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ค าน า 

 

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561 จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 54 วรรคหก เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้้าในการศึกษา และ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

โดยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5(2) ก้าหนดให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 
และผู้ด้อยโอกาส จนส้าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2562 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
จึงร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ด้าเนินการโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
ครัวเรือนและสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ท่ีสอดคล้องตามความถนัดและความ
ต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคลโดยมีเงื่อนไขส้าคัญคือ นักเรียนทุนเสมอภาคจะต้องมาเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนท้ังหมดในภาคเรียนนั้น ๆ เพื่อป้องกัน การหลุดออกจากระบบการศึกษา 

เพื่อให้การด้าเนินงานในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงได้จัดท้า “คู่มือการด้าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุน
เสมอภาค) ปีการศึกษา 2563” เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินงานของผู้ท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย              
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าท่ี เกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนและแนวทางการด้าเนินงานของสถานศึกษา 
ปฏิทินการด้าเนินงาน รวมถึงขั้นตอนการด้าเนินการผ่านระบบสารสนเทศ โดยหวังให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้
เป็นแนวทางเพื่อด้าเนินงานท่ีมีความถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และสถานศึกษาสามารถด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาต่อไป 
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 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
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การเข้าใช้งานระบบ และ ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

การเข้าใช้งานระบบของสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 เว็บไซต์ “ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” cct.thaieduforall.org 

 ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟนได้ที่ 
- ระบบ iOS : เลือก App Store ค้นหา ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

- ระบบ Android : เลือก Play Store ค้นหา ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

 

ช่องทางการติดต่อส่ือสารกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

 1. EEF Call center  

    หมายเลขโทรศัพท์ : 02-079-5475 กด 1 (ในวันและเวลาท้าการ เวลา 08:30 – 18:00 น.) 
 2. Facebook page   : การคัดกรองนักเรียนยากจน 

 3. Line official Account (จ– ส เวลา 08.00 – 20.00 น. / อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.)  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ ์

    พิมพ์ค้นหาและเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชั่นไลน์ : @cctthailand   หรือ สแกน QR code  

      

 

 

 

 

 

4. You tube:  ช่อง EEF Thailand   “รายการ โชคดีท่ีมีคร”ู 
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ปฏิทินการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  

(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

ส าหรับ นักเรียนกลุ่มเก่า ทีไ่ด้รับทุนต่อเนื่อง  
 

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

15 ม.ิย – 18 ก.ค. 63 

 

ระบบ DMC เปิดให้บันทึกข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล สถานศึกษายืนยนัตัวตนและเลือกประเภท
ความด้อยโอกาส “ยากจน” ของนักเรียนช้ันเคลื่อนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่อง 

ครูประจ้าช้ัน 

ครูแอดมิน 

1 – 26 ก.ค. 63 

 

ตรวจสอบและยืนยนัข้อมูลนักเรียนชัน้เคลื่อน  ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    
(1) แก้ไขข้อมูลผู้ปกครองให้เป็นปจัจุบัน 

(2) สถานศึกษาด้าเนินการเปิดบญัชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรยีน 

 (รายละเอียดตามขั้นตอนการเปิดบัญชี) 
(3) แก้ไขช่องทางการรับเงินค่าครองชีพของนักเรียนทุนเสมอภาค   
(4) ยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข ส้าหรับกรณี สถานะครัวเรือนมีการเปลีย่นแปลง (ไม่จน)  
(รายชื่อนักเรียนท่ีมีการยกเลิกทุนจะต้องน้าเข้าพิจารณาเห็นชอบในท่ีประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา (นร.05) จึงจะสามารถยกเลิกทุนได้สมบูรณ)์ 

ครูแอดมิน  
ครูประจ้าช้ัน  

10 – 13 ส.ค. 63 

 

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนกลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง 2 ช่องทาง ดังนี้ 
(1)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ของนักเรียนทุนเสมอภาค 

(2)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีสถานศกึษาที่เปิดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. (กรณีนักเรยีนขอรับเงินสด) 

กสศ. 

20 ส.ค. 63 สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงินกลุ่มชั้นเคลื่อน ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    ครูแอดมิน 

20 ส.ค. -  16 ก.ย. 63 (1) สถานศกึษาด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค  
ในกรณีที่นักเรยีนรับเงินสด ผา่นสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มใบส้าคญัรับเงิน (นร.06) 

ภายใน 20 วันท้าการหลังจากระบบแจ้งสถานะการโอนเงิน  
(2) สถานศกึษาบันทกึข้อมูลใบส าคัญรับเงิน (นร.06) ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 

ครูแอดมิน 

ครูประจ้าช้ัน 

20 ส.ค. – 20 ก.ย. 63 สถานศึกษาด าเนินการคืนเงินค่าครองชีพ กรณี นักเรียนที่ไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต  
กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org   รูปแบบ Bill Payment เท่านั้น 

ครูแอดมิน 

หมายเหตุ :  ส าหรับเงินอุดหนนุแบบมีเงื่อนไข ในส่วนของค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่มีการขยายเวลาในการ
ด าเนินการ ให้สถานศึกษาด าเนนิการให้เล้วเสร็จพร้อมกับกลุม่เก่าในภาคเรียนที่ 1/ 2563  
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ส าหรับกลุ่มนักเรียนกลุม่ใหม ่

 

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

15 ม.ิย – 18 ก.ค. 63  ระบบ DMC เปิดให้บันทึกข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล  
สถานศึกษายืนยันตัวตนและเลือกประเภทความด้อยโอกาส “ยากจน” ของนักเรียนกลุ่มใหม่ 

(ภาคเรียนนี้ ไม่มีการดึงข้อมูลตัง้ต้นของ นร กลุ่มใหม่ จากระบบ DMC) 

ครูประจ้าช้ัน 

ครูแอดมิน 

9- 29 ก.ค. 63 เปิดระบบ cct.thaieduforall.org   สถานศึกษาด้าเนินการคัดกรองนักเรียนกลุม่ใหม่  ดังนี ้
(1) นักเรียนท่ีเคยได้รับเงินอุดหนนุปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน ครบ 3 ปีต่อเนื่อง (ตั้งแต่ พ.ศ.2560) 
(2) นักเรียนทุนเสมอภาคกลุม่เก่าที่มีการย้ายสถานศึกษา 
(3) นักเรียนท่ีเคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน
ยากจน 

(4) นักเรียนท่ีไม่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (ทุกระดบัช้ันตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึง 
มัธยมศึกษาตอนต้น) 

 ครูประจา้ช้ัน 

19 ส.ค. 63  กสศ. ประกาศรายช่ือนักเรียนทุนที่ผ่านเกณฑ์ PMT  ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    กสศ. 

 

 

20 – 31 ส.ค. 63 

สถานศึกษา ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ และดา้เนินการผา่นระบบ 

cct.thaieduforall.org ดังนี้ 
(1) การเปดิบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค (รายละเอียดตามขั้นตอนการเปิดบญัช)ี 

(2) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับรองข้อมูลนักเรียนกลุ่มใหม่  และการด้าเนินกิจกรรม
ในส่วนของสถานศึกษาท่ีมีเงินคงเหลือจากภาคเรยีนที่ 2/2562  (ตามแบบฟอร์ม นร.05 และ ก.001)  

(3) เพิ่มเตมิข้อมูลบญัชีธนาคารพรอ้มเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค 

(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือนักเรียนกลุ่มช้ันเคลื่อน ท่ีมีการขอยกเลิกทุน                    
(กรณียกเลิกทุนจะท้าให้นักเรียนเสียสิทธ์ิการได้รับทุนปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน และ ทุนเสมอ
ภาค)  

ครูแอดมิน 

ครูประจ้าช้ัน 

ผู้อ้านวยการ
โรงเรียน 

8 – 10 ก.ย. 63 กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  กลุ่มใหม่  2 ช่องทาง ดังนี้  
 (1)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ของนักเรียนทุนเสมอภาค 

(2)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีสถานศกึษาที่เปิดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. (กรณีนักเรยีนขอรับเงินสด) 

กสศ. 

14 ก.ย. 63 สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงิน กลุ่มใหม่ ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    ครูแอดมิน 

15 ก.ย. – 12 ต.ค. 63  (1) สถานศึกษาด้าเนินการจดัสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค  
ในกรณีที่นักเรยีนรับเงินสด ผา่นสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มใบส้าคญัรับเงิน (นร.06) 

ภายใน 20 วันท้าการหลังจากระบบแจ้งสถานะการโอนเงิน  
(2) สถานศึกษาบันทึกข้อมูลใบส้าคัญรับเงิน (นร.06) ให้แล้วเสร็จภายในก้าหนด 

ครูแอดมิน  
ครูประจ้าช้ัน 

15 ก.ย. – 15 ต.ค. 63 สถานศึกษาด้าเนินการคืนเงินค่าครองชีพ กรณี นักเรียนท่ีไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต  
กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org  รูปแบบ Bill Payment เท่านั้น 

ครูแอดมิน 
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 (1) การบันทึกข้อมูลการมาเรียน และ น้ าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทุนเสมอภาค  

(2) การบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินในส่วนของสถานศึกษา  
 

 

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 ส.ค.  - 20 พ.ย.63 สถานศึกษาด้าเนินการบันทึกข้อมูลเง่ือนไขสา้คัญในการรับเงินอุดหนุน ดังนี้ 
(1) การมาเรียนของนักเรยีนทุนเสมอภาค   
( สถานศึกษาเปิดเรียน 1 ก.ค. – 13 พ.ย. 63 )  

(2) น้้าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทุนเสมอภาค   

ครูประจ้าช้ัน  

1- 20 พ.ย.63 สถานศึกษา ด้าเนินการสรุปยอดการใช้จ่ายเงินในส่วนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ดังนี ้
(1)  เงินส่วนของสถานศึกษา หากใช้จ่ายไม่หมดในทุกกรณี ให้คืนกลบัมายัง กสศ.  
(2) บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา ตามแบบฟอรม์รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
นักเรียนทุนเสมอภาค (ก.002) 

ครูแอดมิน 

1- 30 พ.ย.63 สถานศึกษาด้าเนินการคืนเงินส่วนของสถานศึกษา ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    ครูแอดมิน 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากภาคเรยีนที่ 1/2563 เล่ือนเปิดภาคเรียนจึงมีข้อจ ากัดเร่ืองระยะเวลา และการจัดสรร
เงินอุดหนุนให้ทันปีงบประมาณ 2563 จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนและการคัด
กรองควบคู่กันระหว่างระบบ DMC และ CCT 
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การเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค โดยไม่มีค่าเปิดบญัชี 

 (เฉพาะ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เท่านั้น)  

เงื่อนไข การเปิดบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนเสมอภาค  

(1) ต้องเป็นนักเรียนทุนเสมอภาคที่มีเลขประจ้าตัวประชาชน และมีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

(2) การเปดิบัญชีธนาคารต้องผูกบญัชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจ้าตัวประชาชนของนักเรียนทุนเสมอภาค 

(3) การเปดิบัญชีธนาคารของนักเรียนให้สถานศึกษาเลือกเปดิตามบญัชีธนาคารสถานศึกษาที่ใช้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. หาก
บัญชีธนาคารเป็นธนาคารกรุงไทย ให้เลือกด้าเนินการเปดิบัญชีเป็นของธนาคาร ธกส. หรือออมสิน สาขาท่ีใกล้เคียงกับ
สถานศึกษา ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้น  

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ส าหรับนักเรียนกลุม่เก่าท่ีได้รับทุนต่อเนื่อง 
 

 

 

1 – 26 ก.ค. 63 

 

สถานศึกษา ด้าเนินการผา่นระบบ cct.thaieduforall.org  ดังนี ้
(1)  พิมพ์เอกสารขอเปดิบัญชีธนาคารโดยไม่มีค่าเปิดบัญชี (เฉพาะ ธนาคารออมสิน หรือ ธกส.) 

(2)  แจ้งนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้เตรียมบัตรประชาชนนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อไปด้าเนินการ
เปิดบัญชีและสมัครบริการพร้อมเพย์กับธนาคาร ตามเอกสารขอเปดิบัญชี ที่สถานศึกษาพิมพ์
ให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค 

(3) เมื่อนักเรยีนเปิดบญัชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้น้าเอกสารขอเปิดบัญชีส่วนท่ีธนาคารรับรอง
ข้อมูลการเปิดบัญชีน้าส่งให้สถานศึกษา 

ครูแอดมิน  
ครูประจ้าช้ัน  

สถานศึกษาด้าเนินการแจ้งเปลี่ยนช่องทางการรับเงินและเพิ่มเติมข้อมูลบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ 
ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    

ครูแอดมิน 

ส าหรับนักเรียนกลุม่ใหม ่

20 – 25 ส.ค. 63 สถานศึกษา ด้าเนินการผา่นระบบ cct.thaieduforall.org  ดังนี ้
(1)  พิมพ์เอกสารขอเปดิบัญชีธนาคารโดยไม่มีค่าเปิดบัญชี (เฉพาะ ธนาคารออมสิน หรือ ธกส.) 

(2)  แจ้งนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้เตรียมบัตรประชาชนนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อไปด้าเนินการ
เปิดบัญชีและสมัครบริการพร้อมเพย์กับธนาคาร ตามเอกสารขอเปดิบัญชี ที่สถานศึกษาพิมพ์
ให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค 

(3) เมื่อนักเรยีนเปิดบญัชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้น้าเอกสารขอเปิดบัญชีส่วนท่ีธนาคารรับรอง
ข้อมูลการเปิดบัญชีน้าส่งให้สถานศึกษา 

ครูแอดมิน  
ครูประจ้าช้ัน  

20 – 31 ส.ค. 63 สถานศึกษาด้าเนินการบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    ครูแอดมิน 

หมายเหตุ : ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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สารบัญ 

ส่วนที่ 1 แนวทางการด าเนินงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค 

1.1 หลักการ 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.3 แนวทางการด าเนนิงาน 

1.4 นิยามท่ีเก่ียวข้อง 
1.5 หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 

1.6 การรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ส่วนที่ 2 บทบาทหน้าที่และขัน้ตอนการด าเนินงาน 

2.1 บทบาทหนา้ท่ี ระดบัสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยก ากับติดตาม 

2.2 ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

2.3 ขั้นตอนการประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 

2.4 อัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

2.5 การจัดสรรเงินค่าครองชีพแก่นกัเรียนทุนเสมอภาค 

2.6 การจัดท าแผนการใช้จา่ยเงิน (ก.001) และแบบสรุปผลการใช้จา่ยเงิน (ก.002) 

ส่วนที ่3 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

3.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่นไข 

3.2 ช่องทางการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

3.3 การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

3.4 แนวทางการใช้จ่ายอุดหนนุแบบมีเงื่อนไข 

3.5 การคืนเงิน 

ส่วนที่ 4 การด าเนินงานเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ในส่วนของสถานศึกษา 

     4.1 หลักการด าเนินงานในส่วนของสถานศึกษา 

     4.2 การใช้จ่ายเงนิของสถานศึกษา 
ภาคผนวก 

    แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง 

    หนังสือเวียนท่ีเก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 1 

แนวทางการด าเนินงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค 

1.1 หลักการ 

ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561 มาตรา 5(2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและ
ค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสจนส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
(Conditional Cash Transfer : CCT) โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบการคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขแก่นักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรยีนทุนเสมอภาค) ท่ัว
ประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว 
บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และพัฒนาการ
ของนักเรียนท่ีสอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล รวมท้ังส่งเสริมความเสมอภาค
ทางการศึกษา  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) ส าหรับบรรเทาอุปสรรคการ
มาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียนท่ี
สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการตามศักยภาพ 

1.3 แนวทางการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการคัดกรองนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี
เงื่อนไข กับ กสศ. 

2. ร่วมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว และ
สนับสนุน สถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคได้พัฒนา
ตนเองตาม ศักยภาพ 

3. การรายงานผล และการติดตาม นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนจะต้องรักษาอัตราการมา
เรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด และสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต้องรายงานอัตราการมา
เรียน และน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียนให้ กสศ.ทราบซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน 
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1.4 นิยามที่เกี่ยวข้อง 

1. นักเรียนทุนเสมอภาค : หมายถึง นักเรียนยากจนท่ีผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ (Proxy 

Means Test : PMT) และอยู่ในกลุ่มท่ีมีค่าคะแนนความยากจนพิเศษ (Extremely Poor) ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด และจะได้รับทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี  

2. นักเรียนกลุ่มเก่า : หมายถึง นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ (Proxy Means 

Test : PMT) และได้รับทุนต่อเนื่องจาก กสศ. เมื่อปีการศึกษา 2562  

3. นักเรียนกลุ่มใหม่ : หมายถึง นักเรียนท่ีมีสถานะครัวเรือนยากจนและต้องด าเนินการคัดกรองความยากจน
ในปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งประเภท ดังนี้ 
(3.1) นักเรียนที่เคยได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ครบ 3 ปีต่อเนื่อง (ตั้งแต่ พ.ศ.2560) 

(3.2) นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าท่ีมีการย้ายสถานศึกษา 

(3.3) นักเรียนที่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน 

(3.4) นักเรียนท่ีไม่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (ทุกระดับชั้นตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึง 
มัธยมศึกษาตอนต้น) 

4. เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข : หมายถึง เงินอุดหนุนท่ีส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
(กสศ.) จัดสรรให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยนักเรียนท่ีได้รับเงิน
อุดหนุนจาก กสศ. จะต้องรักษาอัตราการมาเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

5. ค่าครองชีพ : หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างเรียนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

6. ค่าอาหาร : หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาอาหารเช้าส าหรับนักเรียนทุนเสมอภาคระดับ 
อนุบาล-ประถมศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดหาอาหารเช้าและ/หรืออาหารกลางวันส านักเรียน
ทุนเสมอภาคระดับมัธยมศึกษา 

7. ค่ากิจกรรมการพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาค : หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษาและกิจกรรม
พัฒนานักเรียนทุนเสมอภาคให้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถจัดท า
กิจกรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียน
ทุนเสมอภาคท่ีสอดคล้องกับความถนัดและความต้องการตามศักยภาพได้เป็นรายบุคคลและบริบทของ
สถานศึกษา 

8. หน่วยก ากับติดตาม : หมายถึง หน่วยงานท่ีต้นสังกัดมอบหมาย หรือขอความร่วมมือในการสนับสนุน และ
ติดตามสถานศึกษาให้สามารถด าเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน  225 เขต ท่ัวประเทศ  
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1.5 หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 

 

1. การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคในครัวเรือนทั่วไป กสศ. ประเมินจากข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้   
1) ข้อมูลรายได้เฉล่ียของสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน                 

ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน  
2) ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้าน  ได้แก่ 

1. สมาชิกครัวเรือนท่ีมีภาระพึ่งพิง (ผู้พิการ/เจ็บป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอายุ หรือผู้ไม่มีรายได้)  
2. การอยู่อาศัย (บ้านตนเอง/บ้านเช่า/อยู่กับผู้อื่น) 
3. ลักษณะท่ีอยู่อาศัย 

4. ท่ีดินท าการเกษตรได้ (รวมเช่า) 
5. แหล่งน้ าดื่ม 

6. แหล่งไฟฟ้า 
7. ยานพาหนะในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้) 
8. ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้) 

นอกจากน้ี ยังอาศัยข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ อาทิ สถานภาพครอบครัว ขนาดครัวเรือน ภาพถ่ายบ้านท่ีพัก
อาศัย จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับต าบล/หมู่บ้าน มาพิจารณาประกอบด้วย 

ท้ังนี้ข้อมูลรายได้ สถานะครัวเรือน และข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จะถูกน ามาค านวณด้วยวิธีการ
ทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Test : PMT) โดยก าหนดน้ าหนักให้กับสถานะครัวเรือนแต่ละด้าน  
ค่าน้ าหนักท่ีได้จะน ามาแปลงเป็นคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคน ค่าคะแนนความยากจนจะมีระดับความ
ยากจน1 ตั้งแต่จนน้อย ถึง จนมากท่ีสุด 

2. การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคในกรณีครัวเรือนสถาบัน ซึ่งหมายถึง นักเรียนอาศัยใน องค์กรศาสนา โรงเรียน
พักนอน สถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิท้ังท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน  กสศ. ประเมินจากข้อมูลด้านรายจ่ายของ
สถาบันในการดูแลนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายรับและทรัพย์สินของสถาบันโดยประมาณ รวมถึงยังพิจารณาจาก
ความประสงค์ของสถาบันในการขอรับทุน และสามารถด าเนินการตามเงื่อนไขท่ี กสศ. ก าหนดไว้ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 *ระดับความยากจน ข้ึนอยู่กับคะแนนความยากจนเป็นค่าคะแนนแบบสัมพัทธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ 
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1.6 การรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

การบันทึกข้อมูลรายได้ และข้อมูลสถานะครัวเรือนเพื่อประกอบการพิจารณาการคัดกรองนักเรียนยากจน               
ให้มกีารรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย 3 ฝ่ายดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ปกครองของนักเรียน 

2) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

3) เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้เป็นไปตามประกาศส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
การจัดให้มีการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐดังนี้ 

การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ผู้ด าเนินโครงการจัดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
ต าบลที่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นท่ีดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 

1.1 ข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงานหรือช านาญการ 
หรือเทียบเท่า 

1.2  ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

1.3  ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผู้รับรองและลงลายมือชื่อในแบบรับรองและระบุเลขประจ าตัวประชาชนของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งอาจกระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
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ส่วนที่ 2 

บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการด าเนินงาน 

2.1 บทบาทหน้าที่ ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยก ากับติดตาม 

การด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กสศ. ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .) เพื่อใช้กลไกของเขตพื้นท่ีการศึกษา                      
ในการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดย จ าแนก
ระดับและบทบาทหน้าท่ีไว้ดังนี้ 

ระดับสถานศึกษา  สามารถแบง่บาทบาทหน้าที่ 3  ระดับ ดังน้ี  

1. ครูคัดกรองหรือครูประจ าชั้น สามารถด าเนนิการโดยเลือกใช้ Mobile Application (ใช้ไดท้ั้ง online-offline) 

หรือเว็บไซต์ระบบปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยมีบทบาทหน้าท่ี ดงันี้  
(1) ลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง เพื่อบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน

ยากจน (แบบ นร.01) โดยด าเนินการ คัดกรองความยากจน ข้อมูลรายได้ สถานะครัวเรือน ถ่ายภาพ
ท่ีพักอาศัย เช็คอินพิกัดบ้าน  

(2) น าข้อมูลการคัดกรองความยากจนให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง รับรองข้อมูลและการยินยอมใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แก่ กสศ.  

