้ำารวจสามารถใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ หรอืแทบ็เลต็เป็นเครื่อง

มือการสำารวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำางาน แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการแบบ iOS 

และ Android คู่มอืการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่หรอืแทบ็เลต็ในการสำารวจนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลกัคอื (1) การตดิตั้ง

โปรแกรม และ (2) วธิกีารใช้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. การติดตั้งโปรแกรม
 โปรแกรมใช้งานบนโทรศพัท์เคลื่อนที่หรอืแทบ็เลต็บนระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android  

ความต้องการขั้นตำ่าของระบบ

 iOS version 8.2 ขึ้นไป และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป

 Android minSdkVersion 14 หรอื KitKat 4.4 ขึ้นไป

 ถ้ามคีณุสมบตัติำ่ากว่านี้ให้ทำาการอพัเดทเวอร์ชนัหรอืเปลี่ยนไปใช้เครื่องที่มคีณุสมบตัทิี่เหมาะสมแทน

• ระบบ iOS: ค้นหาแอพฯ “ทุนยากจน” หรือ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” หรือ “สพฐ” ที่ App Store

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

Store

 

• เลอืก “ปจัจยัพืน้ฐานนกัเรยีนยากจน” และ กดตดิตัง้ (install)

รูปที่ 25 ค้นหาแอพฯ “ปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน”

รูปที่ 25 ค้นหาแอพฯ “ปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน”

User
Typewritten Text
82



คู่มือการบันทึกผลการสำารวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน

รูปที่ 26 ไอคอนของ Mobile application “ปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน”

รูปที่ 27 กระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจนโดยบนัทกึข้อมูลผ่านแอปพลเิคชนัในโทรศพัท์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็

• เมื่อติดตั้งเสร็จจะปรากฏไอคอนของ Mobile application ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

2. วิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำารวจ
 กระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจนโดยบนัทกึข้อมูลผ่านแอปพลเิคชนัในโทรศพัท์มอืถอืหรอื แทบ็เลต็

• ครูนำาโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปเพื่อไปคัดกรองนักเรียนยากจนที่บ้าน

• บันทึกข้อมูลผู้ปกครอง รายได้ และสถานะครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชัน

• ถ่ายรูปสภาพบ้านของนักเรียนแล้วอัพโหลด

• อุปกรณ์เคลื่อนที่ จะดึงค่าพิกัดจาก GPS อัตโนมัติ
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

การตั้งค่าเริ่มต้นใช้งาน

• ระบบจะแจ้งเตือนให้เปิดการใช้งานการระบุตำาแหน่ง (location) ผู้ใช้ควรตรวจสอบการเปิดใช้งานทุกครั้ง

ก่อนเริ่มต้นใช้งานระบบ

• เปดิการเชือ่มตอ่สญัญาณ wifi หรอื ขอ้มลูมอืถอื เมือ่กดบนัทกึขอ้มลู ระบบจะบนัทกึขอ้มลูลงเครือ่งกอ่น 

ผู้ใช้ต้องกด “ส่งข้อมูล” เท่านั้น ระบบถึงจะทำาการส่งข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูล

 2.1 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

 โรงเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 

(Password) จากเขตพื้นที่ โดยครูผู้ใช้แต่ละคนจะม ีusername 

เป็นของตัวเอง ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัส

ผ่านดงักล่าว หน้าจอการทำางานจะแสดงดงัรูปที่ 29

รูปที่ 28 แถบเมนูการท�างาน

รูปที่ 29 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)
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คู่มือการบันทึกผลการสำารวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน

 เมื่อเข้าใช้ระบบครั้งแรก ผู้ใช้งานสามารถเลอืกดงึข้อมูลเฉพาะห้องเรยีนที่ต้องการคดักรองได้ การดงึข้อมูล

ครั้งแรกต้องต่อสญัญาณอนิเตอร์เนต็เท่านั้น ดงัรูปที่ 30

 2.2 แบบขอรับทุนทางการศึกษานักเรียนยากจน (แบบนร.01)

 เลอืกเมนู “รายชื่อนกัเรยีน” เพื่อทำาแบบคดักรอง นร.01 ผ่านแอปพลเิคชนัในโทรศพัท์มอืถอืและแทบ็เลต็ 

กดเลอืกระดบัชั้น และห้อง ระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรยีนทั้งหมดในห้องที่เลอืกบนหน้าจอการทำางาน โดยรายชื่อ

จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื รายชื่อนกัเรยีนที่ “ยงัไม่ได้ขอทนุ” และ “ขอทนุแล้ว” เพื่อให้ผู้ใช้ทำาการเลอืกนกัเรยีน 

ดงัรูปที่ 31

รูปที่ 30 การดงึข้อมูลรายชื่อนกัเรยีน

รูปที่ 31 หน้าเลอืกระดบัชั้น
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 เมื่อเลือกรายชื่อนักเรียนที่จะทำาการคัดกรอง ระบบจะแสดงแถบ

สถานะการบนัทกึข้อมูลดงัรูปที่ 32 ซึ่งการบนัทกึข้อมูลแบบขอรบัทนุการ

ศกึษานกัเรยีนยากจน (นร. 01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดงันี้

ข้อมูลผู้ปกครอง

รายได้ครวัเรอืน

สถานะครวัเรอืน

ภาพถ่าย

รูปที่ 32 แถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ปกครอง

กดที่   บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล 

  ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ, นามสกุล ของนักเรียนขึ้นมาอัตโนมัติจากข้อมูล 

เดก็ยากจนในระบบจดัเกบ็ขอ้มลูนกัเรยีนรายบคุคล (DMC) และผูใ้ชส้ามารถระบขุอ้มลูเกีย่วกบัผูป้กครอง

ได้ ดังรูปที่ 33

รูปที่ 33 ข้อมูลส่วนบคุคลของนกัเรยีนผู้ขอรบัทนุและข้อมูลผู้ปกครอง

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม    เพื่อไปทำาส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูลไม่

ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนให้กลบัไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน

1
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คู่มือการบันทึกผลการสำารวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน

ส่วนที่ 2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน

กดที่   บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

   ผู้ใช้บนัทกึจำานวนสมาชกิในครัวเรอืน และข้อมูลรายได้ของสมาชกิในครวัเรอืน ซึ่งประกอบด้วย

• ความสมัพนัธ์กบันกัเรยีน กดเลอืกความสมัพนัธ์กบันกัเรยีนลงไป อาท ิมารดา บดิา ย่า ยาย เป็นต้น

• ความพิการทางร่างกายหรือสติปัญญา ถ้าบุคคลนั้นมีความพิการเลือก “ใช่” หรือไม่มีความพิการให้

เลือก “ไม่ใช่”

• อายุ สำาหรับกรอกอายุของนักเรียนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน

• รายไดข้องบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บันกัเรยีน จะประกอบดว้ย 4 ประเภท ไดแ้ก ่1) คา่จา้งเงนิเดอืน 2) 

รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร 3) รายได้จากธุรกิจส่วนตัว 4) สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน 

และ 5) รายได้จากแหล่งอื่นๆ ถ้าไม่มีรายได้ในส่วนใดให้ใส่ 0 ระบบจะบวกรวมรายได้ให้ผู้ใช้ไว้ในช่อง 

รายได้รวม

• รวมรายได้ครัวเรือน / รายได้เฉลี่ยต่อคน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะทำาการคำานวณอัตโนมัติ

หลังจากลงข้อมูลเสร็จ สำาหรับพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักเรียนคนนี้ว่ามีความยากจนหรือไม่

 ในหน้านี้เมื่อเข้ามาจะให้เราทำาการใส่จำานวนสมาชกิในในครวัเรอืน(รวมตวันกัเรยีน) ดงัรูปที่ 34 เมื่อทำาการ

ใส่จำานวนสมาชกิในครวัเรอืนเรยีบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม         เพื่อไปทำาส่วนถดัไป

รูปที่ 34 การบนัทกึข้อมูลรายได้สมาชกิในครวัเรอืน

2
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 เมื่อบนัทกึข้อมูลรายได้ของสมาชกิในครวัเรอืนคนที่ 1 เสรจ็แล้ว สามารถบนัทกึข้อมูลของคนถดัไปโดยการ

สมัผสัจอเลื่อนไปทางด้านขวา และย้อนดขู้อมลูของสมาชกิที่ทำาไปแล้วสามารถทำาได้เช่นกนั โดยการสมัผสัจอเลื่อน

ไปทางด้านซ้าย ดงัรูปที่ 35 

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม   เพื่อไปทำาส่วนถดัไป หากกรอกข้อมูลไม่

ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนให้กลบัไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน

รูปที่ 35 การบนัทกึข้อมูลรายได้สมาชกิในครวัเรอืน

ส่วนที่ 3 สถานะครัวเรือน

กดที่   บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

  ผูใ้ชบ้นัทกึขอ้มลูสถานะของครวัเรอืน เปน็ขอ้มลูแสดงสภาพความเปน็อยูข่องนกัเรยีนและครอบครวั อาท ิ

การมีภาระพึ่งพิง,ประเภทที่อยู่อาศัย, สภาพที่อยู่อาศัย, ยานพาหนะของครอบครอง และการมีที่ดิน 

ทำากิน ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็นตัวเลือกซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลตามความเป็นจริง ดังรูปที่ 36

รูปที่ 36 การบนัทกึข้อมูลสถานะครวัเรอืน

3
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คู่มือการบันทึกผลการสำารวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม   เพื่อไปทำาส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูลไม่

ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนให้กลบัไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 4 ภาพถ่าย

กดที่   บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล ระบบจะแจ้งเตอืนให้เปิดเพื่อการใช้งาน GPS เสมอ

- ระบบจะดึงค่าพิกัดอัตโนมัติจาก GPS ณ ตำาแหน่งที่ผู้ใช้อยู่และแสดงค่าละติจูด/ลองติจูด บนหน้าจอ

- กดที่ปุ่ม “คลังภาพ” แล้วเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด หรือ “ถ่ายภาพ” เพื่อถ่ายภาพด้วย

กล้องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ดังแสดงในรูปที่ 37

ผู้ใช้แนบรูปถ่าย และเลือกประเภทภาพถ่ายที่แนบมา แบ่งเป็น 4 กรณี 

• กรณีที่ 1 บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า) โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้าน

นักเรียน(มีหลังคาและฝาบ้านด้วย) รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

• กรณีที่ 2 บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก ที่พัก 

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในที่พัก

• กรณีที่ 3 บ้านหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 

1 ภาพถ่ายภายนอก ที่พัก รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พัก

• กรณีที่ 4 ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้านอยู่ต่างอำาเภอ/ต่าง

จังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายนักเรียน

ยืนอยู่ที่ป้ายโรงเรียน รูปที่ 2 ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับครูผู้ใช้ โดยต้องเป็นเด็กรหัส G เท่านั้น

รูปที่ 37 การบนัทกึข้อมูลรูปสภาพบ้าน

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม   เพื่อไปทำาส่วนถดัไป
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 สำาหรับข้อมูลพิกัดนั้น กรณีที่โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไม่พบพิกัดหรือตรวจสอบพิกัดนานเกินไป ผู้ใช้

สามารถกดปุ่ม          ได้ โดยระบบจะแจ้งเตอืนว่า “ไม่พบพิกัดปัจจุบัน ต้องการบันทึกข้อมูลโดยไม่มีพิกัด

หรอืไม่” ให้ผูใ้ช้กด ตกลง เพื่อไปทำาส่วนถดัไป แต่ควรใส่พกิดัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตวันกัเรยีนเพื่อการตดิตามดแูล

นกัเรยีนในอนาคต ดงัแสดงในรูปที่ 38

 เมื่อกรอกข้อมูลเสรจ็ครบทั้ง 4 ส่วน ไอคอนสถานะการบนัทกึข้อมูลจะเป็นสเีขยีวทั้ง 4 ไอคอน จากนั้นผู้ใช้

ติ๊ก “รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง” เพื่อยนืยนัข้อมูล ดงัรูปที่ 39

รูปที่ 38 การบนัทกึข้อมูลพกิดั

รูปที่ 39 การแสดงรบัรองข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจรงิ
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คู่มือการบันทึกผลการสำารวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน

 เมื่อรบัรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจรงิ ระบบจะแสดงหน้าสรปุผลการกรอกข้อมูลทกุส่วน (แบบขอรบัทนุ

การศกึษานกัเรยีนยากจน) ขึ้นมาโดยอตัโนมตั ิเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อตรวจสอบ

ข้อมูลทั้งหมดได้ จากนั้นผู้ใช้กดที่ “บันทึก” เพื่อทำาการบนัทกึข้อมูลทั้งหมด ดงัรูปที่ 40

 2.3 การส่งข้อมูล

 ขั้นตอนนี้ต้องทำาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อน แล้วไปที่เมนูหลักในส่วนของการส่ง

ข้อมูล ให้ทำาการกด “ส่งข้อมูล” หลงัจากนั้นระบบจะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ให้สงัเกตที่สถานะบนหน้า

จอแสดงผล ดงัรูปที่ 41

รูปที่ 40 การบนัทกึข้อมูลในขั้นตอนสดุท้าย

* หมายเหต ุถ้าผู้ใช้ข้ามขั้นตอน “รบัรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจรงิ” และ “บนัทกึ” ข้อมูล (เช่นกดปุ่มกลบัไป

รายชื่อ) รายชื่อเดก็จะไม่ถูกย้ายไปยงัฝั่ง “ขอทนุแล้ว” 

รูปที่ 41 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

การทำางาน	Offline	Mode
 การบันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต สามารถทำางานในขณะที่ไม่มี

สญัญาณอนิเตอร์เนต็ได้ (Offline Mode) โดยหลงัจากผู้ใช้ทำาการเข้าสู่ระบบและดงึข้อมูลรายชื่อนกัเรยีนเรยีบร้อย

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

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

ข้อมูล ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อน เมื่อต้องการส่งข้อมูลจึงเชื่อมต่อสัญญาณและกดส่งข้อมูล 

ดงัรูปที่ 42

รูปที่ 42 แสดงฟังก์ชนัการท�างาน Offline Mode ได้
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คู่มือการบันทึกผลการสำารวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน 55

คู่มือการใช้งาน
บันทึกเข้าเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ส่วนที่ 4



คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 ในการบันทึกการเข้าเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ cct.thaieduforall.org โดย

โปรแกรมใช้งานบนเวบ็แอปพลเิคชนัจะสามารถแสดงผลได้ดบีน Google Chrome Version 50 ขึ้นไป 

1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)
 โรงเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากเขตพื้นที่ โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะม ี

username เป็นของตวัเอง ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านดงักล่าว ดงัรูปที่ 43

รูปที่ 43 หน้าเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 44 เมนูหน้าแรก

 หลงัจากเข้าสู่ระบบ จะปรากฏเมนู 3 เมนู ได้แก่

 • คดักรองนกัเรียนยากจน

 • เยี่ยมบ้าน

 • บนัทกึการเข้าเรยีน

 ในที่นี้ให้ผู้ใช้เลอืกใช้งานเมนู “คดักรองนกัเรยีนยากจน” ดงัรูปที่ 44
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คู่มือการบันทึกผลการสำารวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน

 เมื่อเข้าไปที่เมน ู“บนัทกึการเข้าเรยีน” หน้าแรกจะแสดงเมน ูเชค็เข้าเรยีนประจำาวนั และ แสดงนำ้าหนกัส่วนสงู 

ซึ่งครทูี่จะทำาการบนัทกึเข้าเรยีนได้นั้นต้องเป็นครปูระจำาชั้นเท่านั้น โดยการเพิ่มสถานะครปูระจำาชั้นจะต้องให้ Admin 

โรงเรยีนเป็นผู้จดัการให้เท่านั้น ดงัรูปที่ 45

 

 กรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ถูกเพิ่มสถานะครูประจำาชั้นระบบจะทำาการแจ้งเตือนให้ติดต่อ Admin โรงเรียนทำาการเพิ่ม

สถานะให้ ดงัรูปที่ 46

รูปที่ 45 เมนูหน้าแรก

รูปที่ 46 ระบบแจ้งเตอืนกรณทีี่ยงัไม่ได้เพิ่มสถานะครู
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

2. การบันทึกการเข้าเรียนประจำาวัน
 เมื่อเข้าสูเ่มน ู“บนัทกึการเข้าเรยีน”  ผูใ้ช้สามารถทำาการเลอืก ระดบัชั้น และห้องเรยีน จากนั้นคณุครูสามารถ

เลอืกเดอืนย้อนหลงัได้ 3 เดอืน ดงัรูปที่ 47

 จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรยีนเพื่อทำาการเชค็เข้าเรยีนประจำาวนั 

 โดยผู้ใช้เลือกวันที่ต้องการเช็คเข้าเรียนได้ ดังรูปที่ 48 เมื่อเลือกวันที่ต้องการและเลือกนักเรียนที่จะเช็ค 