(3) น าแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ  ตามประกาศของ กสศ. “รับรองสถานะครัวเรือนของนักเรียนยากจน” 

(4)  ครูผู้เยี่ยมบ้านหรือส ารวจข้อมูล ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานตามแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจน  (แบบ นร.01) 

(5) เมื่อ กสศ. ด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ให้ด าเนินการแจ้งผลการรับเงินอุดหนุน
นักเรียนทุนเสมอภาค (แบบนร.08) ไปยังผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาค  

(6) นัดหมายเวลาในการมารับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (เฉพาะกรณี นักเรียนขอรับเงินสด ผ่าน
สถานศึกษา) รวมท้ังเบิกจ่ายเงินอดหนุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ตามรายละเอียดใบส าคัญรับเงิน  
(แบบนร.06) 

(7) บันทึกการมาเรียน และน้ าหนัก-ส่วนสูง “นักเรียนทุนเสมอภาค” 

2. ผู้ดูแลระบบคัดกรอง (admin โรงเรียน) สามารถด าเนนิการผ่านเว็บไซต์ระบบปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน โดยมี
บทบาทหนา้ท่ี ดังนี ้

(1) เมื่อ กสศ. ประกาศรายชื่อ “นักเรียนทุนเสมอภาค” ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับรองผลการบันทึกข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคของสถานศึกษาขั้น
สุดท้าย (แบบ นร.05) 
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(2) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคท่ีผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองจาก  กสศ. 
น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลและรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค 

(3) จัดท าแผนการใช้เงินอุดหนุนในสว่นของสถานศึกษาของแต่ละภาคเรียน (แบบ ก.001) พร้อมน าเข้า
ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการรับรองแผนการด าเนินงานของสถานศึกษา 

(4) เมื่อ กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุน  “นักเรียนทุนเสมอภาค” ผ่านบัญชีธนาคารสถานศึกษา                       
(ตามหลักเกณฑ์ท่ี กสศ. ก าหนด) และ/หรือบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค  
ตามท่ีสถานศึกษาด าเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ให้ด าเนินการตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่าน
ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อแจ้งข้อมูลไปยังครูประจ าชั้น และเตรียมการแจ้งผลการ
จัดสรรเงินอุดหนุนไปยังนักเรียนทุนเสมอภาค/ผู้ปกครอง  

(5) ด าเนินการจัดท าแผนและเสนอแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของสถานศึกษา เช่น การจัดหาอาหาร 
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค  

(6) บันทึกสรุปผลการใช้จ่ายเงิน (แบบ.002) ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

(7) กรณีท่ีมีการคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ท้ังในส่วนค่าครองชีพของนักเรียนทุนเสมอภาค และเงิน
ในส่วนของสถานศึกษา ให้ด าเนินการผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการท่ี  กสศ.ก าหนด 

3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และยังช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของ ครูประจ า
ชั้น ครูผู้ดูแลระบบตลอดจนผู้เก่ียวข้อง โดยต้องมีการมอบหมายหน้าท่ีการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ดังนี้ 

(1) มอบหมายเจ้าหน้าท่ีหรือครูท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงาน เป็น “ผู้ดูแลระบบคัดกรอง (แอดมินโรงเรียน)” 
เพื่อท าหน้าท่ีในการดูแลระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค และด าเนินการเป็นผู้ประสานงานท้ังเรื่อง การสื่อสารกับ
ครูประจ าชั้น การด าเนินการบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา และ การประสานงานกับ กสศ.  

(2) มอบหมายผู้รับผิดชอบการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องในส่วนของการบริหารจัดการงบเงินอุดหนุนของ
สถานศึกษา ท่ีได้รับเพิ่มเติมจาก กสศ.  คือ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าท่ีการเงิน ของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

ระดับคณะกรรมการสถานศึกษา 

การประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีเป้าหมายเพื่อสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบ นร.01 และสภาพจริงของสถานะครัวเรือนท่ี
เป็นปัจจุบันเพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทท่ีจะต้องพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ก. รับรองข้อมูลการบันทึกข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคตามท่ีครูบันทึกในแบบ นร.01 

ข. กรณีท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่านักเรียนท่ีผ่านการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอ
ภาค แต่ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การคัดกรอง ให้ระบุเหตุผลประกอบท่ีชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
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ค. รับรองแผนการใช้เงินของสถานศึกษา แบบ ก.001 ส าหรับค่าอาหารและค่ากิจกรรมการพัฒนา
ทักษะอาชีพหรือทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค 

ง. ระบุมติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจารณารับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค               
การประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ใ ห้ผู้อ านวยการ
โรงเรียนจัดประชุมผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องมีผู้แทนอย่างน้อย 5 ฝ่ายเข้าร่วมประชุม 
ดังนี้ 

(1) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

(2) ผู้แทนชุมชน 

(3) ผู้แทนผู้ปกครอง 
(4) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

(5) ผู้แทนครูท่ีรับผิดชอบการคัดกรอง 

กรณีท่ีสถานศึกษาต้องการเพิ่มผู้แทนชุมชน เพื่อให้สามารถรับรองสถานะครัวเรือนได้ถูกต้องและ
ครอบคลุมพื้นท่ีบริการของนักเรียนทุนเสมอภาค สถานศึกษาสามารถเพิ่มผู้แทนชุมชนได้ 

ท้ังนี้ หากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ประธานมอบหมาย ให้ 
รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุมแทนได้ 

ระดับหน่วยก ากับติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ท่ัวประเทศ โดยมี

เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการท างานของสถานศึกษาโดยให้ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการท างานของ
โครงการ ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินงานท่ีถูกต้องก ากับติดตามให้สถานศึกษาเบิกจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ตลอดจนสุ่มลงพื้นท่ีเพื่อติดตามการด าเนินงานของโครงการในระดับสถานศึกษา และครัวเรือนท่ีได้รับเงิน
อุดหนุนจาก กสศ. ดังนี้ 

(1) จัดประชุมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ด้านกระบวนการและการใช้ระบบแอปพลิเคชั่น) 

(2) ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านระบบสารสนเทศ 
ประกอบด้วย การคัดกรองของสถานศึกษาและรับรองข้อมูลของคณะกรรมการสถานศึกษา ติดตาม
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ติดตามผลการบันทึกการมาเรียนหรือน้ าหนัก ส่วนสูง ให้
เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงานของ กสศ. 

(3) สุ่มลงพื้นท่ีตรวจสอบผลการด าเนินงานตามกระบวนการคัดกรองการจ่ายเงินให้กับนักเรียนทุนเสมอ
ภาคและการเบิกจ่ายตามแผน/ผลการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) 

(4) กรณีมีการร้องเรียน หน่วยก ากับติดตามจะต้องลงพื้นท่ีตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดด้วย 
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2.2 ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

 

1. ครูคัดกรองหรือครูประจ าชั้น ส ารวจรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียนท่ีมีสภาพความยากจนและความด้อยโอกาส 
รวมท้ังประเมินรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน และด าเนินการเลือกประเภท
ความด้อยโอกาส “ยากจน” ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data management Center: DMC) 

ของต้นสังกัด  
2. ด าเนินการสมัครขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  
3. ครูคัดกรองหรือครูประจ าชั้นนัดหมายกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อลงเยี่ยมบ้านหรือสอบถามข้อมูลครัวเรือน

จากผู้ปกครอง 
4. สอบถามข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลรายได้ สถานภาพครัวเรือน ตามแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน 

(นร.01) โดยสามารถเลือกจัดเก็บผ่านแอปพลิเคชั่น หรือกระดาษแล้วน ามาบันทึกข้อมูลผ่านระบบ 

5. ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้องก่อนให้ผู้ปกครองลงนามรับรองข้อมูลและให้ความ
ยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แก่ กสศ. 

6. น าข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (นร.01) ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับรองว่านักเรียนอาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสจริง 
            ส าหรับการถ่ายภาพทีพ่ักอาศัยของนักเรียนปัจจุบนั จ านวน 2 ภาพ ประกอบดว้ย 

ภาพท่ี  1 ภาพถ่ายภายนอกท่ีพกัอาศัย ถ่ายให้เห็นหลังคาและฝาผนงัของที่พักอาศัยท้ังหลัง 
ภาพท่ี  2 ภาพถ่ายภายในท่ีพักอาศัย ถ่ายให้เห็นพื้นและบริเวณภายในท่ีพักอาศัย 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1 ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า นร.01 

1. จ านวนสมาชิกครัวเรือน : หมายถึง จ านวนสมาชิกท้ังหมดของครัวเรือน (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือไม่ก็ได้) 
ท้ังหมดที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน จัดหา หรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจ าเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน โดยบุคคล
เหล่านั้นอาจเป็นญาติ หรือไม่เป็นญาติก็ได้ แต่ไม่นับสมาชิกท่ีไปท างานท่ีอ่ืนและไม่กลับมาพักนอนท่ีบ้าน 
นานเกิน 3 เดือน ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา (ระยะเวลานับจากเดือนก่อนสัมภาษณ์ย้อนหลังไป 12 เดือน เช่น 
เดือนท่ีสัมภาษณ์คือ เดือนมิถุนายน 2562 ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา คือ เมษายน 2561 – พฤษภาคม 2562) 

2. รายได้ของสมาชิกในครัวเรือน : หมายถึง รายได้ของสมาชิกแต่ละคนต่อเดือน หากไม่มีรายได้ให้กรอก 0 
รายได้ของนักเรียนไม่นับเป็นรายได้ของครัวเรือน กรณีที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้ที่ได้รับมาจากสมาชิกท่ีไป
ท างานท่ีอื่นให้นับด้วย เช่น เงินที่ได้รับจากลูกหลานหรือสามี/ภรรยาท่ีไปท างานในเมืองหรือต่างประเทศ 

3. รายได้ในครัวเรือน : หมายถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนรวมกัน 

4. รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน : กรณีรายได้บางประเภทมิได้เป็นรายได้ประจ าท่ีเข้ามาทุกเดือน ให้ค านวณ
จากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพท้ังปี หารด้วย 12 เดือน อาทิเช่น รายได้จาก
การขายผลผลิตทางการเกษตร ให้หักต้นทุนในการท าการเกษตรก่อน 

5. รายได้ในครัวเรือนเฉล่ียต่อคน : หมายถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนรวมกัน หารด้วยจ านวน
สมาชิกของครัวเรือนท้ังหมด 

6. ความพิการ : หมายถึง ผู้ท่ีมีความพิการทางด้านร่างกายและด้านสติปัญญา 

7. ความพิการทางร่างกาย : หมายถึง ผู้พิการทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ทางการสื่อความหมายและทาง
กายหรือการเคลื่อนไหว 

8. ความพิการทางสติปัญญา : หมายถึง ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และทางสติปัญญาและการเรียนรู้ 
9. บิดามารดา : หมายถึง บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ 
10. ผู้ปกครอง : หมายถึง บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอ่ืนซึ่งรับ
เด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย 

11. สถานสงเคราะห์/ครัวเรือนสถาบัน : หมายถึง สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จ าต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป เช่น องค์การศาสนา โรงเรียนกินนอน สถานสงเคราะห์ 
มูลนิธิ เป็นต้น 

12. โรคเรื้อรัง : ตามนิยามท่ีกระทรวงสาธารณสุขใช้มี 2 นิยาม คือ 

1) โรคเร้ือรัง คือ ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังท่ีไม่ติดต่อ หรือภาวะท่ีเกิดจากความเสื่อมของร่างกายตามอายุ ส่วน
ใหญ่จะไม่มีสาเหตุที่แนน่อน มีปจัจัยเสี่ยงหลายอยา่ง มีระยะเวลาฟักตัวของโรครวมถึงระยะเวลาของการ
ด าเนินโรคท่ียาวนาน ไม่ติดต่อโดยทางสัมผัส สามารถท าให้เกิดความพิการหรือการท างานที่ผิดปกติของ
ร่างกายและรักษาไม่หาย 

2) โรคเร้ือรัง คือ ภาวะท่ีมีความผิดปกติหรือเบี่ยงเบนไปจากปกติของร่างกาย เป็นภาวะท่ีเปน็อย่างถาวร ท า
ให้เกิดความพิการ เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพท่ีไม่สามารถรักษาให้กลับคืนปกติได้ ผูป้่วยที่
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อยู่ในภาวะนี้ต้องการการกายภาพบ าบัดหรือการปรับตัวส าหรับสภาวะนี้ นอกจากนั้นยังต้องรกัษาติดตาม
ดูแลในระยะยาว รวมท้ังโรคประจ าตัวทีส่ามารถรักษาหายได้ แต่ถ้ารักษาติดต่อกันนานเกิน 3 เดือนแล้ว
ยังไม่หาย ยังคงต้องรักษาต่อไป ให้ถือว่าเป็นโรคเร้ือรัง 

13. เกษตรกรรม : หมายถึง การเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมท้ังการเลี้ยงสัตว์ การท าประมง และท าป่าไม้ 
14. ที่ดินที่ใช้ท าการเกษตร : หมายถึง ท่ีดินท่ีใช้เพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยมีกรรมสิทธิ์ในการถือครอง

หรือไม่มี เช่น ท่ีดินเช่า ให้นับรวมท่ีดินท่ีได้ใช้ประโยชน์ทุกผืน ซึ่งอาจอยู่คนละท้องท่ีได้  
 

การคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข อาศัยข้อมูลท่ีกรอกในแบบฟอร์มนร.01  เพื่อประเมิน
รายได้ทางอ้อม ด้วยวิธีการทางสถิติ ข้อมูลสถานะครัวเรือนท้ังแปดด้านจะถูกน าไปประมวลผลเพื่อก าหนดระดับรายได้
และความยากจนของครัวเรือนนักเรียน ดังน้ันครูผู้เก็บข้อมูลต้องให้ความส าคัญกับข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ให้มากที่สุด เมื่อได้คะแนนความยากจนของครัวเรือนท้ังหมด กสศ.จะแบ่งระดับคะแนนความยากจนออกเป็นช่วง จาก
ระดับความยากจนตั้งแต่จนน้อย (0) ถึง จนมากท่ีสุด (100) 
 

2.3 ขั้นตอนการประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  (นร.05) 

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา จะต้องมีองค์ประชุมอย่าง
น้อย 5 คน ซึ่งประกอบด้วย  1.ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   2. ผู้แทนชุมชน  3. ผู้แทนผู้ปกครอง                    
4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 5. ผู้แทนครูท่ีรับผิดชอบการคัดกรอง 
ขั้นตอนที่ 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม และบทบาทให้คณะกรรมการทราบ ดังนี ้
1) คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการร่วมตรวจสอบและรับรองข้อมูลแบบขอรับทุนนักเรียนยากจน     
(แบบ นร.01) เพื่อรับรองข้อมูลการขอรับทุนนักเรียนยากจนและสถานะครัวเรือนของนักเรียนรายบุคคลท่ีผ่านเกณฑ์
การคัดกรองตามท่ี กสศ.ก าหนด กรณีท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่านักเรียนท่ีผ่านการคัดกรอง
นักเรียนยากจนพิเศษแต่ไม่สมควรได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย 

2) คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทพิจารณาเงินในส่วนของสถานศึกษา และรับรองแผนการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษา (แบบ ก.001) ท่ีสามารถน าไปด าเนินการได้ 2 ส่วน ดังนี้  
1.การจัดเป็นค่าอาหาร อาหารเช้า ส าหรับระดับอนุบาลและประถมศึกษา และ อาหารเช้า/อาหารกลางวัน ส าหรับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
2.การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาค ท่ีสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียนทุนเสมอภาคท่ีสอดคล้องกับความถนัดและความ
ต้องการตามศักยภาพได้เป็นรายบุคคลและบริบทของสถานศึกษาเป็นส าคัญ ท้ังนี้สถานศึกษาควรวางแนวทางการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยและสามารถต่อยอดการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนได้ในอนาคต 

3) คณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาตามขั้นตอนการประชุมและระบุมติที่ประชุม ในการพิจารณารับรองข้อมูล
นักเรียนทุนเสมอภาคและแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของสถานศึกษา และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบฟอร์ม 
นร.05  
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ข้อควรระวัง  
ส าหรับการพิจารณารายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคขอให้พิจารณาโดยเห็นข้อมูลแบบขอรับทุนนักเรียนยากจน                      
(นร.01) เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามีข้อมูลประกอบการพิจารณาการรับทุนเสมอภาคของ กสศ. 

 

2.4 อัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข  
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคที่ผ่านเกณฑ์การคัด
กรองด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Test)  ในอัตรา 3,000 บาท ต่อคนต่อปี ดังนี ้
 

 

 

 

การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข แก่นักเรียนทนุเสมอภาค 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

ระดับการศึกษา 

เงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจน(บาท) 

เงินอุดหนุน 

แบบมีเงื่อนไข  
นักเรียนทุนเสมอภาค 

(บาท) 

รวมจ านวนเงินที่
นักเรียนทุนเสมอภาค

ได้รับ/คน (บาท) 

จ่ายให้นักเรียน/ผู้ปกครอง 
(บาท)  

อนุบาล  
 

500 

(กสศ.จัดสรรให้เฉพาะ
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์

ยากจนพิเศษ) 

2,000 

(กสศ.จัดสรรเพิ่มเติม) 
2,500 2,500  

500 = (เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน) 
2,000 = (ค่าครองชีพ) 

ประถมศึกษา สพฐ. จัดสรร 
 

2,000 

(กสศ.จัดสรรเพิ่มเติม) 
2,000 2,000 

(ค่าครองชีพ) 
มัธยมศึกษาตอนต้น สพฐ. จัดสรร 

 

2,000 

(กสศ.จัดสรรเพิ่มเติม) 
2,000 2,000 

(ค่าครองชีพ) 
สัดส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2/2563 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                    
ทั้งนี้ กสศ.จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

2,000 1,000 
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2.5 การจัดสรรเงินค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค 

           กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ในส่วนของ                
ค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้  
1. เข้าบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค (โดยสามารถเปิดบัญชีธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี 
เฉพาะธนาคารออมสิน และ ธกส. ตามหลักเกณฑ์ท่ี กสศ. ก าหนด) 

2. เข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษาที่เปิดตามเงื่อนไขที่ กสศ. ก าหนด  ส าหรับกรณีท่ีนักเรียนทุนเสมอภาคขอรับ
เงินสดผ่านสถานศึกษา โดยด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์ ท่ี  กสศ.
ก าหนด ภายใน 20 วันท าการหลังจากท่ีระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคแจ้งผลการจัดสรรเงิน อุดหนุนแบบมี
เงื่อนไข  

ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ให้สถานศึกษาด าเนินการดังน้ี 

1) ผู้ดูแลระบบโรงเรียน ตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เลือกเมนู 
“สถานะการโอนเงิน” ระบบแจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยจะระบุจ านวนเงินท่ีได้รับการจัดสรร
ท้ังหมด และรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคทั้งในส่วนท่ีขอรับผ่านบัญชีพร้อยเพย์และขอเงินสดผ่านบัญชีสถานศึกษา 

2) สถานศึกษาด าเนินการแจ้งนักเรียนทุนเสมอภาค/ผู้ปกครอง โดยสามารถพิมพ์หนังสือแจ้งผลการรับเงิน
อุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (แบบ นร.08) เพื่อให้ผู้ปกครองทราบว่าได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน จาก กสศ.  

3) ส าหรับนักเรียนทุนเสมอภาคท่ีขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา ให้สถานศึกษาด าเนินการแจ้งนัดหมาย                  
การมารับเงินค่าครองชีพแก่ผู้ปกครอง และจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครองพร้อมถ่ายภาพการรับเงินและลงลายมือชื่อการรับ
เงินพร้อมแนบ ส าเนาบัตรประชาชน ไว้เป็นหลักฐาน  หรือจะลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์และแนบภาพถ่ายหน้า
บัตรประชาชนผ่านระบบแอปพลิเคชั่น หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ท้ังนี้ภาพถ่ายจะต้องประกอบด้อย 

(1) ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ได้รับการมอบอ านาจจากผู้ปกครอง เป็นผู้รับเงิน 

(2) ครูประจ าชั้น/ผู้แทนครูเป็นผู้บันทึกข้อมูล 

(3) นักเรียนทุนเสมอภาคเป็นพยาน 

(4) ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นพยาน 

โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันท าการนับตั้งแต่ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค มีการแจ้งสถานะการ
โอนเงิน  
 4) กรณีท่ีผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงินสดได้ ให้ผู้ปกครองสามารถมอบอ านาจให้ผู้ท่ีเห็นสมควรรับเงินสด
แทนได้ โดยลงนามมอบอ านาจตามรายละเอียดในแบบ นร.08 

 5) กรณีท่ีผู้ปกครองไม่สามารถมอบอ านาจได้ ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนตรวจสอบสาเหตุและรับรองข้อมูล 
ผู้ปกครองที่เป็นปัจจุบันและแก้ไขช่ือผู้ปกครองให้ถูกต้อง พร้อมรับรองตามรายละเอียดในแบบ นร.08 

 6) เงินอุดหนุนท่ี กสศ. จัดสรรให้สถานศึกษาเป็นเงินนอกงบประมาณประเภท “เงินอุดหนุน” ให้
สถานศึกษาจัดท าบัญชี หรือคุมบัญชีนอกงบประมาณตามระเบียบของสถานศึกษา หรือต้นสังกัดนั้น ๆ โดย
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ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายให้สถานศึกษาออกใบส าคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินและเก็บตัวจริงไว้ท่ี
สถานศึกษาไม่ต้องส่งกลับมาท่ี กสศ 

 5) กรณีนักเรียนไม่มีตัวตน มีการย้ายออก ลาออก เสียชีวิต จบการศึกษา และไม่สามารถมารับเงินอุดหนุน
ในส่วนค่าครองชีพส าหรับนักเรียนทุนเสมอภาคได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้คืนเงินกลับไปยัง กสศ. ผ่านระบบ  
Bill Payment  ภายในระยะเวลาท่ีปฏิทินการด าเนินการก าหนด 

 

2.6 การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน (ก.001) และแบบสรุปผลการใช้จ่ายเงิน (ก.002) 

การจัดท าแผนการใช้จา่ยเงิน (ก.001) และแบบสรุปการใช้จ่ายเงิน (ก.002) ให้สถานศึกษาด าเนนิการดังนี ้
1) สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน (ก.001) โดยเงินส่วนของสถานศึกษา สามารถน าไปใช้จ่ายได้ 2 

รายการ ประกอบด้วย 

(1) ค่าอาหาร 
- อาหารเช้า ส าหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา 
- อาหารเช้า หรืออาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(2) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค 

2) สถานศึกษาน าแผนการใช้จ่ายเงิน (ก.001) เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับรองแผนการใช้
จ่ายเงินของสถานศึกษา 

3) เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษารับรองแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการเป็นไปตามแผน หากมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่สามารถด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบด้วย 

4) เมื่อสถานศึกษาด าเนินการตามกิจกรรมสิ้นสุดภาคเรียนแล้ว ให้ด าเนินการสรุปผลการใช้จ่าย (ก.002) ให้
เรียบร้อย พร้อมอัพโหลดหน้ารายการสมุดบัญชีท่ีมีการเคลื่อนไหวล่าสุดลงระบบ 

5) เงินส่วนของสถานศึกษา ต้องใช้จ่ายในภาคเรียน หากกรณีมีเงินคงเหลือหรือใช้เงินไม่ทันในภาคเรียนให้รีบ
ด าเนินการให้เสร็จอย่างช้าภายในภาคเรียนถัดไป หากเกินระยะเวลา ท่ีก าหนด ให้สถานศึกษาน าเงินส่วน
ของสถานศึกษาของภาคเรียนที่ใช้ไม่ทันเกิน 2 ภาคเรียน ส่งคืน กสศ. (ไม่รวมดอกเบี้ย) 

6) ดอกเบี้ยในบัญชีธนาคาร และผลก าไรท่ีเกิดจากกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาคไม่ต้องน าส่งคืน กสศ. 
ให้สถานศึกษาน าไปสมทบจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนยากจนพิเศษได้ 
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ส่วนที ่3 

แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข  

3.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

ส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยเงินอุดหนุนดังกล่าวต้องมีการใช้จ่ายโดยค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียน
ทุนเสมอภาคเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงานดังนี้ 

สังกัด เงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจาก กสศ. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) (1) เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน (ระดับชั้นอนุบาล) 

(2) เงินอุดหนุนนักเรยีนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข  

 

(1) “เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” ให้สถานศึกษาจัดสรรเงินให้แก่นักเรียน/ผู้ปกครอง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย 5 รายการ2 ดังนี ้

 ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 

 ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 

 ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร 

 ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 

 ค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนยากจนต้องการจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวันนอกเหนือจาก 4 รายการข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 อ้างอิงแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
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(2) “เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทนุเสมอภาค)” กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบ
มีเงื่อนไข ให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทนุเสมอภาค) 2 ส่วนดงันี ้

ส่วนที ่1 จัดสรรให้นักเรียน/ผู้ปกครอง เป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค 

ส่วนที ่2 จัดสรรให้สถานศึกษา เป็นเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษาเพื่อด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนทุน
เสมอภาค ดังต่อไปนี้ 

- จัดเป็นค่าอาหารเชา้ส าหรับนักเรยีนระดับช้ันอนบุาลและประถมศึกษา 

- จัดเป็นค่าอาหารเชา้หรืออาหารกลางวันส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา 
- ด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาในการเสริมสร้างพฒันาทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ 

หมายเหตุ : ส ำหรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ห้ำมมิให้น ำเงินสว่นท่ี 2 ไปจัดสรรเป็นเงนิอุดหนนุเพิ่มเติมในส่วน
ท่ี 1 ซึ่งเป็น ค่ำครองชีพแก่นักเรียน/ผู้ปกครอง ไม่วำ่จะกรณีใดท้ังสิ้น 

 

3.2 ช่องทางการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

ส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนทุน
เสมอภาคตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

สังกัด ช่องทางรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) (1) บัญชีธนาคารของสถานศึกษา3 

(2) บัญชีธนาคารพร้อมเพยข์องนักเรียนทุนเสมอภาค 

หมายเหตุ : ส ำหรับสถำนศึกษำท่ีมีนักเรียนทุนเสมอภำคขอรับเงินค่ำครองชีพ เปน็เงินสดผำ่นสถำนศึกษำ ต้อง
ด ำเนินกำรเบิกจำ่ยค่ำครองชีพ ตำมใบส ำคัญรับเงินท่ี กสศ. ก ำหนด (แบบ นร./กสศ.06) 

 

 

 

 

 

 

 
3 บัญชีธนาคารของสถานศึกษา ต้องเปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ี กสศ. ก าหนด 
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3.3 การเปิดบัญชธีนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  (นักเรียนทุนเสมอภาค) 
สถานศึกษา และนักเรียนทุนเสมอภาคหรือผู้ปกครอง สามารถเลือกเปิดบัญชีได้ 3 ธนาคาร ดังนี้ 

ล าดับ ธนาคาร ประเภทบัญช ี

1 ธนาคารกรุงไทย เงินฝากออมทรัพย ์

2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เงินฝากออมทรัพย ์

3 ธนาคารออมสิน เงินฝากเผื่อเรียก 

 

การเปิดบัญชีธนาคารของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สามารถด าเนินการได้ดังน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรณีบัญชีสถำนศึกษำท่ีเปิดเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจำก กสศ. มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้มีอ ำนำจลงนำม 
เช่นในกรณี กำรเกษียณอำยุรำชกำรหรือโยกย้ำยต ำแหน่งของผู้มีอ ำนำจลงนำม ให้สถำนศึกษำแจ้งเปลี่ยนรำยชื่อผู้มี
อ ำนำจลงนำมไปยังธนำคำรท่ีเปิดบัญชี โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ 

 

(1) คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งต้ังผู้มีอ านาจเบิกจ่ายอย่างน้อย   
3 คน และมีอ านาจลงนาม 2 ใน 3 

 

(2) สถานศึกษาเลือกเปิดบัญชีธนาคารท่ีสะดวกในการด าเนินการ 

 

(4) สถานศึกษา บันทึกข้อมูลผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 
รายละเอียด ดังน้ี 

 ช่ือบัญชีและเลขท่ีบัญชีของสถานศึกษา 

 ภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารของสถาศึกษา 

(3) สถานศึกษา ด าเนินการเปิดบัญชีตามช่ือบัญชีท่ี กสศ. ก าหนด ดังน้ี  
    - ช่ือบัญชี “กสศ. เพื่อโรงเรียน (ระบุช่ือโรงเรียน)” 

    - ช่ือบัญชี “โรงเรียน (ระบุช่ือโรงเรียน) เพื่อขอรับเงินอุดหนุน กสศ.” 
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การเปิดบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนเสมอภาค โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีธนาคาร 

 
 

ปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการเปิดบัญชีธนาคารและบริการพร้อมเพย์ของนักเรียน
ทุนเสมอภาคโดยไม่ต้องฝากเงินและเสียค่าเปิดบัญชี/ค่ารักษาบัญชีเงินฝากของนักเรียน   

1. เงื่อนไขการเปิดบัญชีธนาคารโดยไม่มีค่าเปิดบัญชี ของนักเรียนทุนเสมอภาค  
(1) ต้องเป็นนักเรียนทุนเสมอภาคของ กสศ. ท่ีมีบัตรประจ าตัวประชาชน และมีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น  
(2) การเปิดบัญชีธนาคารต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียนทุนเสมอภาค 

2. การด าเนินการขอเปิดบัญชี  
          (1)  ครูผู้ดูแลระบบ (แอดมินโรงเรียน) เลือก “ธนาคาร” ท่ีจะให้นักเรียนเปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- ส าหรับบัญชีสถานศึกษาท่ีเปิดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. เป็น ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธกส.  ให้เลือก
เปิดบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาคในโรงเรียนอ้างอิงตามบัญชีของสถานศึกษา 

- ส าหรบับัญชีสถานศึกษาท่ีเปิดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. เป็น ธนาคารกรุงไทย 

ให้เลือกด าเนินการเปิดบัญชีเป็นของธนาคารออมสิน หรือ ธกส. สาขาใกล้เคียงกับสถานศึกษา  
(2) ครูคัดกรองหรือครูประจ าชั้นด าเนินการพิมพ์ใบขอเปิดบัญชีจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

 (3) แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ให้เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนทุนเสมอภาค พร้อมใบขอเปิด
บัญชีจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อด าเนินการเปิดบัญชีธนาคารและสมัครบริการพร้อมเพย์กับธนาคาร  
 (3) นักเรียนทุนเสมอภาคน าเอกสารขอเปิดบัญชีในส่วนท่ีธนาคารรับรองการเปิดบัญชี น าส่งให้สถานศึกษา
เพื่อบันทึกข้อมูลการเปิดบัญชีท่ีสมบูรณ์ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

 (4) นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่า ท่ีได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่องจาก กสศ. ให้สถานศึกษาด าเนินการแจ้งเปลี่ยน
ช่องทางการรับเงินและเพิ่มเติมข้อมูลการเปิดบัญชีธนาคาร ตามระยะเวลาท่ีปฏิทินการด าเนินงานก าหนด  
 (5) นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ สามารถด าเนินการเปิดบัญชีธนาคารได้หลังจากท่ี กสศ . ประกาศรายชื่อ
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ยากจนพิเศษแล้วเท่านั้น และสถานศึกษาด าเนินการแจ้งช่องทางการรับเงินผ่านกระบวนการ
รับรองผลการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษา (นร.05) 

 (6) กรณีนักเรียนทุนเสมอภาคมีบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้ว แต่ไม่ใช่บัญชีธนาคารออมสิน หรือ ธกส . สามารถ
เลือกด าเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 - รูปแบบท่ี 1 เลือกรับเงินสดผ่านบัญชีสถานศึกษา และด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ี กสศ. ก าหนด  
 - รูปแบบท่ี 2 แจ้งยกเลิกบัญชีพร้อมเพย์เดิม และด าเนินการเปิดบัญชีพร้อมเพย์กับ ธนาคารออมสิน หรือ 
ธกส.  
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ขั้นตอนการด าเนินการการเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ครูแอดมินเลือก “ธนาคาร” และ “สาขา” ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  

2. ครูประจ าชั้น พิมพ์แบบฟอร์มการเปิดบญัชีเงินฝากและบริการพรอ้มเพย์น าแบบฟอร์ม
การเปิดบญัชีธนาคาร ท าความเขา้ใจกับนักเรียน/ผู้ปกครองเพื่อน าไปเปิดบัญช ี

3. ผู้ปกครองและนักเรียนด าเนินการเปิดบญัชีธนาคารพร้อมสมัครบริการพร้อมเพย ์

4. นักเรียนน าใบยืนยันการเปิดบญัชีธนาคารกลับมาให้ครูประจ าช้ัน 

5. ครูประจ าช้ันด าเนินการยืนยันการเปิดบญัชีธนาคารของนักเรยีนทุนเสมอภาค 

และแก้ไขช่องทางการรับเงินของนักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
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3.4 แนวทางการใช้จ่ายอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

ส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนทุน
เสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุน 
สถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และพัฒนาการของนักเรียนท่ีสอดคล้องตามความถนัดและ
ความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคลแบ่งการจัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

(1) ส่วนของนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อเป็นค่าครองชีพ ในการด ารงชีพระหว่างเรียน และจ่ายค่าใช้จ่ายท่ี 
เก่ียวข้องกับการศึกษา 

(2) ส่วนของสถานศึกษา ที่คงเหลือจากปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษา และสามารถ
ด าเนินการใช้จ่าย เพื่อเป็นค่ากิจกรรมตามท่ี กสศ. ก าหนด ดังนี้ 

- อาหารเช้าส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนบุาลและประถมศึกษา 
- อาหารเช้าหรืออาหารกลางวันส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

- กิจกรรมทางการศึกษาในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวติและทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค
ทางการศึกษาและพฒันาการของนักเรียนทุนเสมอภาคที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการ
ตามศักยภาพได้เป็นรายบุคคล 

ท้ังนี้การจัดกิจกรรมทางการศึกษาในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ขอให้สถานศึกษา
พิจารณาตามความเหมาะสมตามช่วงวัยและพัฒนาการของนักเรียนทุนเสมอภาค และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
ได้ตามบริบทที่แตกต่างกันในพื้นท่ี โดยค านึงถึงการส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ และมีความหลากหลาย รวมท้ัง
เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนทุนเสมอภาค 
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การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นกัเรียนทุนเสมอภาค) 
 

ส่วนที่ 2 สถานศึกษา 
(ที่คงเหลือจากปกีารศึกษา 2562) 

สถานศึกษาเบิก
จ่ายเงินสด โดยใช้
ใบส าคัญรับเงิน 

(นร.06) เป็นหลักฐาน
การจ่ายเงิน 

บันทึกข้อมูลใบส าคัญรับเงิน 
ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 

 

1. อาหารเช้า ส าหรับ
นักเรียนทุนเสมอภาค
ระดับชัน้อนุบาล และ 
ประถมศึกษา 

2. อาหารเช้า และ/หรือ 
อาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนทุนเสมอภาค
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ 

 

ส่วนที ่1 นักเรียนทุนเสมอภาค 

(ค่าครองชีพ) 

1. กสศ. จัดสรรเงิน
ตรงเข้าบัญชีพร้อม
เพย์นักเรียนทุนเสมอ
ภาค  โดย กสศ. ใช้
เอกสารการโอนเงิน
ผ่านธนาคารเป็น
หลักฐานการจ่ายเงิน 

2.กสศ. จัดสรรเงินเข้า
บัญชีสถานศึกษา 
(นักเรียนขอรับเงินสด/

ไม่มีบัญชีธนาคาร) 

สถานศึกษาด าเนินการจัดกจิกรรมตามแนวทางของ (กสศ.) 

บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในส่วนของสถานศึกษา 
(แบบ ก.002) ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน 
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3.5 การคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

 

1) เงินอุดหนุนส่วนท่ีสถานศึกษาจะใช้จ่ายในแต่ละภาคเรียน ซึ่งเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนทุนเสมอภาคหากมีเงินคงเหลือ หรือใช้เงินไม่ทันในภาค
เรียน ให้สถานศึกษารีบด าเนินการให้เสร็จอย่างช้าภายในภาคเรียนถัดไป หากเกินระยะเวลาให้สถานศึกษาน าเงินส่วน
ของสถานศึกษาท่ีใช้ไม่ทันภายใน 2 ภาคเรียน ส่งคืน กสศ. ท้ังนี้ ไม่รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

ตัวอย่าง  ได้รับเงินส่วนของสถานศึกษาภาคเรียนท่ี 2/2562 และเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เงินอุดหนุนเพิ่มเติม 600 บาท)  สถานศึกษาสามารถใช้จ่ายได้ 2 ภาคเรียน 
คือภายในภาคเรียนท่ี 2/2562 และภาคเรียนท่ี 1/2563 หากใช้ไม่หมดให้น าเงินส่วนท่ีเหลือท้ังหมดคืน กสศ. (ไม่รวม
ดอกเบี้ย) 

2) เงินอุดหนุนส่วนของนักเรียน (ค่าครองชีพ) กรณีท่ีขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษาใ ห้ด าเนินการจ่ายเงิน
ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคภายใน 20 วันท าการ นับตั้งแต่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน มีการแจ้งสถานะการ
โอนเงิน ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีตัวตน หรือมีการย้ายออก ลาออก จบการศึกษา  เสียชีวิต หรือไม่สามารถมารับเงิน
อุดหนุนได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้สถานศึกษาคืนเงินกลับไปยัง  กสศ. ภายในระยะเวลาท่ีปฏิทินก าหนด  

โดยสถานศึกษาด าเนินการโอนเงินคืน ผา่นระบบ Bill Payment  โดยเข้าบนัทึกข้อมูลการคืนเงนิในระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สามารถด าเนนิการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 ช าระเงินผ่านบญัชีธนาคาร Mobile application ของทุกธนาคาร  สามารถด าเนินการสแกน QR 

Code หรือ Barcode จากระบบปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน (ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร)  โดยครูแอดมินโรงเรียน
ด าเนินการดงันี ้

(1) บันทึกข้อมูลการคืนเงนิ และด าเนนิสแกน QR Code หรือ Barcode จากระบบปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน 

(2) ท าการโอนเงนิจากบัญชสี่วนตัวผา่นระบบ Mobile Bankingและด าเนินการคนืเงิน 

(3) พิมพ์ Slip การโอนเงินจากระบบ Mobile Banking เพื่อแนบบันทึกขออนุมัติเบกเงินคืน และเสนอเร่ืองเพื่อขอ
อนุมัติเบิกเงินตามกระบวนการของสถานศึกษา  

(4) เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบเอกสารและเสนอขอลงนามอนมุัติการเบิกจ่าย 

(5) รับเงินจากเจ้าหน้าท่ีการเงินและลงนามในใบส าคัญรับเงินไวเ้ป็นหลักฐานการเบิกจ่าย  

รูปแบบที่ 2 ช าระเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเทา่น้ัน  สามารถด าเนนิการไดโ้ดยการพิมพ์ใบช าระเงินท่ี 

QR Code หรือ Barcode จากระบบปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน  (มีค่าธรรมเนียมการคืนเงนิ 10 บาท/คร้ัง  โดย
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายจาก กสศ. ได้) โดยครูแอดมินโรงเรียนด าเนนิการดังนี ้

(1) บันทึกข้อมูลการคืนเงนิ และด าเนนิ พิมพ์ใบช าระเงนิ ท่ีมี QR Code หรือ Barcode จากระบบปัจจัยพืน้ฐาน
นักเรียนยากจน 
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(2) ท าบนัทึกขออนุมัติเบิกเงิน โดยแนบใบช าระเงนิ ท่ีมี QR Code หรือ Barcode และเสนอเร่ืองไปยังเจ้าหน้าท่ี
การเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน และขออนุมัติการคืนเงินพร้อมท้ังด าเนนิการคืนเงิน ณ เคาท์เตอร์
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้น  

(3) น าหลักฐานการโอนเงินคืน กสศ. เก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 

ท้ังนี้ เมื่อสถานศึกษาด าเนนิการส่งเงินคืน กสศ. เรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาสามารถเข้าพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน ระบบปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานต่อไป 
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เงินในส่วนของนักเรียน (ค่าครองชีพ) 
 

เงินในส่วนของสถานศึกษา 

 

การคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

นักเรียนไม่มตีัวตน ย้าย 
ลาออก  เสียชีวิต ไม่สามารถ
มารับเงินส่วนนักเรียนได ้

นักเรียนไม่มตีัวตน ย้าย 
ลาออก เสียชีวิต ไม่สามารถ
มารับเงินส่วนนักเรียนได ้

ใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ทันใน
ภาคเรยีนตามที่ กสศ. 
ก าหนด 

คืนเงินกลับไปยัง กสศ. บันทึก
คืนเงินผ่านระบบ Bill Payment 

ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 

ไม่ต้องคืนเงิน น าเงินส่วนของ
โรงเรียนไปใช้ประโยชน์กับ
นักเรียนทุนเสมอภาคที่มี
ตัวตนอยู่ในสถานศึกษาได ้

ให้สถานศึกษาสามารถใช้จ่ายได้ 2 
ภาคเรยีน โดยเงินของภาคเรยีนที่ 1 

ใช้ได้ถึงภาคเรยีนที่ 2 ส่วนเงินของ
ภาคเรยีนที่ 2 สามารถใช้จ่ายได้ถงึ
ภาคเรยีนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

หากใช้จ่ายไม่ทันตามข้างต้น ให้คนื
เงินกลับไปยัง กสศ. บันทึกคืนเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment ในระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน 

 

อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยในบญัชีธนาคาร และรายได้ที่เกดิจากกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ไม่ต้องน าส่งคืน กสศ. ให้สถานศึกษาน าไปสมทบใน
การจัดกิจกรรมหรือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุนเสมอภาคได้ 
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ส่วนที่ 4 

การด าเนินงานเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ในส่วนของสถานศึกษา 

4.1 หลักการด าเนินงานในส่วนของสถานศึกษา 

กสศ. มีนโยบายให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาคของสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งได้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ ขั้นตอน และแบบฟอร์ม รวมท้ังหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของส่วนราชการท่ีสถานศึกษาสังกัด 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) เมื่อสถานศึกษาได้รับทราบสถานะการโอนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาคจาก กสศ. 
ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแล้ว ให้ครูผู้ดูแลระบบตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับจ านวนเงินท่ีสถานศึกษา
ได้รับท้ังหมด รวมท้ังรายชื่อนักเรียนท่ีขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา และแจ้งผู้เก่ียวข้องท่ีได้รับมอบหมายของ
สถานศึกษา น าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับยอดเงินในบัญชี 

2) ให้สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินตามแบบ ก.001 ประจ าภาคเรียนท่ีได้รับการโอนเงินอุดหนุนแบบ
มีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค โดยบันทึกเข้าระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

 

4.2 การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 

1) การจ่ายเงินค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาคที่ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา 
“ค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างเรียน และค่าใช้จ่ายท่ี

เก่ียวข้องกับการศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาค ซึ่งการจ่ายเงินให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
(1) ให้ครูประจ าชั้นแจ้งผู้ปกครองหรือนักเรียนทุนเสมอภาคโดยพิมพ์แบบ นร.08 จากระบบ

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กรณีท่ีนักเรียนประสงค์ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา   ด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครอง
นักเรียนมารับเงินภายใน 20 วันท าการ นับจากวันที่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแสดงสถานะการโอนเงิน  
 หมายเหตุ : กรณีท่ีผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองและผู้รับมอบอ านาจ
ลงลายมือชื่อในส่วนของการมอบอ านาจ (แบบ นร.08) และผู้รับมอบอ านาจสามารถมารับเงินค่าครองชีพ และน าบัตร
ประจ าตัวประชาชนมาแสดงตน เพื่อใช้ประกอบการรับเงินค่าครองชีพของนักเรียนทุนเสมอภาค  

(2) เมื่อผู้ปกครองนักเรียน/ผู้แทนท่ีได้รับการมอบอ านาจ มาขอรับเงิน ให้ครูประจ าชั้นหรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พิมพ์ “ใบส าคัญรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค” (แบบ 
นร.06) จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้รับมอบอ านาจลงนามการรับเงิน พร้อมท้ังครู
ประจ าชั้นหรือครูคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค และผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ลงนามพร้อม
ถ่ายภาพในฐานะพยานและผู้อนุมัติการจ่ายเงิน โดยให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองหรือของผู้รับ
มอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจรับเงินแทน) ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  

(3) เจ้าหน้าท่ีการเงินด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารการรับเงินค่าครองชีพ 
นักเรียนทุนเสมอภาค พร้อมท้ังประทับตราจ่ายเงินแล้วและวันท่ีจ่ายเงินไว้ด้วย 
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(4) ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินน าเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินดังกล่าวบันทึกใน “ทะเบียนรับ-จ่ายอุดหนุนนักเรียน
ทุนเสมอภาค” (เอกสารแนบตามภาคผนวก) เพื่อให้ทราบว่าสถานศึกษาได้ใช้จ่ายเงินแต่ละประเภท (ค่าครองชีพ 
ค่าอาหาร ค่าพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ) ไปแล้วเท่าไร คงเหลือเท่าไร ตรงกับจ านวนเงินคงเหลือในมือและใน
บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือไม่ อีกท้ังการท าทะเบียนรับ-จ่ายเงินจะช่วยให้ง่ายในการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน 

(5) ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินจัดเก็บเอกสารใบส าคัญรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (นร.06) 
และเอกสารประกอบเข้าแฟ้มเอกสารไว้โดยเรียงล าดับตามวันท่ีเกิดรายการ 
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ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าครองชีพ 

 

 

 

 

  
(1) ครูประจ าช้ันหรือครูคัดกรอง พิมพ์แบบ นร. 08 และแจ้ง

ผู้ปกครองมารับเงินภายใน 20 วันท าการ 

(2) กรณีท่ีผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครอง
และผู้รับมอบอ านาจกรอกลงนามในส่วนของการมอบอ านาจ 

(3) เมื่อผู้ปกครองนักเรียนมาขอรับเงินอุดหนุน ให้ครูประจ าช้ันบันทึก
ข้อมูลการขอรับเงินค่าครองชีพของนักเรียนทุนเสมอภาค พร้อมบันทึก

ภาพถ่ายการรับเงิน (ตามแบบ นร.06)  

(4) เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของ
เอกสาร พร้อมประทับตราจ่ายเงินแล้ว 

(5) เจ้าหน้าท่ีการเงินน าเอกสารบันทึกในทะเบียน
รับ-จ่ายเงิน และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
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2) การจ่ายเงินค่าอาหาร 

ค่าอาหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดหาอาหารส าหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ดังนี้ 
- อาหารเช้าส าหรับนักเรียนทุนเสมอภาคระดับอนุบาลถึงระดบัประถมศึกษา 

- อาหารเช้า และ/หรืออาหารกลางวันส าหรับนักเรียนทุนเสมอภาคระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 

วิธีจัดหาอาหาร 
- กรณีมีนักเรียนทุนเสมอภาคไม่เกิน 10 คน สามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อคูปองให้กับนักเรียน หรือจ่ายเงิน

ด้วยวิธีอื่นตามบริบทของสถานศึกษาโดยมีการควบคุมอย่างเหมาะสม 

- วิธีจ้างเหมาท าอาหารหรือประกอบอาหาร 

- วิธีซื้ออาหารมาให้นักเรียนเป็นรายวัน 

เนื่องจากการจ้างเหมาท าอาหาร หรือการซื้ออาหาร หรือการซื้ออาหารมาให้นักเรียนของสถานศึกษาท่ีเป็น
หน่วยงานของรัฐ จ าเป็นต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่สถานศึกษาในการซื้อหรือจ้างเหมาประกอบอาหารส าหรับนักเรียน
ทุนเสมอภาค กสศ. จึงมอบให้สถานศึกษาด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 รวมท้ัง “แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร และจ้างบุคคลเพื่อประกอบ
อาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ)” ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค.(กวจ.) 0405.2/0116 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 โดยมีวิธีการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ รวมท้ังแบบฟอร์มเอกสารตามแนวทางของสถานศึกษา 
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ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าอาหาร 
 

 

 

 

  
(1) เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง เพ่ือ

ขออนุมัติต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

(2) เมื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว ให้
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร หรือการจ้าง

เหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) 
 

(3) คณะกรรมการตรวจรับอาหาร 

(4) เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 

(5) เจ้าหน้าท่ีการเงินน าเอกสารบันทึกในทะเบียน
รับ-จ่ายเงิน  
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3) การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

หมายถึง การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพส าหรับนักเรียนทุน
เสมอภาค เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นท่ีเยี่ยมนักเรียน ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ การซื้อ
เมล็ดพันธุ์พืช และอุปกรณ์ในการปลูกผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ซึ่งการใช้จ่ายเงินดังกล่าว สถานศึกษา สามารถ
ด าเนินการได้ดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าท่ีรับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือครูแอดมินโรงเรียน จัดท าโครงการ/หลักสูตร
พัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะอาชีพ ซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติโครงการ 

(2) ด าเนินกิจกรรมตามท่ีระบุไว้ในโครงการ/หลักสูตร ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ต้องด าเนินการผ่าน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้ท าเร่ืองขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่อผู้มีอ านาจ เพื่ออนุมัติให้เจ้าหน้าท่ีการเงินหรือผู้
ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการของสถานศึกษาเบิกจ่ายเงินไปใช้จ่าย  

(3) กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือจ้างพัสดุ ให้ด าเนินการแจ้งความต้องการใช้พัสดุต่อเจ้าหน้าท่ีพัสดุของ
สถานศึกษา เพื่อด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา 
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ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทกัษะอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการฯ เพื่อเสนอ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติ 

กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ต้อง
ด าเนินการผ่านกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 

กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีต้อง
ด าเนินการผ่านกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ ให้เจ้าหน้าท่ี
การเงินเบิกจ่ายเงิน 

เจ้าหน้าท่ีการเงินน าเอกสาร
บันทึกในทะเบียนรับ-จ่ายเงิน  

เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง เพื่อ
ขออนุมัติต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

เมื่อผู้อ านวยการอนุมัติการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว ให้
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีการเงินน าเอกสาร
บันทึกในทะเบียนรับ-จ่ายเงิน  
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ค าแนะน าการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (แบบ ก.002)  

1. จัดท าเมื่อสิ้นภาคเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุน และไม่มีกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการและใช้จ่ายเงินแล้ว หากมีเงิน
คงเหลือให้ส่งคืน กสศ. 

2. เนื่องจาก กสศ. ประสงค์ให้สถานศึกษาน าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไปสมทบใช้จ่ายในกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนทุนเสมอภาค จึงให้ถอนเงินค่าดอกเบี้ยออกจากบัญชีธนาคารและด าเนินการโอนค่าดอกเบี้ยไปยัง
บัญชีนอกงบประมาณอื่นของสถานศึกษา ก่อนการอัพโหลดรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารในแบบ ก.002 นี้ 

3. สามารถระบุชื่อและงบประมาณของโครงการในกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพได้มากกว่า 1 

โครงการ 
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ภาคผนวก 
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แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน 

 โรงเรียน       สังกัด       

1. ข้อมูลนักเรียน ชื่อนักเรียน                  นามสกุล      ชั้น    

     เลขประจ าตัวประชาชน  

สถานภาพครอบครัว  พ่อแม่อยู่ด้วยกัน  พ่อแม่แยกกันอยู ่  พ่อแม่หยา่ร้าง     พ่อเสียชีวิต     แม่เสียชวีิต    เสียชีวิตทั้งคู่    พ่อ/แม่ทอดทิ้ง  
นักเรียนอาศัยอยู่กบั   พ่อ/แม ่  ญาติ  อยู่ล าพัง  ผู้อุปการะ/นายจา้ง  ครัวเรือนสถาบัน 

ชื่อผู้ปกครองนักเรียน               นามสกุล      ความสัมพันธ์กับนักเรียน          

การศึกษาสูงสุด     อาชีพ                                           เบอร์โทรศัพท์                
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                        ไม่มเีลขประจ าตัวประชาชน ได้สวัสดิการแห่งรัฐ(ลงทะเบียนคนจน) 
 

2. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตวันักเรียน) รวม   คน (หากอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน ให้ข้ามไปตอบข้อที่ 4) 

คน
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล 

ความ 

สัมพันธ์กับ
นักเรียน 

เลขบัตร
ประชาชน/ 
เลขบัตรที่

ราชการออกให้ 

อายุ 

มีความพิการ
ทางร่างกาย/
สติปัญญา/มี
โรคเรื้อรัง 
(หากมใีส่

เครื่องหมาย
) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท  (บาท) 

รายได้รวม 

เฉลี่ยต่อเดือน 
ค่าจ้าง

เงินเดือน 

อาชีพ
เกษตร 

กรรม 

(หลังหัก
ค่าใช้จ่าย) 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 
(หลังหัก

ค่าใช้จ่าย) 

สวัสดิการ
จากรัฐ 

(บ านาญ, 

เบี้ยผู้สูงอายุ, 

เงินอุดหนุน 

 อื่น ๆ จาก
รัฐบาล) 

รายได้จาก
แหล่งอื่นๆ 
(เงินโอน

ครอบครัว, 

ค่าเช่า และ
อื่นๆ) 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

รวมรายได้ครัวเรือน (รายการท่ี 1 - 10)   

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจ านวนสมาชิกท้ังหมด จากข้อ 2)   

 

3. ข้อมูลสถานะของครัวเรือน (ใส่เคร่ืองหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับความเปน็จริง เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
3.1 ครัวเรือนมีภาระพ่ึงพิง  มีคนพิการ/เจ็บป่วยเร้ือรัง  ผู้สูงอายุเกินกวา่ 60 ปี       
  เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเด่ียว  มีคนอายุ 15-65 ปีทีว่่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา)  
  ครัวเรือนไม่มีภาระพึ่งพิง 

     3.2 การอยู่อาศัย  อยู่บ้านตนเอง/เจ้าของบ้าน  อยู่บา้นเช่า (เสียค่าเช่า) เดือนละ ……………….. บาท   

  อยู่กับผู้อื่น/อยู่ฟรี  หอพัก 

3.3 ลักษณะที่อยู่อาศัย (บันทึกส่ิงที่เหน็) 
วัสดุที่ใช้ท าพื้นบ้าน (ที่ไม่ใชใ่ต้ถุนบ้าน)  กระเบื้อง/เซรามิค  ปาเก้/ไม้ขัดเงา  ซีเมนต์เปลือย  ไม้กระดาน 

  ไวนิล/กระเบื้องยาง/เส่ือน้ ามัน  ไม้ไผ ่    ดิน/ทราย     อื่น ๆ 

วัสดุที่ใช้ท าฝาบ้าน   ฉาบซีเมนต์   อิฐ/ก้อนปูน/อิฐบล็อก  สังกะส ี  ไม้กระดาน 

  ไม้อัด  สมาร์ทบอร์ด/ไฟเบอร์/ซีเมนต์บอร์ด  ไม้ไผ/่ท่อนไม้/เศษไม้  ดิน ไวนิล และอื่น ๆ 

วัสดุที่ใช้ท าหลังคา  โลหะ (เช่น สังกะสี/เหล็ก/อะลูมิเนียม)  กระเบื้อง/เซรามิค  ไม้กระดาน    
   ใบไม/้วัสดุธรรมชาติ  ไวนิล/กระดาษ/แผ่นพลาสติก  อื่น ๆ 

มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัย/บริเวณบา้น  ม ี  ไม่ม ี

รูปถ่าย 

นักเรียน 
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3.4 ที่ดินท าการเกษตรได้ (รวมเช่า)  ไม่ท าเกษตร    ท าเกษตร [   มีที่ดินน้อยกว่า 1 ไร่    มีที่ดิน 1 ถึง 5 ไร่.    มีที่ดินเกิน 5 ไร่.]  