เข้าเรยีน       ระบบจะแสดงแถบสถานะการเชค็ดงันี้

     มาเรยีน    ขาดเรยีน

     ลาเรยีน    ป่วย      สาย

รูปที่ 47 เมนูหน้าแรก

รูปที่ 48 การเชค็เข้าเรยีนประจ�าวนั

1

2

ข

ล ป ส
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คู่มือการบันทึกผลการสำารวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน

 หากต้องการ “ลบ” วันที่ได้ทำาการเช็คนักเรียน สามารถทำาได้โดยการติ๊กเครื่อหมายถูกออกจากวัน 

ดงักล่าว    เพื่อทำาการลบ จากนั้นระบบจะแสดงข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ยนืยนัการลบ   ดงัรูปที่ 49

3. บันทึกนำ้าหนักส่วนสูง
  เมื่อเลอืกเมนู “บนัทกึนำา้หนกัส่วนสูง” ระบบจะให้บนัทกึนำ้าหนกั/ส่วนสูง จำานวน 4 ครั้ง โดยที่ ครั้งที่ 1 คอื 

ต้นเทอม 1 และ ครั้งที่ 3 คอืต้นเทอม 2 ระบบจะดงึข้อมูลในเทอมครั้งนี้มาให้จากระบบ DMC และ อกี 2 ครั้ง คอื 

ครั้งที่ 2 ปลายเทอม 1 และ ครั้งที่ 4 ปลายเทอม 2 ทางคณุครูต้องทำาการบนัทกึเข้า ดงัรูปที่ 50 

รูปที่ 49 การเชค็เข้าเรยีนประจ�าวนั

รูปที่ 50 แสดงน�้าหนกัส่วนสูง

1 2
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คู่มือการใช้งานบันทึกเข้าเรียน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

ส่วนที่ 5



คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)
 ครแูต่ละคนจะม ีusername เป็นของตนเอง สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผูใ้ช้ดงักล่าว ซึ่งครทูี่จะทำาการบนัทกึ

เข้าเรยีนได้นั้นต้องเป็นครปูระจำาชั้นเท่านั้น โดยการเพิ่มสถานะครปูระจำาชั้นจะต้องให ้Admin โรงเรยีนเป็นผูจ้ดัการ

ให้เท่านั้น ผู้ใช้ต้องเปิดการเชื่อมต่อสญัญาณ wifi หรอื ข้อมูลมอืถอื เพื่อดงึข้อมูลสำาหรบัการใช้งานครั้งแรก และ

การใช้งานในครั้งถัดไปนั้นสามารถใช้งานโดยไม่มสีญัญานอนิเตอร์เนต็ได้ (Offline mode) โดยขณะใช้งานระบบ

จะเก็บข้อมูลลงหน่วยความจำาของอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อน จากนั้นผู้ใช้สามารถกด “ส่งข้อมูล” เพื่อทำาการ 

ส่งข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูลได้ เมื่อเชื่อมต่อสญัญานอนิเตอร์เนต็

รูปที่ 51 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)
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คู่มือการใช้งานบันทึกเข้าเรียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

 เมื่อเข้าใช้งานและดงึข้อมลูนกัเรยีนสำาเรจ็ ระบบจะแสดงหน้าจอการทำางาน “หน้าหลกั” โดยจะแสดงข้อมลู

เบื้องต้นและเมนูต่างๆของระบบ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน วนัที่ปัจจบุนัในการทำางาน ข่าวประชาสมัพนัธ์ต่างๆ และเมนู

การใช้งาน คอื เชค็ชื่อ นำ้าหนกัส่วนสูง ข้อมูล และออกจากระบบ ดงัรูปที่ 52 โดยมเีมนูหลกัดงันี้

รูปที่ 52 หน้าหลกั

“หน้าหลัก” 
สำาหรับแสดงชื่อผู้ใช้ วันที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เตอืนการค้างส่งข้อมูล และเมนูต่างๆ

“เช็คชื่อ” 
สำาหรบัเชค็ชื่อเข้าเรยีน

“นำ้าหนักส่วนสูง” 
สำาหรบัดูนำ้าหนกั/ส่วนสูงที่บนัทกึมาจาก DMC

“ข้อมูล” 
สำาหรบักดดงึหรอืส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล

“ออก” 
สำาหรบัออกจากระบบ
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

2. บันทึกการเข้าเรียน
 เมื่อเลอืกเมนู “เชค็ชื่อ” ระบบจะแสดงชั้นเรยีน ห้องเรยีน และจำานวนนกัเรยีนต่อห้องที่ครูท่านนั้นดูแลเพื่อ

ทำาการบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน โดยเป็นการบันทึกข้อมูลในวันปัจจุบัน หากผู้ใช้ต้องการบันทึกย้อนหลัง

สามารถเข้าไปบนัทกึได้ที่เวบ็ไซต์ http://cct.thaieduforall.org ในเมน ูการบนัทกึเข้าเรยีนซึ่งบนเวบ็ไซต์สามารถบนัทกึ

ย้อนหลงัได้ 30 วนั การบนัทกึเข้าเรยีนบนแอพพลเิคชนันี้มสีญัลกัษณท์ี่บ่งบอกสถานะการมาเรยีนมคีวามหมายดงั

ต่อไปนี้

     หมายความว่า  มาเรยีน

     หมายความว่า ขาดเรยีน

     หมายความว่า ลากจิ

     หมายความว่า ลาป่วย

 

 เริ่มแรกแอพพลิเคชันจะตั้งให้นักเรียนทุกคนมีสถานะมาเรียนทุกคน โดยให้ผู้ใช้เลือกบันทึกเฉพาะนักเรียน

ขาดเรยีน ลา หรอืป่วยเท่านั้น เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บนัทกึ” ข้อมูลจะบนัทกึลง

ฐานข้อมูลอตัโนมตั ิดงัรูปที่ 53 และ 54 ตามลำาดบั

รูปที่ 53 หน้าเชค็ชื่อ รูปที่ 54 แสดงการเชค็ชื่อเข้าเรยีน
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คู่มือการใช้งานบันทึกเข้าเรียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

3. การแสดงข้อมูลน้ำาหนักและส่วนสูง
 เมื่อเลอืกเมนู “นำ้าหนกัส่วนสูง” จะแสดงชั้นเรยีน ห้องเรยีนนกัเรยีน และจำานวนนกัเรยีนต่อชั้น/ห้อง เพื่อให้

ผู้ใช้งานเลือกชั้นเรียนที่ต้องการดูข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานเลือกชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงนำ้าหนัก/ส่วนสูงที่

บนัทกึมาจาก DMC ซึ่งสามารถเลอืกดูเป็นรายครั้งที่บนัทกึข้อมูลที่แถบเมนูด้านบน ดงัรูปที่ 55 และ 56 ตามลำาดบั

รูปที่ 55 หน้าน�้าหนกัส่วนสูง รูปที่ 56 แสดงข้อมูลน�้าหนกั/ส่วนสูง
ที่บนัทกึมาจาก DMC
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คู่มือการดำาเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

4. การอัพเดทข้อมูล และออกจากระบบ
 เลอืกเมน ู“ข้อมลู” ในหน้าหลกั กรณทีี่มผีูใ้ช้บนัทกึข้อมลูผ่านทางเวบ็ไซต์เพิ่มเตมิ ผูใ้ช้สามารถกด “อพัเดท

ข้อมูล” เพื่อทำาการดงึข้อมูลชดุที่เป็นปัจจบุนัเข้าสู่อปุกรณ์เคลื่อนที่ ดงัรูปที่ 57 และกรณเีลอืก “ออกจากระบบ” 

โปรแกรมจะ Log out ออกจากระบบ ดงัรูปที่ 58

รูปที่ 57 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ รูปที่ 58 ออกจากระบบ
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คู่มือการใช้งานบันทึกเข้าเรียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

การทำางาน	Offline	Mode
 ขณะใช้งานแบบ Offline Mode ระบบจะเกบ็ข้อมูลลงหน่วยความจำาของอปุกรณ์เคลื่อนที่ก่อน เมื่อเชื่อม

ต่อสัญญานอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเลือกเมนู “ข้อมูล” และกด “ส่งข้อมูล” เพื่อทำาการส่งข้อมูลที่ค้างอยู่ใน

อปุกรณ์เคลื่อนที่เข้าสูฐ่านข้อมลูได้ โดยสงัเกตที่สถานะการส่งข้อมลูบนหน้าจอแสดงผล เน้นยำา้ว่าให้กดส่งข้อมลู

ทุกครั้งก่อนออกจากระบบ ดงัรูปที่ 59

 

   

รูปที่ 59 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
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