3.5 แหล่งน้ าดื่ม  น้ าด่ืมบรรจุขวด/ตู้หยอดน้ า  น้ าประปา  น้ าบอ่/น้ าบาดาล  น้ าฝน/น้ าประปาภูเขา/ล าธาร 
3.6 แหล่งไฟฟ้า  ไม่มีไฟฟ้า/ไม่มเีคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ   
  มีไฟฟ้า [  เคร่ืองปั่นไฟ/โซลาเซลล์  ไฟต่อพว่ง/แบตเตอร่ี   ไฟมิเตอร์ ] 

3.7 ยานพาหนะในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)  รถยนต์น่ังส่วนบุคคล     [  อายุเกิน 15 ป ี  ไม่เกิน 15 ปี  ] 
   รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้ [  อายุเกิน 15 ป ี  ไม่เกิน 15 ปี  ] 
   รถไถ/รถเกี่ยวข้าว/รถประเภทเดียวกัน  [  อายุเกิน 15 ป ี  ไม่เกิน 15 ปี  ] 
   รถมอเตอร์ไซต์/เรือประมงพื้นบ้าน (ขนาดเล็ก)  ไม่มียานพาหนะในครัวเรือน 

3.8 ของใชใ้นครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)  คอมพวิเตอร์  แอร์  ทีวจีอแบน  เคร่ืองซักผ้า  ตู้เย็น  ไม่มีของใชดั้งกล่าว 

 

4. ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน ตอบส่วนน้ีเฉพาะกรณีนักเรียนอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน  

ชื่อสถาบัน                            เบอร์โทรศัพท์.             . 
นักเรียนรายน้ีอยู่กับสถาบันต้ังแต่เดือน  ปี พ.ศ.      พกัอาศัยในสถาบันแบบ  ประจ าไม่ไปกลับ   ไปกลบับ้านเสาร์-อาทติย์/ช่วงปิดภาคเรียน  
สถาบันให้ความชว่ยเหลอืแก่นักเรียนรายน้ีด้วยวิธ ี(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

  ให้เงินสด  ให้สิ่งของ  ให้ที่พกัอาศัย  ให้อาหาร  ให้การเดินทาง  ดูแลด้านการศึกษา  ดูแลด้านสุขภาพ 

สถาบันมีรายจ่ายเฉลี่ยในการดูแลนักเรียนรายน้ี       บาท/คน/ปีการศึกษา 
สถาบันมีนักเรียนในความดูแล ณ ปจัจบุัน จ านวน   คน 

สถาบันมีรายรับจากการสนับสนุน/รับบริจาคในรูปเงินและสิ่งของ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น       บาท/ป ี

สถาบันมีที่ดิน      ไร่        งาน     อาคาร           หลัง     ยานพาหนะที่ใช้งานได้         คัน 

   สถาบันมีความประสงค์รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. และสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับทุนส าหรับนักเรียนรายน้ีหรือไม ่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 
 

5. การเดินทางจากที่พักอาศัยไปโรงเรียน 

ระยะทาง    กิโลเมตร  เมตร ใช้เวลา   ชั่วโมง         นาที ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป-กลับ   บาท/เดือน 

วิธีเดินทางหลัก  เดิน  จักรยาน  มอเตอร์ไซต์/เรือ/รถส่วนตัวทุกประเภท  รถโรงเรียน/รถรับจ้าง/รถประจ าทาง 
 

6. ที่ตั้งที่พักอาศัยนักเรียน ในปัจจุบัน  

บ้านเลขที่     หมู่ที่   ตรอก/ซอย     ถนน        

ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์     

 

7. ภาพถ่ายที่พักอาศัยของนักเรียนในปัจจุบัน 

 

      รูปที่ 1 ภาพถ่ายนอกที่พักอาศัยนักเรียน                                                รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในที่พกัอาศัยนักเรียน 

 

 

 

 

 

                  

 

 

      
 

 

 
 

หมายเหตุ: กรณีทีพ่ักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด/ตา่งประเทศ หรอืไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ อนุโลมให้ถ่ายภาพนกัเรียนคู่กับป้ายสถานศึกษาแทน 

 

กรุณาถ่ายให้เห็น 

หลังคาและฝาผนังของที่พักอาศัยทั้งหลัง 

กรุณาถ่ายให้เห็น 

พ้ืนและบริเวณภายในของที่พักอาศัย 
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8. การรับรองข้อมูลและการให้ความยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง และยินยอมให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลน้ี  
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อย โอกาส หรือเพื่อการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือใช้ในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมถึงเพื่อการด าเนินงานอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ. 2561 และ 

ให้ กสศ. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลน้ีแก่ภาคีร่วมด าเนินงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ด้วย ทั้งน้ี เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ. 
 

 

9. การรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

    ข้าพเจา้                                                                                      เลขประจ าตัวประชาชน                                             
ต าแหน่ง                                        

      ขอรับรองว่านักเรียนอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ขาดแคลนทุนทรัพยห์รือด้อยโอกาสจริง 

      ไม่ขอรับรอง เน่ืองจาก       

 ลงชื่อ                                                                เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 (                                                               ) 

 

 

    ข้าพเจา้                                                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียน   

      ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมลูของนักเรียนจริง 
       
 ลงชื่อ                                                               ผู้อ านวยการสถานศึกษา    

 (                                                               ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561  
ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคาร เอส. พี. ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทร 02-079-5475 กด 1 , Email: contact@eef.or.th 

ลงชื่อ                                                              นักเรียน 

                (                                                            ) 
ลงชื่อ                                                              ผู้ปกครอง 

                   (                                                            ) 
นักเรียนที่มอีายุเกนิ 10 ปี ให้ลงนามสว่นนีด้้วย หากไม่ถึงให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมแทนได้   

ครูผู้เยี่ยมบา้น/ส ารวจข้อมูล 

 

   ลงชื่อ      

          (                                           ) 

ต าแหน่ง ………………………………………………………………….. 

 



 

  แบบ นร.0  

แบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

โดยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียน ......................................................... 
ภาคเรียนที่ ………….. ปีการศึกษา …………………………… 

 

ประธานคณะกรรมการ    ข้าพเจา้(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน........................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน โทรศัพท์......................................................... 

 

เลขานุการ (ผู้อ านวยการโรงเรียน)    ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................. 

ต าแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน........................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน โทรศัพท์......................................................... 

 

กรรมการคนที่ 1 (ตัวแทนผู้ปกครอง)    ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................................... 

ต าแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน........................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน โทรศัพท์......................................................... 

 

กรรมการคนที่ 2 (ผู้น าชุมชน/ท้องถ่ิน)    ข้าพเจา้(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................... 

ต าแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน........................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน โทรศัพท์......................................................... 

 

กรรมการคนที่ 3 (ตัวแทนครู)    ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................. 

ต าแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน........................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน โทรศัพท์......................................................... 

 

ขอรับรองว่าได้มีการประชุมเพ่ือรับรองผลการพิจารณา รายชื่อและข้อมูลนักเรียนตามบัญชีรายชื่อในเอกสารน้ี เป็นนักเรียนที่มีความยากจน

พิเศษ และสมควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 



 

  แบบ นร.05  

รายชื่อนักเรียนกลุม่ชัน้เคลื่อนทีไ่ด้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขจาก กสศ.  
ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา .................  

รหัสโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ...................................... 
 

 

 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชนนักเรียน 
ชื่อ – นามสกลุ ระดับชั้น 

วิธีการรับเงิน 

การบันทึกผลตามเงื่อนไข กสศ. 

ในภาคเรียนที่ 2 /2562 

 

 

รับเงินสดทีโ่รงเรยีน 

 

รับผ่านบญัชีพร้อมเพย ์ 
ของนักเรียน 

    
อัตราการมาเรียน 

วันมาเรียนจริง/วันท่ี
เปิดเรียน 

 

น้ าหนัก/ส่วนสูง 
1= เป็นไปตามเกณฑ์

มาตราฐาน 

2= ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตราสูง 

        

        

        

        

        

        

 

 



 

  แบบ นร.05  

 

รายชื่อนักเรียนกลุม่ใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามค่าคะแนนการวัดรายได้ทางอ้อม (PMT) 

เพ่ือพิจารณารับรองข้อมูลของคณะกรรมการเพ่ือการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา .................  
รหัสโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ...................................... 

 

 

ที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชนนักเรียน 
ชื่อ – นามสกลุ ชั้น 

สถานะของนกัเรียน ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา วิธีการรับเงิน 

 

 

1= มีตัวตนใน
สถานศึกษา 

2=ย้ายออกจาก
สถานศึกษา 

3= ลาออกจาก
สถานศึกษา 
4= เสียชีวิต 

 

เห็นด้วยกับเกณฑ์การ
คัดกรองและรับรอง
ข้อมูลแบบขอรับทุน
(นร./กสศ.01)ถูกต้อง 

ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์
การคัดกรอง  

(เลือกเหตุผล) 

1=ข้อมูลแบบขอรับทุน 
(นร./กสศ. 01)  

ไม่ถูกต้อง 
2= ข้อมูลแบบขอรับทุน 
(นร./กสศ. 01) ถูกต้อง 
แต่ผลการคดักรองตาม 
PMT ไม่ตรงกับสภาพ

ความเป็นจริง  
 

 

 

 

รับเงินสดผ่าน
สถานศึกษา 

 

 

 

บัญชีพร้อมเพย์
ของนักเรียน 

         

         

         

         



 

  แบบ นร.05  

 

 

รายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ทีม่ีความประสงค์รับเงินสดผ่านสถานศึกษา  จ านวน ………… คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่
เลขประจ าตัวประชาชนนักเรียน ชื่อ – นามสกลุ ระดับชั้น 

 

ชื่อผู้ปกครอง 

     

     

     

     

     

     

อัพโหลดรูปภาพ 

หน้าสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน 

ท่ีเปิดตามหลักเกณฑ์ กสศ. 

ชื่อบัญชี  : …………………………………………………………….. 

ธนาคาร : ……………………………………..  สาขา : ………………………………… 

เลขบัญชีธนาคาร : ………………………………………………….. 

เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ /ส่ง SMS แจ้งเตือนเงินเข้าบัญชี รร  : ………………………………………. 

ผู้มีอ านาจสั่งจา่ยเงินประกอบดว้ย 

1. ช่ือ …………………………………….  นามสกลุ ……………………………………  ต าแหน่ง …………………………………. 

2. ช่ือ …………………………………….  นามสกลุ ……………………………………  ต าแหน่ง …………………………………. 

3. ช่ือ …………………………………….  นามสกลุ ……………………………………  ต าแหน่ง …………………………………. 



 

  แบบ นร.05  

รายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ทีม่ีความประสงค์รับเงินผ่านบัญชพีร้อมเพย์ของนักเรียน จ านวน ………… คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชนนักเรียน 
ชื่อ – นามสกลุ ชั้น 

ธนาคาร 
 

ธนาคารออมสิน 

 

ธนาคาร ธกส. 

      

      

      



 

  แบบ นร.05  

รายชื่อนักเรียนกลุม่ชัน้เคลื่อนที่เคยได้รับทุนต่อเนื่อง และมีการขอยกเลิกทุนอุดหนนุแบบมีเงื่อนไข 

เพ่ือพิจารณาความเห็นและรับรองข้อมูลโดยคณะกรรมการเพ่ือขอยกเลิกทุน 

ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา .................  
รหัสโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ...................................... 

 

 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชนนักเรียน 
ชื่อ – นามสกลุ ชั้น 

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา วิธีการรับเงิน 

เห็นด้วยกับการขอ
ยกเลิกทุนอุดหนนุ

แบบมีเงื่อนไข 

(เลือกเหตุผล) 

1=สถานะครัวเรือนมี
การเปลีย่นแปลง  

2=  นักเรียน ย้าย/

ลาออก/เสียชีวิต 

 

ไม่เห็นด้วยกับการขอ
ยกเลิกทุนอุดหนนุแบบ

มีเงื่อนไข   

 

 

 

รับเงินสดผ่านสถานศึกษา 

 

 

 

บัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียน 

        

        

        

        

 

หมายเหตุ  : กรณีมีการขอยกเลิกทุนจะท าให้นักเรียนเสียสิทธิก์ารได้รับทุนปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน และ ทุนเสมอภาค



 

  แบบ นร.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน........................................................... ภาคเรียนที่ …….. ปีการศึกษา ………. 
ณ วันที่ ……….. เดือน………. ปี…………  
มีมติการประชุมเพื่อรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จาก กสศ. ดังน้ี 

1. นักเรียนกลุ่มชั้นเคลื่อน จ านวน ……… คน      นักเรียนกลุ่มใหม่ จ านวน ……….. คน 

2. รับรองสถานะนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ ท้ังหมดจ านวน ………….. คน 

        มีตัวตนในสถานศึกษา จ านวน ………….. คน         ย้ายออกจากสถานศึกษา จ านวน ………….. คน 

        ลาออกจากสถานศึกษา   จ านวน ………….. คน     เสียชีวิต   จ านวน ………….. คน 

3. รับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม ่รายละเอียดตามแบบขอรับทุน (นร/กสศ. 01) จ านวนท้ังหมด ………….. คน 

3.1 ผ่านการรับรองข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การคัดกรองและแบบขอรับทุน (นร/กสศ.01) จ านวน ………….. คน 

3.2 ไม่ผา่นการรับรองข้อมูลตามเกณฑ์การคัดกรองและแบบขอรับทุน (นร/กสศ.01) จ านวน ………….. คน 

 ข้อมูลแบบขอรับทนุ (นร/กสศ. 01) ไม่ถูกต้อง   จ านวน …………. คน 

 ข้อมูลแบบขอรับทนุ (นร/กสศ. 01) ถูกต้อง แต่ผลการคัดกรองตาม PMT ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง จ านวน ………….. คน 

4. รับรองรายชื่อนักเรียนกลุ่มชัน้เคลื่อนท่ีเคยได้รับทุนต่อเนื่อง (เฉพาะกรณีท่ีมีการขอยกเลิกทุนในระบบ) 

4.1 เห็นด้วยกับการขอยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข   จ านวน ………….. คน 

 สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง    จ านวน …………. คน 

 นักเรียนไมมี่ตัวตน ย้าย/ลาออก/เสยีชีวิต   จ านวน ………….. คน 

4.2 ไม่เห็นด้วยกับการขอยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข   จ านวน ………….. คน 

5.รับรองแผนการใช้เงินในส่วนของสถานศึกษา (แบบ ก.001) สถานศึกษา มีแผนการใช้เงินเพื่อเป็น…………………………………………………. 
จ านวนเงิน ………………… บาท 
 

มติการประชุม 

o เห็นสมควรด าเนินการและรับรองข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดด้านบน 

o ไม่เห็นสมควร เนื่องจาก …………………………………………………………………… 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

(ลงช่ือ)....................................................................ประธานคณะกรรมการ 

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

 

(ลงช่ือ)................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน      (ลงช่ือ) ................... ..........................................ตัวแทนผู้ปกครอง 

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

(ลงช่ือ).................................................................... ผู้น าชุมชน/ท้องถิ่น        (ลงช่ือ) ............ .......................................................ตัวแทนครู 
 (.................................................................)        (.....................................................................) 

             
                                    

อัพโหลดภาพถ่าย 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ท่ีครบองค์ประกอบ 5 ท่าน 



 

 

ใบส ำคัญรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภำค 

 

ที่ โรงเรียน………...................…………….. 

วันท่ี........เดือน..................พ.ศ............... 

ข้าพเจ้า.........................................................…..…...หมายเลขประจ าตัวประชาชนท่ี ....................................................
อยู่ท่ีบ้านเลขที่.............หมู่ ............ ถนน............... ต าบล................... อ าเภอ.................... จังหวัด.................... รหัสไปรษณีย์ 
..............................เบอร์ติดต่อ...................................โดยเป็น   ผู้ปกครอง   ผู้รับมอบอ านาจแทนผู้ปกครอง                        
ของ..................................................................................มีความสัมพันธ์กับนักเรียนเป็น  ........................... หมายเลขประจ าตัว
ประชาชนท่ี .................................................ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนท่ี .......................... เป็นเงินสด 
จ านวนทั้งสิ้น ……………… บาท (……………………..........………….) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

ข้าพเจ้าแนบรูปถ่ายการรับเงินอุดหนุน และส าเนาบัตรประชาชน เป็นหลักฐานการรับเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

รูปกำรรับเงินต้องประกอบไปด้วยอยำ่งน้อย 4 องค์ประกอบ  
นักเรียน  ผู้ปกครอง  คุณครู และ ผอ.โรงเรียน/ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยแทน ผอ. 

 

รูปบัตรประชำชนผู้ปกครอง/ผู้รับมอบอ ำนำจแทนผู้ปกครอง 

o ภาพถ่ายบัตรประชาชนผูร้ับเงิน 

o ภาพถ่ายบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการไทยออกให้ 

o กรณีรบัเงินแทนผู้ปกครองให้แนบแบบใบมอบอ านาจ
ตาม นร.08 

 

 

     ลงช่ือผู้ปกครอง....................................................ผู้รับเงิน 

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

 

      ลงช่ือคุณครู ..........................................................ผู้บันทึกข้อมูล 

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

 

     ลงช่ือนักเรียน ..........................................................พยาน 

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

 

     ลงช่ือ ผอ.รร. ............................................................พยาน 

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

 

แบบ นร.06 



 

หนังสือแจ้งผลการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 

       วันท่ี............................................. 
เรียน..(ผู้ปกครอง).......……………...............……………..….......…  
ส ำเนำเรียน..(ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน).......................................................................  
 ส ำนักงำนกองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำขอเรียนให้ท่ำนทรำบวำ่ (ชื่อนักเรียน).............................
ระดับชัน้.........................โรงเรียน.........................................ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภำค ประจ ำภำคเรียนท่ี 
.... ประเภทเงินอุดหนุนส ำหรับค่ำครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภำค จ ำนวนเงิน ................ บำท โดยนักเรียนทีไ่ด้รับ
เงินอุดหนุนนักเรียนทนุเสมอภำคจะต้องมำเรียนไม่ต่ ำกว่ำร้อย 80 ของภำคเรียนนั้นๆ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในกำร
พิจำรณำรับเงนิอุดหนุนในภำคเรียนถัดไปด้วย 

ดังนั้นตำมท่ี..(ชื่อผู้ปกครอง).............................................................................................ได้แจ้งประสงค์ขอรับเงินผ่ำน 

 บัญชีธนำคำร..............................................เลขบัญชี.............................................................   
     ชื่อบัญชี ................................................. ขอให้ท่ำนตรวจสอบกับธนำคำรได้ตัง้แต่วันนี้เป็นต้นไป 

 เงินสด ขอให้ท่ำนรับเงินท่ีโรงเรียน...................................................ภำยในวันท่ี...............................  
  -----------------------------------------------------แบบใบมอบอ านาจ----------------------------------------------------------- 

      กรณีที่ 1 ท่ำนไม่สำมำรถมำรับได้ด้วยตัวเอง ขอให้ท่ำนมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ท่ำนเห็นสมควรรับเงินสดแทน
และโปรดลงนำม ตำมข้อควำมด้ำนล่ำงดังนี้ 

 ส ำหรับโรงเรียน : หำกเป็นกรณีที่ 1 ขอให้ถ่ำยภำพใบมอบอ ำนำจนี้ลงใน นร.06 ในวันรับเงินสดด้วย  

กรณีท่ี 2 หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมกรณีท่ี 1 ให้ผู้อ ำนวยกำรตรวจสอบสำเหตุ และรับรองข้อมูล
ผู้ปกครองที่อำศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน ดังนี้ 

           ส ำหรับโรงเรียน : หำกเป็นกรณีที่ 2 ขอให้ถ่ำยภำพใบมอบอ ำนำจนี้ลงใน นร.06 ในวนัรับเงินสดด้วย 

-ส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา- 
ฉบับปรบัปรุง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

ข้ำพเจ้ำ........................................................................หมำยเลขบัตรประชำชน.......................................................
มอบอ ำนำจให้............................................................หมำยเลขบัตรประชำชน..........................................เป็นผูร้ับเงิน 

จ ำนวน....................(.........ถ้วน) ดงันั้นผู้มอบอ ำนำจและผูร้ับมอบอ ำนำจจึงขอลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐำน 

      ลงช่ือ.....................................................ผู้มอบอ ำนำจ   ลงช่ือ...................................................ผูร้ับมอบอ ำนำจ 

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

แบบ นร.08 

ข้ำพเจ้ำ(ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน)................................................................หมำยเลขบตัรประชำชน..................................
ได้ตรวจสอบสำเหตุแล้วและขอรับรองว่ำ (ช่ือ-นำมสกุลผู้ปกครอง).............................................หมำยเลขบัตรประชำชน
.......................................... เป็นผูป้กครองคนปัจจุบันเป็นผู้รับเงิน จ ำนวน....................บำท(.............................ถ้วน)         
ดังนั้นจึงขอลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลกัฐำน 

      ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับรอง      ลงช่ือ...................................................ผู้ปกครอง 
           (...........................................................)          (...........................................................)         
(...........................................................)               



 

  แบบ ก.001 

     

 

แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (ส่วนของสถานศึกษา)  
ภาคเรียนที่ ………………… ปีการศึกษา ………………………. 

รหัสโรงเรียน    .................... โรงเรียน …………………………………………………………….                                       
ธนาคาร …………………………………….     บัญชีเงินฝากเลขที่ ........................................................................... 
 

รายการ งบประมาณที ่กสศ. สนับสนุน 

จ านวน นร. (คน) จ านวนเงิน (บาท) 
1.ค่าครองชีพ เฉพาะนักเรียนที่รับเงินสด ผ่านสถานศึกษาเท่าน้ัน  
1.1 นักเรียนกลุ่มเก่า 
1.2 นักเรียนกลุ่มใหม่ 

 

........................... 

........................... 

 

........................... 

........................... 
รวมเงินค่าครองชีพท้ังหมด  ........................... ........................... 
2. เงินในส่วนของสถานศึกษา 
  2.1 นักเรียนกลุม่เก่า 
  2.2 นักเรียนกลุม่ใหม่ 

 

........................... 

........................... 

 

........................... 

........................... 
รวมเงินในส่วนของสถานศกึษาทัง้หมด  ........................... ........................... 

ยอดเงินรวมส่วนที่ (1) และ (2)        ........................... 
 

รายการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน นร. (คน) จ านวนเงิน (บาท) 
แผนการใช้งบประมาณในส่วนของสถานศึกษา ใช้เพื่อกิจกรรมดังนี้  
(เลือกได้มากกวา่ 1 กิจกรรม) 

    อาหารเช้า (ระดับอนุบาล-มัธยม) 
    อาหารกลางวัน (ระดับมัธยม) 
    กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 

    กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 

 

 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

 

 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 
รวมงบประมาณในส่วนของสถานศึกษาท่ีใช้จัดกิจกรรม  ........................... ........................... 

หมายเหตุ : งบประมาณในส่วนของสถานศึกษาไม่สามารถใช้เพ่ือจัดกิจกรรมที่ซ ้าซ้อนกับงบประมาณหลักของสถานศึกษาได้ 

ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามคู่มือหรือมีความจ้าเป็นต้องใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือประโยชน์อ่ืน ที่มิได้ระบุไว้โดยชัดเจนในคู่มือการ
ด้าเนินงาน ให้แจ้งขออนุมัติจาก กสศ. เป็นกรณีๆไป 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้น าแผนการใช้เงินนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตามกระบวนการรับรองการพิจารณาเพื่อรับ
เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคด้วยแล้ว 

 

                                    ลงช่ือ (…………………………….…………………..) ผู้จัดท ารายงาน 

                                         
                                   ลงช่ือ (…………………………….…………………..) ผู้อ านวยการโรงเรยีน 



 

  แบบ ก.002 

     

 

รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (ส่วนของสถานศึกษา)  
ภาคเรียนที่ ………………… ปีการศึกษา ………………………. 

รหัสโรงเรียน    .................... โรงเรียน …………………………………………………………….                                       
ธนาคาร …………………………………….     บัญชีเงินฝากเลขที่ ........................................................................... 
 

รายการ รายจ่ายทั้งหมด 

จ านวน นร. (คน) จ านวนเงิน (บาท) 
1.ค่าครองชีพ เฉพาะนักเรียนที่รับเงินสด ผ่านสถานศึกษาเท่าน้ัน  
1.1 นักเรียนกลุ่มเก่า 
1.2 นักเรียนกลุ่มใหม่ 

 

........................... 

........................... 

 

........................... 

........................... 
นักเรียนที่ไม่สามารถจ่ายค่าครองชีพได้  (ต้องคืนเงินกลับไปยงั กสศ.) ........................... ........................... 

 

การด าเนินกิจกรรมในงบประมาณส่วนของสถานศึกษา 

ลักษณะกิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน วันที่เร่ิมจัดกิจกรรม จ านวนเงินที่ใชจ้่ายจริง 
(บาท) 

อาหารเช้า (ระดับอนุบาล – มัธยม)    

อาหารกลางวัน (ระดับ มัธยม)    

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต    

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ    

รวมจ านวนเงินท่ีใช้จ่ายจริงทั้งหมด  

 

จ านวนเงินที่ได้รับและจ านวนเงินที่ใช้จ่ายจริง 

รายการเงินท่ีได้รับ จ านวน (บาท)   ค่าใช้จ่ายจริงท้ังหมด จ านวน (บาท) 

ค่าครองชีพ ..............…………………  บาท    ค่าครองชีพ ..............…………………  บาท 

เงินในส่วนของสถานศึกษา ..............…………………  บาท  เงินในส่วนสถานศึกษา ..............…………………  บาท 
 

เงินคงเหลือทั้งหมด    

 รายการคงเหลือ จ านวน (บาท) 

ค่าครองชีพ (คืนกลับ กสศ.) ..............…………………  บาท 

เงินในส่วนของสถานศึกษา ..............…………………  บาท 

ดอกเบี้ยท้ังหมด ..............…………………  บาท 

 

ไม่มีการใช้จ่ายเงินส่วนของโรงเรียนในปกีารศึกษา …………………………. 

 
 

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

 

         ลงชื่อ (......................................................................) ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 

                                                        บันทึก ณ วันที ่…………….. เดือน ……………… พ.ศ. ………………… 

อัพโหลดหน้าบัญชีที่มีรายการเคลื่อนไหวคร้ังล่าสุด 



ทะเบียนรับ – จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 

สถานศึกษา ………………………………………..      ปีการศึกษา ……………….  ภาคเรียนที ่……………… 

วัน/เดือน/ป ี รายการ รับ จ่าย คงเหลือ 

ค่าครองชีพ ค่าอาหาร กิจกรรม 

1 

กิจกรรม 

2 ใหม ่ เก่า ใหม ่ เก่า 
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ลิงค์เพ่ือการเข้าใช้งานระบบ และแหล่งข้อมูล

2. สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

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

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

dla.thaieduforall.org

3. สถานศึกษาสังกัด กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

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

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

bpp.thaieduforall.org

1. สถานศึกษาสังกัด สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)

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

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

cct.thaieduforall.org
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ในัการคัดักรองนัักเรียนัยากจนั
ผ่า่นัเว็บ็แอปัพื้ลิเคัชัันั

ผ่้ �ใช้ังานัสามารถเข้้าใช้ังานัได้
ทุี�ระบบคัดักรองนัักเรียนั

ทุนุัเสมอภาคัข้องแต์ล่ะสังกัด 
โดยโปัรแกรมใช้ังานับนัเว็บ็

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

การบันัทุก้ผ่ลการสำารว็จผ่่านั
เว็บ็แอปัพื้ลิเคัชัันัมดีงัต่์อไปันีั�



- คู่มอืการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือ่การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563  -
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รูปที� 1 กระบวนการคดักรองนักเรียนยากจนโดยบันทกึขอ้มลู
ผ่า่นเวบ็แอปพลเิคชันในคอมพิวเตอร์

การลงชืั�อเข้้าใช้ัระบบ (login)

 คัร้ผ้่ �ใช้ังานัแต์่ละคันัจะมี Username และ Password เป็ันัข้องต์ัว็เอง โดยให้

ทุำาการกรอก Username และ Password ดังร้ปัทีุ� 2 แต่์หากคุัณคัร้ทุ่านัใดไม่ม ี

Username และ Password ให้ทุำาการแจ้ง Admin โรงเรียนัเพื้ื�อทุำาการเพื้ิ�มผ่้ �ใช้ังานั 

หรือคัร้จำา Password ต์นัเองไมไ่ด �ให้แจง้ Admin โรงเรียนัเพื้ื�อทุำาการ Reset Password 

ให �ใหม่

กระบว็นัการคััดกรองนัักเรียนัยากจนัโดยบันัทุ้กข้้อม้ลผ่่านัเว็็บแอปัพื้ลิเคัชัันัในัคัอมพื้ิว็เต์อร์

 • คัร้คััดกรองหรือคัร้ปัระจำาชัั�นั ดำาเนิันัการบันัทุ้กข้้อม้ลแบบข้อรับทุุนันัักเรียนัยากจนั 

(นัร.01/กสศ.01) เพื้ื�อคััดกรองคัว็ามยากจนั สถานัะคัรัว็เรือนั และการรับรองข้้อม้ลให้ถ้กต์้อง

คัรบถ้ว็นั

 • นัำามาบันัทุก้เข้้าส่้ระบบสารสนัเทุศผ่า่นัเว็บ็แอปัพื้ลิเคัชัันัในัคัอมพื้วิ็เต์อร์

 • แนับร้ปัสภาพื้บ้านัข้องนัักเรียนัทุี�ถา่ยมาเข้า้ส่้ระบบ

 • ระบบจะปัักหมดุต์ำาแหน่ังทุี�ตั์�งบ้านัข้องนัักเรียนัในั Google Map จากข้อ้มล้ทุี�อย่้จากต์น้ั

สังกดั

การบันทึกผ่ลการสำารวจผ่่านเวบ็แอปพลิเคชัน
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หน้ัาเข้า้ส่้ระบบข้องสังกัด สพื้ฐ.

หน้ัาเข้า้ส่้ระบบข้องสังกัด อปัทุ.

หน้ัาเข้า้ส่้ระบบข้องสังกัด ต์ชัด.

รูปที� 2 หน้าเขา้สู่ระบบ

หลงัจากเข้้าส่้ระบบ จะปัรากฏเมน้ั 2 เมน้ั  ไดแ้ก่

o คัดักรองนัักเรียนัยากจนั

o เข้้าเรียนัและนัำาหนัักส่ว็นัส้ง

ในัทุี�นีั�ให้ผ่้ �ใช้ัเลือกใช้ังานัเมน้ั “คััดกรองนัักเรียนัยากจนั” ดงัร้ปัทุี� 3
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6

รูปที� 3 เมนูหน้าแรก

 เมื�อผ่้ �ใช้ังานัเลือกเมน้ั “คัดกรองนักเรียนยากจน” แล้ว็ จะปัรากฏหน้ัาจอในัส่ว็นัข้อง

คััดกรองนัักเรียนัยากจนัโดยมีเมน้ัดังต์่อไปันีั�  คัือ 1) ทุะเบียนันัักเรียนั 2) นัร.กลุ่มเก่า 

3) นัร.กลุ่มใหม่ 4) แบบฟอร์มนัักเรียนัยากจนั และ 5) รายงานั โดยแต์่ละเมน้ัมีหน้ัาทุี�การทุำางานั

ดังต์่อไปันีั�

เมนู ทะเบียนนักเรียน1
 จะแสดงแถบเมน้ั 2 เมน้ั 

 1) สถิต์ิจำานัว็นันัักเรียนัในัภาคัเรียนันัั�นัได้แก่ นัักเรียนัทุั�งหมดจากต์้นัสังกัด นัักเรียนัทุี�ได้

รับทุนุั  นัักเรียนัทุี�ต์อ้งต์รว็จสอบแก �ไข้ และนัักเรียนัทุี�ยงัไมเ่คัยคััดกรอง ดงัร้ปัทุี� 4

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

 2) รายชืั�อนัักเรียนัทุั�งหมดจากต์้นัสังกัด เมื�อทุำาการเลือกชัั�นัและห้องเรียนัแล้ว็ ระบบจะ

แสดงเลข้ปัระจำาต์ัว็ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั  ชืั�อ-นัามสกุล ชัั�นั/ห้อง การรายงานันัักเรียนัยากจนั

ผ่า่นัระบบต์น้ัสังกัด การไดรั้บการจดัสรรอุดหนุันั ดงัร้ปัทุี� 5

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

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

 จะแสดงแถบเมน้ั 2 เมน้ั 

 1) แบบข้อเปิัดบัญชีัเมื�อทุำาการเลือกชัั�นัและห้องเรียนัแล้ว็ ระบบจะแสดงเลข้ปัระจำาตั์ว็

ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั ชืั�อ-นัามสกุล พื้มิพื้แ์บบข้อเปิัดบัญชีั และเว็ลาการพื้มิพื้ ์ดังร้ปัทุี� 6 และ

สามารถโหลดไฟล ์PDF และพื้มิพื้เ์อกสาร                      ต์ามปุั�มเพื้ื�อให้นัักเรียนันัำาไปัเปิัดบัญชีัได้ 

แบบฟอร์มจะม ี2 ธนัาคัาร ดงัร้ปัทุี� 7 

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

รูปที� 7 แบบขอเปิดบัญชีนักเรียนทนุเสมอภาค
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รูปที� 8 รายงานการเปิดบัญชี

 2) รายงานัการเปิัดบัญชีัเมื�อทุำาการเลือกชัั�นัและห้องเรียนัแล้ว็ ระบบจะแสดงเมน้ั

ให้คัลกิเลอืก นัร.ทุี�เปิัดบัญชีัและพื้ร้อมเพื้ยแ์ลว้็ เลข้ปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั ชืั�อ-นัามสกุล 

และกดบันัทุก้ข้้อมล้ ดังร้ปัทุี� 8 

 เมื�อทุำาการเลือกชัั�นัและห้องเรียนัแล้ว็ ระบบจะแสดงเลข้ปัระจำาต์ัว็ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั 

ชืั�อ-นัามสกลุ ห้องเรียนั แจง้สาเหต์ยุกเลกิทุนุั เปัลี�ยนัช่ัองทุางการรับเงนิั ข้อ้มล้บัญชีัธนัาคัาร แก �ไข้

ข้้อม้ลผ่้้ปักคัรอง โดยถ้าหากแจ้งสาเหตุ์ยกเลิกทุุนัจะไม่สามารถแก �ไข้ข้้อม้ลผ่้้ปักคัรองได้ 

และช่ัองทุางการรับเงนิั นัร.กลุม่เก่าจะไมส่ามารถเปัลี�ยนัได ้ดงัร้ปัทุี� 9

2.2 เมนู แกไ้ขขอ้มลู 2/25xx

รูปที� 9 แกไ้ขขอ้มลู 1/25xx
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เมนู นร.กลุม่ใหม่3
 ในัส่ว็นัข้องเมน้ั นัร.กลุ่มใหม่จะปัระกอบไปัด้ว็ยเมน้ัย่อย 3 เมน้ั คัือ  1) สมัคัรข้อรับเงนิั

อุดหนุันั  2) ข้อเปิัดบัญชีัพื้ร้อมเพื้ย ์3) คััดกรองนัักเรียนั (นัร.01) 

 เมื�อทุำาการเลือกชัั�นัและห้องเรียนัแล้ว็ ระบบจะแสดงเลข้ปัระจำาต์ัว็ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั 

ชืั�อ-นัามสกุลห้องเรียนั สถานัะคัว็ามยากจนั สามารถเพื้ิ�มนัักเรียนัใหม่ได้ ดังร้ปัทุี� 10 และสำาหรับ

สังกัด ต์ชัด.และ สังกัด อปัทุ. จะมีให้เลือกเหตุ์ผ่ลทุี�ไม่ข้อรับทุุนั ดังร้ปั 11

3.1 เมนู สมคัรขอรับเงนิอุดหนุน

รูปที� 10 สมคัรขอรับเงนิอุดหนุนสังกดั สพฐ.

รูปที� 11 สมคัรขอรับเงนิอุดหนุนสังกดั ตชด.และสังกดั อปท.
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รูปที� 12 การเพิ�มนักเรียน

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

ใหมเ่ข้า้มาในัระบบเพื้ื�อทุำาการคัดักรอง นัร.01/กสศ.01 หลังจากกดปุั�ม เพื้ิ�มนัักเรียนั แล้ว็จะแสดง

ข้้อม้ลต่์างๆ  ดังร้ปัทีุ� 12  จากนัั�นัให้ทุางโรงเรียนักรอกข้้อม้ลพื้ื�นัฐานันัักเรียนัเข้้ามาให้ระบบ

ซ้�งข้อ้มล้การเพื้ิ�มนัักเรียนัจะเป็ันัเหมอืนักนััทุั�ง 3 สังกดั
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3.2.เมนู ขอเปิดบัญชีพร้อมเพย์ (สำาหรับ สังกดั สพฐ. และ สังกดั อปท.) 

 จะแสดงแถบเมน้ั 2 เมน้ั 

 1) แบบข้อเปิัดบัญชีัเมื�อทุำาการ                          เลอืกชัั�นัและห้องเรียนัแลว้็ ระบบจะแสดง

เลข้ปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั ชืั�อ-นัามสกุล พื้มิพื้แ์บบข้อเปิัดบัญชีั และเว็ลาการพื้มิพื้ ์ดังร้ปั

ทุี� 13 และสามารถโหลดไฟล์ PDF และพื้ิมพื้์เอกสาร ต์ามปุั�มเพื้ื�อให้นัักเรียนันัำาไปัเปิัดบัญชีัได้ 

แบบฟอร์มจะม ี2 ธนัาคัาร ดงัร้ปัทุี� 14

รูปที� 13 แบบขอเปิดบัญชี 

รูปที� 14 แบบเปิดบัญนักเรียนทนุเสมอภาค
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 2) รายงานัการเปิัดบัญชีัเมื�อทุำาการเลือกชัั�นัและห้องเรียนัแล้ว็ ระบบจะแสดงเมน้ั

ให้คัลกิเลอืก นัร.ทุี�เปิัดบัญชีัและพื้ร้อมเพื้ยแ์ลว้็ เลข้ปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั ชืั�อ-นัามสกุล 

และกดบันัทุก้ข้้อมล้ ดังร้ปัทุี� 15

รูปที� 15 รายงานการเปิดบัญชี

 ระบบจะมฟีงักชั์ันั “การค้นหารายชื�อนักเรียน” ไว็ �ให้หากผ้่ �ใช้ัต์อ้งการค้ันัหารายชืั�อนัักเรียนั

ผ่้ �ใช้ัสามารถพื้มิพื้เ์ลข้บตั์รปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันันัักเรียนัในัช่ัองค้ันัหาจากนัั�นักด “Search” ดังร้ปัทุี� 16

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

กรณีคน้หารายชื�อนักเรียน

 3.2.1 นัักเรียนัทุี�ยังไม่เคัยคััดกรอง ระบบจะแสดงปุั�ม “บันทึก นร.01/กสศ.01” หลังชืั�อ

นัักเรียนัเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ักดเข้้าไปับันัทุก้ข้้อมล้ ปััจจุบันัระบบไมแ่สดงปุั�ม ดงัร้ปัทุี� 17

รูปที� 16 การคน้หารายชื�อนักเรียน

รูปที� 17 การคน้หารายชื�อนักเรียน
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 3.2.2 นัักเรียนัทุี�เคัยคััดกรองแล้ว็ ระบบจะแสดงปุั�ม “แกไ้ข นร.01/กสศ.01” เพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ั

กดเข้า้ไปัแก �ไข้ข้้อมล้นัักเรียนั ปุั�ม “นร.01/กสศ.01” เพื้ื�อพื้มิพื้แ์บบ นัร.01/กสศ.01 ดังร้ปัทุี� 18

 3.2.3 นัักเรียนัทุี�ไดทุ้นุัแลว้็ ระบบจะแสดงข้อ้คัว็าม “ไดท้นุแลว้” หลังชืั�อนัักเรียนั ดงัร้ปัทุี� 19

 และเมื�อเข้้าส่้เมน้ั “คัดกรองนักเรียน (นร.01/กสศ.01)” ให้ผ่้ �ใช้ัเลือกระดับชัั�นัและห้อง

ทุี�ต์อ้งการจะคัดักรอง ดงัร้ปัทุี� 20

 เมื�อเลือกระดับชัั�นัและห้องแล้ว็ระบบจะแสดงปุั�มเมน้ั “บันทึก นร.01/กสศ.01”  สำาหรับ

นัักเรียนัทุี�ยงัไมเ่คัยคัดักรองและนัักเรียนัยากจนัพื้เิศษ ให้ผ่้ �ใช้ังานัเลอืกบันัทุ้กข้้อมล้ โดยสามารถ

เลือกเหตุ์ผ่ลไม่คััดกรองได้และไม่ต์้องทุำาการบันัทุ้ก นัร.01/กสศ.01 สำาหรับนัักเรียนัทุี�ไม่ปัระสงค์ั

รับทุนุั ดังร้ปัทุี� 21

รูปที� 21 บันทกึขอ้มลู

ร้ปัทุี� 18 การคัน้ัหารายชืั�อนัักเรียนั

รูปที� 19 การคน้หารายชื�อนักเรียน

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

 หลังจากกดทีุ�ปุั�ม “บันัทุ้ก นัร.01/กสศ.01” ระบบจะแสดงแถบสถานัะการบันัทุ้กข้้อม้ล

ดังร้ปัทุี� 22 ซ้�งการบันัทุ้กข้้อม้ลแบบข้อรับทุุนัปััจจัยพื้ื�นัฐานันัักเรียนัยากจนั (นัร.01/กสศ.01) 

จะแบ่งเป็ันัทุั�งหมด 4 ส่ว็นั ดงันีั�

 ระบบจะแสดงข้้อม้ลนัักเรียนั ปัระกอบด้ว็ย ชืั�อ นัามสกุล ชัั�นัเรียนัและเลข้ทุี�บัต์รปัระจำาต์ัว็

ปัระชัาชันั ข้องนัักเรียนัข้้�นัมาอตั์โนัมตั์จิากข้อ้มล้เดก็นัักเรียนัยากจนัในัระบบจดัเกบ็ข้อ้มล้นัักเรียนั

รายบุคัคัล (DMC) และผ้่ �ใช้ัสามารถอัพื้โหลดร้ปันัักเรียนัระบุข้้อม้ลสถานัภาพื้คัรอบคัรัว็ ข้้อม้ล

ผ่้ป้ักคัรองและข้้อม้ลนัักเรียนัอาศัยอย้กั่บได ้ ดงัร้ปัทุี� 23

รูปที� 22 แถบสถานะการบันทกึขอ้มลู

ส่วนที� 1   ขอ้มลูผู่ป้กครอง และรายไดค้รัวเรือน

ข้อ้มล้ผ่้ป้ักคัรอง และรายไดค้ัรัว็เรือนั สถานัะคัรัว็เรือนั/ข้อ้มล้คัรัว็เรือนัสถาบนัั

ร้ปัสภาพื้บ้านั การรับรองข้้อมล้
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รูปที� 23 ขอ้มลูนักเรียน

ส่วนที� 2   จำานวนสมาชิกในครัวเรือน

 กรณีทุี� เมื�อผ่้ �ใช้ั เลือกนัักเรียนัอาศัยอย่้กบั พื้อ่/แม ่ญาติ์ อย่้ลำาพื้งั และผ้้่อุปัการะ/นัายจา้ง  

ระบบจะข้้�นัให้ผ่้ �ใช้ับันัทุก้ข้อ้มล้จำานัว็นัสมาชิักในัคัรัว็เรือนั และข้อ้มล้รายไดข้้องสมาชิักในัคัรัว็เรือนั

ซ้�งจะแสดงเป็ันัต์ารางดงัร้ปัทุี� 24 ซ้�งปัระกอบด้ว็ยคัอลมัน์ัดงัต์อ่ไปันีั�

 o จำานัว็นัสมาชิักในัคัรัว็เรือนั (รว็มตั์ว็นัักเรียนั) ให้ผ่้ �ใชั �ใส่จำานัว็นัสมาชิักในัคัรัว็เรือนั

ทุั�งหมดจากนัั�นัจะแสดงต์ารางต์ามจำานัว็นัสมาชิัก
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รูปที� 24 การบันทกึขอ้มลูรายไดส้มาชิกในครัวเรือน

 o ชืั�อ-นัามสกลุ ข้องนัักเรียนั ผ่้ป้ักคัรองข้องนัักเรียนั และสมาชิักในัคัรัว็เรือนั 

 o เลข้บัต์รปัระจำาตั์ว็ปัระชัาชันั/เลข้บัต์รทุี�ทุางราชัการออกให้ ข้องนัักเรียนั ผ้้่ปักคัรองข้อง

นัักเรียนั และสมาชิักในัคัรัว็เรือนั

 o คัว็ามสัมพื้นััธ์กบันัักเรียนั กดเลอืกคัว็ามสัมพื้นััธ์กบันัักเรียนัลงไปั อาทิุ มารดา บิดา ย่า 

ยาย เป็ันัต์น้ั

  อาย ุสำาหรับกรอกอายขุ้องนัักเรียนัหรือสมาชิักในัคัรัว็เรือนัทุี�มคีัว็ามสัมพื้นััธ์กบันัักเรียนั

 o คัว็ามพื้กิารทุางร่างกายและสต์ปัิัญญา ถา้บคุัคัลนัั�นัมคีัว็ามพื้กิารเลอืก “ใช่” หรือไมม่คีัว็าม

พื้กิารให้เลอืก “ไม่ใช่”

 o รายได้ต์่อเดือนัข้องบุคัคัลทุี�มีคัว็ามสัมพื้ันัธ์กับนัักเรียนั จะปัระกอบด้ว็ย 5 ปัระเภทุ 

ได้แก่ 1) คัา่จา้งเงนิัเดือนั 2) รายไดจ้ากการปัระกอบอาชีัพื้ทุางการเกษต์รหลังหักค่ัาใช้ัจา่ย 3) ราย

ได้จากธุรกจิส่ว็นัตั์ว็หลังหักคัา่ใช้ัจา่ย 4) รายได้จากสว็สัดกิารจากรัฐ/เอกชันั และ 5) รายได้จากแห

ลง่อื�นัๆ ซ้�งจะกรอกในัร้ปัแบบต์วั็เลข้ ถา้ไมม่รีายไดใ้นส่วนใดใหใ้ส่ 0 ระบบจะบว็กรว็มรายได �ให้ผ่้ �ใช้ั

ไว็ �ในัช่ัอง รายไดร้ว็มเฉลี�ยต์อ่เดอืนัหากทุา่นักรอกไมค่ัรบถว้็นัหรือร้ปัแบบข้้อมล้ไมถ่ก้ต้์อง ช่ัองดงั

กลา่ว็จะกลายเป็ันัสีแดงเพื้ื�อแจง้เตื์อนั

 o รว็มรายไดค้ัรัว็เรือนั / รายไดเ้ฉลี�ยต์อ่คันัต์อ่เดอืนั ซ้�งทุั�งสองส่ว็นันีั�ระบบสารสนัเทุศจะ

ทุำาการคัำานัว็ณอัต์โนัมัต์ิหลังจากลงข้้อม้ลเรียบร้อยแล้ว็ สำาหรับพื้ิจารณารายได้คัรัว็เรือนัข้อง

นัักเรียนัคันันีั�ว็า่มคีัว็ามยากจนัหรือไม่

 เมื�อผ่้ �ใช้ับันัทุก้ข้้อมล้ในัส่ว็นันีั�เสร็จเรียบร้อยแล้ว็ กดปุั�ม               เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั หาก

กรอกข้อ้มล้ไมค่ัรบถว้็นั ระบบจะแจง้เตื์อนัและไมส่ามารถทุำางานัในัข้ั�นัต์อนัถัดไปัได้
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 กรณีทุี� 2 ในัข้้อม้ลส่ว็นัทีุ� 1 เมื�อผ่้ �ใช้ังานัเลือกนัักเรียนัอาศัยอย้่กับ คัรัว็เรือนัสถาบันั

ระบบจะข้้�นัให้กดบันัทุก้และถดัไปั โดยไมต่์อ้งบันัทุก้ข้อ้มล้ส่ว็นัทุี� 2 และ 3 ดงัร้ปัทุี� 25

 ผ้่ �ใช้ับันัทุก้ข้อ้มล้สถานัะข้องคัรัว็เรือนั เป็ันัข้อ้มล้แสดงสภาพื้คัว็ามเป็ันัอย้ข่้องนัักเรียนัและ

คัรอบคัรัว็ ปัระกอบดว้็ย 

 1) คัรัว็เรือนัมภีาว็ะพื้้�งพื้งิ 

 2) การอย้อ่าศัย

 3) ลกัษณะทุี�อย้อ่าศัย (บันัทุก้สิ�งทุี�เห็นั)ว็สัดทุุี�ใช้ัทุำาพื้ื�นับ้านั (ทุี�ไมใ่ชั �ใต์ถ้นุับ้านั)

 4) ทุี�ดนิัทุำาการเกษต์กรได(้รว็มเช่ัา)

 5) แหลง่นัำาดื�ม 

 6) แหลง่ไฟฟ�า

 7) ยานัพื้าหนัะในัคัรอบคัรัว็ (ทุี�ใช้ังานัได)้ 

 8) ข้องใชั �ในัคัรัว็เรือนั(ทุี�ใช้ังานัได้) ซ้�งการกรอกข้้อม้ลจะเป็ันัต์ัว็เลือกซ้�งผ่้ �ใช้ัสามารถเลือก

ข้้อม้ลต์ามคัว็ามเป็ันัจริงและต์อบได้มากกว็่า 1 คัำาต์อบ เมื�อผ้่ �ใช้ังานับันัทุ้กข้้อม้ลเรียบร้อย

แลว้็ให้กด บันัทุก้และถดัไปั ดงัร้ปัทุี� 26

สำาหรับกรณีทุี� 1 นัักเรียนัอาศัยอย่้กบั พื้อ่/แม ่ญาติ์ อย่้ลำาพื้งั และผ้้่อุปัการะ/นัายจา้ง)
ส่วนที� 3   สถานะครัวเรือน

รูปที� 25 กรณีเลอืกครัวเรือนสถาบัน
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รูปที� 26 สถานะครัวเรือน
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(สำาหรับกรณีทุี� 2 นัักเรียนัอาศัยอย่้ในัคัรัว็เรือนัสถาบันั)
ส่วนที� 4   ขอ้มลูทั�วไปของสถาบัน 

 ผ่้ �ใช้ับันัทุ้กข้้อม้ลทุั�ว็ไปัข้องสถาบันั เป็ันัข้้อม้ลแสดงสภาพื้คัว็ามเป็ันัอย้่ข้องนัักเรียนัและ

คัรอบคัรัว็ เมื�อผ่้ �ใช้ังานับันัทุก้ข้้อมล้เรียบร้อยแล้ว็ให้กด บันัทุก้และถัดไปั ดังร้ปัทุี� 27

 ระบบจะให้ผ่้ �ใช้ังานักรอกข้้อมล้ ระยะทุาง เว็ลาทุี�ใชั �ในัการเดนิัทุาง ค่ัาใช้ัจา่ยในัการเดนิัทุาง

ไปั-กลบั และว็ธีิเดินัทุางหลัก ดังร้ปัทุี� 28

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

ส่วนที� 5   การเดินทางจากที�พักอาศัยไปโรงเรียน
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 สำาหรับการบันัทุ้กพื้กิัดทุี�ต์ั�งข้องบ้านันัักเรียนั ระบบจะด้งทุี�อย้่บ้านันัักเรียนัมาให้อัต์โนัมตั์ิ

ต์ามฐานัข้้อม้ล และถ้าทุี�อย้่มีการเปัลี�ยนัแปัลงไปัจากเดิมให้เลือก เปัลี�ยนัทีุ�อย้่และบันัทุ้กทีุ�อย้่ใหม ่

จากนัั�นักด ดง้พื้กิดัจากทุี�อย้ร่ะบบจะดง้พื้กิดัมาให้อตั์โนัมตั์ ดงัร้ปัทุี� 29

 ระบบจะให้ผ่้ �ใช้ังานัคัลิกเลือก ภาพื้ทุี�พื้กัอาศัยข้องนัักเรียนัได้จาก ปัระเภทุภาพื้ถ่าย และ

อพัื้โหลดภาพื้ถ่ายนัอกและในัทุี�พื้กัอาศัยนัักเรียนั เมื�อผ่้ �ใช้ังานับันัทุก้ข้อ้มล้เรียบร้อยแล้ว็ให้กด บันัทุก้

และถัดไปั ดังร้ปัทุี� 30 

รูปที� 28 การเดนิทางจากที�พักอาศัยไปโรงเรียน

รูปที� 29 การบันทกึพิกดัที�ตั�งของบ้านนักเรียน

ส่วนที� 6   ที�ตั�งที�พักอาศัยนักเรียนในปัจจบัุน

ส่วนที� 7   ภาพถ่ายที�พักอาศัยของนักเรียนในปัจจบัุน
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 ระบบจะมีช่ัองให้ผ่้ �ใช้ังานัอัพื้โหลดร้ปัและชั่องให้พื้มิพื้ชื์ั�อใส่ในั ลายเซ็นัผ่้้ปักคัรอง/ผ่้้แทุนั 

ลายเซ็นัเจ้าหน้ัาทุี�ข้องรัฐผ่้้รับรอง และลายเซ็นัผ่้้ลงเยี�ยมบ้านั ส่ว็นัลายเซ็นันัักเรียนั กับ ลายเซ็นั

ผ่้้อำานัว็ยการสถานัศ้กษา จะด้งมาจากฐานัข้้อม้ล เมื�อผ่้ �ใช้ังานับันัทุ้กข้้อม้ลเรียบร้อยแล้ว็ให้กด 

บันัทุก้และถดัไปั ดงัร้ปัทุี� 31 

รูปที� 30 ภาพถ่ายที�พักอาศัยของนักเรียนในปัจจบัุน

ส่วนที� 8   การให้ความยินยอมในการเกบ็รวบรวมใช้หรือเปิดเผ่ยขอ้มลูส่วนบุคคล
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รูปที� 31 การให้ความยินยอมในการเกบ็รวบรวมใช้หรือเปิดเผ่ยขอ้มลูส่วนบุคคล

 เมื�อทุำาการบันัทุ้กข้้อม้ลเรียบร้อยแล้ว็ให้ผ่้ �ใช้ัทุำาการกด “บันัทุ้ก” เพื้ื�อเป็ันัการบันัทุ้กข้้อม้ล 

จากนัั�นัจะมีหน้ัาสรุปัข้อ้มล้ข้้�นัมา เพื้ื�อให้รับรองข้อ้มล้ว็า่เป็ันัคัว็ามจริงหรือไม่ โดยทุ่านัสามารถเลื�อนั

ข้้�นัลงเพื้ื�อด้ข้้อม้ลทุี�บันัทุ้กไว็แ้ล้ว็ เพื้ื�อต์รว็จสอบคัว็ามถ้กต้์องจากนัั�นัต์ิ�ก (1) “ขอรับรองวา่ข้อมูล

และภาพถ่ายเป็นความจริงการให้ขอ้มลูรูปภาพ ลายเซ็็นที�ไมเ่ป็นความจริง ผิ่ดกฏหมาย” ทุุกคัรั�ง

เพื้ื�อยืนัยันัคัว็ามถ้กต์้องว็า่ข้้อม้ลเป็ันัคัว็ามจริงและถ้กต์้องคัรบถ้ว็นั ก่อนักด (2) “ยืนยันข้อมูล” 

เพื้ื�อบันัทุก้ข้้อมล้เข้้าส่้ระบบ ดงัร้ปัทุี� 32
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 จากนัั�นัระบบจะแสดงกลอ่งข้อ้คัว็ามแจง้เต์อืนัว็า่บันัทุก้ข้อ้มล้เสร็จเรียบร้อย หากผ่้ �ใช้ัต์อ้งการ

พื้มิพื้แ์บบ นัร.01/กสศ.01 ให้กดทุี�ปุั�ม “ตกลง” ไมต่์อ้งการให้กดปุั�ม “ยกเลกิ” ดงัร้ปัทุี� 33

รูปที� 32 ยนืยนัขอ้มลู

รูปที� 33 การบันทกึขอ้มลูเสร็จเรียบร้อย
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ตวัอยา่งแบบฟอร์ม นร.01/กสศ.01
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- คู่มอืการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือ่การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563  -

27

รูปที� 34 เอกสารแบบนร.01/กสศ.01
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แบบฟอร์มนักเรียนยากจน4
 ในัส่ว็นัข้องเมน้ั แบบฟอร์มนัักเรียนัยากจนั คัือส่ว็นัข้องการบันัทุ้กใบสำาคััญรับเงนิัอุดหนุันั

 (นัร.06/  กสศ.06) 

 ใบสำาคัญรับเงนิอุดหนุน (นร.06/กสศ.06) 

 เมื�อเข้้าส่้เมน้ั “ใบสำาคัญรับเงิน นร.06/กสศ.06” ให้ผ่้ �ใช้ัเลือกระดับชัั�นัและห้องเรียนั 

เมื�อทุำาการเลือกเรียบร้อยแล้ว็ ระบบจะแสดงเลข้ปัระจำาต์ัว็ปัระชัาชันั ชืั�อ-นัามสกุลรายชืั�อ

นัักเรียนัยากจนั ห้องเรียนัแจ้งสาเหตุ์ได้คััดกรอง บันัทุ้ก นัร.06/กสศ.06 พื้มิพื้เ์อกสาร นัร.08/

กสศ.08 เพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัทุำาการบันัทุ้กข้้อม้ล โดยให้ผ่้ �ใช้ักดทุี�ปุั�ม “บันทึก นร.06/กสศ.06” เพื้ื�อบันัทุ้ก

ข้้อม้ล ดังร้ปัทุี� 35

 หลงัจากกด “บันัทุก้ นัร.06/กสศ.06” ระบบจะแสดงข้อ้มล้ต์า่ง ๆ ข้องผ่้ป้ักคัรองนัักเรียนั

และนัักเรียนั รว็มถง้จำานัว็นัเงนิัทุี�จะได้รับ โดยให้ผ่้ �ใช้ัทุำาการอัพื้โหลดร้ปัภาพื้เข้้าส่้ระบบ 4 ร้ปั ได้แก่

1) ร้ปัการรับเงนิัต์้องปัระกอบไปัด้ว็ย นัักเรียนั ผ่้้ปักคัรอง คัุณคัร้และผ่้้อำานัว็ยการโรงเรียนั 

2) ร้ปับัต์รปัระชัาชันัผ่้ป้ักคัรอง และ3) ร้ปัลายเซ็นัผ่้ป้ักคัรอง  ดังร้ปัทุี� 36

รูปที� 35 หน้ารายชื�อเพื�อบันทกึ นร.06/กสศ.06 1/2563
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รูปที� 35 หน้ารายชื�อเพื�อบันทกึ นร.06/กสศ.06 1/2563
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 กรณีผ่้้ปักคัรองข้องนัักเรียนัไม่สามารถมารับเงนิัสดได้ ให้ทุำาการติ์�ก “ผู้่รับเงินไม่ใช่ผู่้

ปกครอง” ระบบจะแสดงให้ผ่้ �ใช้ัทุำาการอพัื้โหลดร้ปัภาพื้ เอกสารมอบอำานัาจ นัร.08/กสศ.08 ในัส่ว็นั

ทุา้ยข้องแบบฟอร์ม ดังร้ปัทุี� 37

 เมื�อทุำาการบันัทุ้กข้้อม้ลเรียบร้อยแล้ว็ให้ทุำาการกด “บันทึก” เพื้ื�อเป็ันัการบันัทุ้กข้้อม้ลใบ

สำาคััญรับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัพื้เิศษ (นัร.06/กสศ.6) ระบบจะแสดงแจ้งเตื์อนัว็า่ “บันทึก

เสร็จเรียบร้อย ท่านต้องการกลับไปหน้ารายชื�อหรือไม่” หากไมม่กีารเปัลี�ยนัแปัลงข้อ้มล้ให้ทุำาการ

กด “ตกลง” ระบบจะนัำาผ่้ �ใช้ักลับไปัหน้ัารายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อทุำาการบันัทุ้กข้้อม้ลนัักเรียนัคันัต์่อไปั

แต์ห่ากต์อ้งการกลบัไปัแก �ไข้ข้้อม้ลให้กด “ยกเลกิ” 

การแกไ้ขขอ้มลูและการเรียกดูเอกสารแนบ

 1) การแกไ้ขขอ้มูล

 ให้ผ่้ �ใช้ัเลอืกทุี�เมน้ั “ใบสำาคญัรับเงนิอุดหนุน” เลือกชัั�นัห้องทุี�ต์อ้งการแก �ไข้ข้อ้มล้ และสามารถ

ทุำาการแก �ไข้ข้้อมล้ได �โดยการกดทุี�ปุั�ม “แก �ไข้ นัร.06/กสศ.06”  ดังร้ปัทุี� 28

รูปที� 37 การบันทกึข้อมลู นร.06/กสศ.06 กรณีผู่รั้บเงนิไมใ่ช่ผู่ป้กครอง
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 2) การเรียกดูเอกสารแนบ (นร.06/กสศ.06 , นร.08/กสศ.08)

 สำาหรับการเรียกดเ้อกสารแนับนัั�นัในัทุี�นีั�ระบบจะแสดงเอกสารแนับ 1 ชุัด ไดแ้ก่

 1) นัร.06/กสศ.06  คัอื ใบสำาคัญัรับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัพื้เิศษ 

 2) นัร.08/กสศ.08  คืัอ แบบหนัังสือแจง้ผ่ลการรับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัพื้เิศษแบบ

มเีงื�อนัไข้ รายบุคัคัล

 โดยให้ผ่้ �ใช้ักดทุี�ปุั�ม “นัร./กสศ.” ทุี�ต์อ้งการ เพื้ื�อทุำาการ Download แบบ นัร./กสศ. โดยไฟล ์

PDF จะถก้ Download ลงเคัรื�องคัอมพื้วิ็เต์อร์อตั์โนัมตั์ิ

รูปที� 38 การแกไ้ขขอ้มลู
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รูปที� 39 นร.06/กสศ.06 ใบสำาคญัรับเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจน

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม

 1) นัร.06/กสศ.06  คัอื ใบสำาคัญัรับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัพื้เิศษ
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รูปที� 39 นร.06/กสศ.06 ใบสำาคญัรับเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจน

 2) นัร.08/กสศ.08  คืัอ แบบหนัังสือแจง้ผ่ลการรับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัพื้เิศษแบบ

มเีงื�อนัไข้ รายบุคัคัล
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เมนู รายงาน5
 ในัเมน้ัรายงานั จะปัระกอบไปัด้ว็ยเมน้ัยอ่ย 2 เมน้ั คัอื 1) ปัระกาศผ่ลนัักเรียนัยากจนั (สพื้ฐ.) 

(สำาหรับสังกัด สพฐ.) 2) ต์ิดต์ามคัว็ามก้าว็หน้ัา

 1.ประกาศผ่ลนักเรียนยากจน (สพฐ.) (สำาหรับสังกัด สพฐ.)

 แสดงจำานัว็นันัักเรียนัทุี�ได้รับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัในัแต่์ละช่ัว็งชัั�นั และสามารถเลือก

ผ่ลการคััดกรองสำาหรับภาคัเรียนัทุี�ผ่่านัมาได้ดังร้ปัทุี� 41 ในัหมายเลข้ 1 ดาว็น์ัโหลดรายชืั�อนัักเรียนั

ได้จากหมายเลข้ทุี� 2

 และเมื�อผ่้ �ใช้ักดทุี� “ระดบัชั�น” จะสามารถเข้้าไปัดร้ายชืั�อนัักเรียนัทุี�ไดรั้บเงนิัอุดหนุันัพื้ร้อมกบั

จำานัว็นัเงนิัทุี�จะได้รับไดด้งัร้ปัทุี� 42

รูปที� 41 ประกาศผ่ลนักเรียนยากจน
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 2. ตดิตามความกา้วหน้า

 ในัเมน้ั ติ์ดต์ามคัว็ามก้าว็หน้ัา จะแสดงรายงานัคัว็ามคืับหน้ัาการทุำางานัข้องโรงเรียนั 

โดยระบบจะแจง้จำานัว็นันัักเรียนัทุี�คััดกรองแลว้็ จากจำานัว็นันัักเรียนัทุี�หมดทุี�ต์อ้งคัดักรอง รอ้ยละ

ข้องคัว็ามคืับหน้ัา และสถานัะการคัดักรองข้องนัักเรียนั ดังร้ปัทุี� 43

รูปที� 42 แสดงรายชื�อนักเรียนที�ผ่า่นเกณฑ์์

รูปที� 43 ตดิตามความกา้วหน้า
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การใช้งาน
ระบบปัจจยัพื�นฐาน

นักเรียนยากจน
ระบบคัดกรอง
ทนุเสมอภาค

ผ่า่นโทรศัพท์เคลื�อนที�
หรือแทบ็เลต็
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 ในักระบว็นัการคััดกรองนัักเรียนัยากจนั คัร้ผ่้ �ใช้ังานัสามารถใชั �โทุรศัพื้ท์ุเคัลื�อนัทุี� หรือ

แทุบ็เล็ต์เป็ันัเคัรื�องมอืการสำารว็จเพื้ื�อคัว็ามสะดว็กรว็ดเร็ว็ในัการทุำางานั แอพื้พื้ลิเคัชัันัสามารถใชั �ได้

ทุั�งในัระบบปัฏิบัต์ิการแบบ iOS และ Android  คั้่มือการใชั �โทุรศัพื้ทุ์เคัลื�อนัทุี�หรือแทุ็บเล็ต์ในัการ

สำารว็จนีั�ปัระกอบดว้็ย 2 ส่ว็นัหลกัคัอื (1) การติ์ดต์ั�งโปัรแกรม และ (2) ว็ธีิการใช้ั โดยมรีายละเอียด

ดงัต์อ่ไปันีั� 

การตดิตั�งโปรแกรม1
โปัรแกรมใช้ังานับนัโทุรศัพื้ทุ์เคัลื�อนัทุี�หรือ

แทุบ็เล็ต์บนัระบบปัฏิบัต์กิาร iOS และ Android 

คัว็ามต์อ้งการข้ั�นัต์ำาข้องระบบ

iOS version 8.2 ขึ�นไป และใช้งานบน 
iPhone 5 ขึ�นไป

Android minSdkVersion 14 หรือ KitKat 
4.4 ขึ�นไป

ถ้ามีคัุณสมบัต์ิต์ำากว็่านีั�ให้ทุำาการอัพื้เดทุ
เว็อร์ชัั�นัหรือเปัลี�ยนัไปัใช้ัเคัรื�องทุี�มีคัุณสมบัต์ิ
ทุี�เหมาะสมแทุนั

สำาหรับสังกดั อปัทุ. ต์ชัด. สชั.

o ระบบ iOS: คัน้ัหาแอพื้ฯ “คดักรองทุน
เสมอภาค” ทุี� App Store

o ระบบ Android: คัน้ัหาแอพื้ฯ “คัดกรอง
ทนุเสมอภาค” ทุี� Play Store

รูปที่ 1 แอปพลิเคชันปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
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รูปที่ 2 แอปพลิเคชันคัดกรองทุนเสมอภาค

วธีิีการใชโ้ทรศัพทเ์คลื�อนที�หรือแทบ็เลต็ในการสำารวจ2
กระบว็นัการคัดักรองนัักเรียนัยากจนัโดยบันัทุก้ข้้อม้ลผ่า่นัแอพื้พื้ลิเคัชัันัในัโทุรศัพื้ทุม์อืถอืหรือ

 แทุบ็เลต็์

• คัร้นัำาโทุรศัพื้ทุม์อืถือหรือแทุบ็เล็ต์ไปัเพื้ื�อไปัคััดกรองนัักเรียนัยากจนัทุี�บ้านั
• บันัทุก้ข้้อมล้ผ้้่ปักคัรอง รายได ้และสถานัะคัรัว็เรือนัผ่า่นัแอพื้พื้ลิเคัชัันั
• ถ่ายร้ปัสภาพื้บ้านัข้องนัักเรียนัแล้ว็อพัื้โหลด
• อุปักรณ์เคัลื�อนัทุี� จะด้งค่ัาพื้กิดัจาก GPS อัต์โนัมตั์ิ

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

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

การตั้งค่าเร่ิมต้นใช้งาน

แถบเมนูของสังกัดสพฐ.

แสดงชืั�อข้องผ่้ทุ้ำาการคััดกรองทีุ�เข้า้ใชัง้านัระบบ
หน้าหลัก

สำาหรับทุำาการคัดักรองนัักเรียนัยากจนั
นร.01

สำาหรับแสดงรายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสำาหรับ
ทุำาการบันัทุก้นัำาหนัักส่ว็นัส้ง

นำาหนักส่วนสูง 

สำาหรับออกจากระบบ
ออก 

สำาหรับการทุำาใบสำาคััญรับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนั
ยากจนัพื้เิศษ

นร.06

สำาหรับแสดงรายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสำาหรับ
ทุำาการบันัทุก้เข้า้เรียนั

เช็คชื�อ

สำาหรับส่งและดง้ข้อ้มล้จากฐานัข้อ้มล้
อพัเดทข้อมลู 

เป็ันัลา้งข้อ้มล้ทุี�คัา้งอย้ใ่นัเคัรื�องทุั�งหมด
ลา้งขอ้มลูทั�งหมด 

คำาอธิีบายแถบเมนู

สำาหรับโรงเรียนัทีุ�ใช้ัเงนิัส่ว็นักจิกรรมและคัา่คัรอง
ชีัพื้ไมห่มดให �โอนัคันืั ทุาง กสศ

คนืเงนิ กสศ
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แถบเมนูของสังกัดอปท.

แสดงชืั�อข้องผ่้ทุ้ำาการคััดกรองทีุ�เข้า้ใชัง้านัระบบ
หน้าหลัก

สำาหรับทุำาการคัดักรองนัักเรียนัยากจนั
แบบ กสศ.01

สำาหรับแสดงรายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสำาหรับ
ทุำาการบันัทุก้นัำาหนัักส่ว็นัส้ง

นำาหนักส่วนสูง 

สำาหรับออกจากระบบ
ออก 

สำาหรับการทุำาใบสำาคััญรับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนั
ยากจนัพื้เิศษ

แบบ กสศ.06

สำาหรับแสดงรายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสำาหรับ
ทุำาการบันัทุก้เข้า้เรียนั

เช็คชื�อ

สำาหรับส่งและดง้ข้อ้มล้จากฐานัข้อ้มล้
อพัเดทข้อมลู 

เป็ันัลา้งข้อ้มล้ทุี�คัา้งอย้ใ่นัเคัรื�องทุั�งหมด
ลา้งขอ้มลูทั�งหมด 

คำาอธิีบายแถบเมนู
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แถบเมนูของสังกัดตชด.

แสดงชืั�อข้องผ่้ทุ้ำาการคััดกรองทีุ�เข้า้ใชัง้านัระบบ
หน้าหลัก

สำาหรับทุำาการคัดักรองนัักเรียนัยากจนั
แบบ กสศ.01

สำาหรับแสดงรายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสำาหรับ
ทุำาการบันัทุก้นัำาหนัักส่ว็นัส้ง

นำาหนักส่วนสูง 

สำาหรับออกจากระบบ
ออก 

สำาหรับการทุำาใบสำาคััญรับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนั
ยากจนัพื้เิศษ

แบบ กสศ.06

สำาหรับแสดงรายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสำาหรับ
ทุำาการบันัทุก้เข้า้เรียนั

เช็คชื�อ

สำาหรับส่งและดง้ข้อ้มล้จากฐานัข้อ้มล้
อพัเดทข้อมลู 

เป็ันัลา้งข้อ้มล้ทุี�คัา้งอย้ใ่นัเคัรื�องทุั�งหมด
ลา้งขอ้มลูทั�งหมด 

คำาอธิีบายแถบเมนู

รูปที่ 4 แถบเมนูการทำางาน



- คู่มอืการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือ่การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563  -

42

การลงชื�อเขา้ใช้ระบบ (login)3
 คัร้ผ่้ �ใช้ัแต์่ละคันัจะมี Username และ Password เป็ันัข้องต์ัว็เอง หากคัุณคัร้ทุ่านัใดไม่ม ี
Username และ Password ให้ทุำาการแจง้ Admin โรงเรียนัเพื้ื�อทุำาการเพื้ิ�มผ่้ �ใช้ังานัได ้ซ้�งสามารถ
ลงชืั�อเข้า้ใช้ัดว้็ยชืั�อผ่้ �ใช้ัและรหัสผ่่านัดังกล่าว็ หน้ัาจอการทุำางานัจะแสดงดงัร้ปัทุี� 5

รูปที่ 5 การลงช่ือเข้าใช้ระบบ (login)

 เมื�อเข้้าใช้ัระบบคัรั�งแรก ผ่้ �ใช้ังานัสามารถเลือกดง้ข้อ้มล้เฉพื้าะห้องเรียนัทุี�ต์อ้งการคัดักรอง
ได ้การดงึขอ้มลูครั�งแรกตอ้งตอ่สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเทา่นั�น ดงัร้ปัทุี� 7
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รูปที่ 7 การดึงข้อมูลรายช่ือนักเรียน

แบบขอรับทนุทางการศึกษานักเรียนยากจน 
(แบบนร.01/กสศ.01)

4
 เลือกเมน้ั “นัร.01/กสศ.01” เพื้ื�อทุำาแบบคััดกรอง ผ่่านัแอพื้พื้ลิเคัชัันัในัโทุรศัพื้ทุ์มือถือหรือ
แทุบ็เลต็์ กดเลอืกระดบัชัั�นัและห้อง ระบบจะแสดงรายชืั�อนัักเรียนัทุั�งหมดในัห้องทุี�เลอืกบนัหน้ัาจอ
การทุำางานั โดยรายชืั�อจะแบ่งออกเป็ันั 2 ส่ว็นั คัอื รายชืั�อนัักเรียนัทุี� “ยังไมไ่ดข้้อทุนุั” และ “ข้อทุุนั
แลว้็” เพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัทุำาการเลอืกนัักเรียนั ดังร้ปัทุี� 8
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รูปที่ 8 หน้าเลือกระดับช้ัน

 เมื�อเลอืกรายชืั�อนัักเรียนัทุี�จะทุำาการคัดักรอง ระบบจะแสดงแถบสถานัะการบันัทุก้ข้อ้มล้ดัง
ร้ปัทุี� 9 ซ้�งการบันัทุก้ข้้อมล้แบบข้อรับทุนุัการศ้กษานัักเรียนัยากจนั (นัร. 01/กสศ.01) แบ่งเป็ันั 4 
ส่ว็นัดงันีั� 1) ข้้อมล้ผ้้่ปักคัรอง  2) รายได้คัรัว็เรือนั  3) สถานัะคัรัว็เรือนั และ 4) ภาพื้ถ่าย/พื้กิดั  ดัง
ร้ปัทุี� 9
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รูปที่ 9 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล

กดทุี�         บนัแถบสถานัะการบันัทุก้ข้้อมล้ 

 ระบบจะแสดงข้้อม้ลส่ว็นับุคัคัล ปัระกอบด้ว็ย ชืั�อ, นัามสกุล ข้องนัักเรียนัข้้�นัมาอัต์โนัมัต์ิ
จากข้อ้มล้เดก็ยากจนัจากต์น้ัสังกัด  และผ่้ �ใช้ัสามารถระบุข้อ้มล้เกี�ยว็กบัผ่้ป้ักคัรองได้   ดังร้ปัทุี� 10

ส่วนที� 1  ขอ้มูลผู่ป้กครอง
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รูปที่ 10 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู่้ขอรับทุนและข้อมูลผู่้ปกครอง

ส่วนที� 2  รายได้ครัวเรือน

กดทีุ�         บนัแถบสถานัะการบันัทุก้ข้อ้มล้ 

ผ่้ �ใช้ับันัทุก้จำานัว็นัสมาชักิในัคัรัว็เรือนั และข้้อม้ลรายไดข้้องสมาชักิในัคัรัว็เรือนั ซ้�งปัระกอบดว้็ย

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

o ชืั�อ-นัามสกลุ ข้องนัักเรียนั ผ่้ป้ักคัรองข้องนัักเรียนั และสมาชิักในัคัรัว็เรือนั 

o เลข้บัต์รปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันั/เลข้บัต์รทุี�ทุางราชัการออกให้ ข้องนัักเรียนั ผ้้่ปักคัรองข้องนัักเรียนั
 และสมาชิักในัคัรัว็เรือนั

o คัว็ามสัมพื้นััธ์กบันัักเรียนั กดเลอืกคัว็ามสัมพื้นััธ์กบันัักเรียนัลงไปั อาทุ ิมารดา บิดา ย่า ยาย
 เป็ันัต์น้ั

เมื�อผ่้ �ใช้ักรอกข้้อม้ลในัส่ว็นันีั�เสร็จเรียบร้อยแล้ว็ กดปุั�ม              เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั หากกรอก
ข้อ้มล้ไมค่ัรบถว้็นั ระบบจะแจง้เตื์อนัให้กลบัไปัแก �ไข้ข้อ้มล้ให้คัรบถว้็นั



- คู่มอืการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือ่การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563  -

47

o คัว็ามพื้กิารทุางร่างกายหรือสต์ิปััญญา ถ้าบุคัคัลนัั�นัมคีัว็ามพื้กิารเลือก “ใช่ั” หรือไม่มีคัว็าม
พื้กิารให้เลอืก “ไมใ่ช่ั”

o อายุ สำาหรับกรอกอายุข้องนัักเรียนัหรือสมาชิักในัคัรัว็เรือนัทุี�มคีัว็ามสัมพื้นััธ์กบันัักเรียนั

o รายไดข้้องบคุัคัลทุี�มคีัว็ามสัมพื้นััธ์กบันัักเรียนั จะปัระกอบดว้็ย 4 ปัระเภทุ ไดแ้ก ่1) คัา่จา้งเงนิั
เดอืนั 2) รายไดจ้ากการปัระกอบอาชีัพื้ทุางการเกษต์ร 3) รายได้จากธุรกจิส่ว็นัต์วั็ 4) สว็สัดกิารจากรัฐ
/เอกชันั และ 5) รายไดจ้ากแหลง่อื�นัๆ ถา้ไมม่รีายได �ในัส่ว็นัใดให �ใส่ 0  ระบบจะบว็กรว็มรายได �ให้ผ่้ �ใชั �ไว็้
ในัช่ัอง รายได้รว็ม

o รว็มรายไดค้ัรัว็เรือนั / รายไดเ้ฉลี�ยต์อ่คันั ซ้�งทุั�งสองส่ว็นันีั�ระบบสารสนัเทุศจะทุำาการคัำานัว็ณ
อัต์โนัมัต์ิหลังจากลงข้้อม้ลเสร็จ สำาหรับพื้จิารณารายได้คัรัว็เรือนัข้องนัักเรียนัคันันีั�ว็า่มีคัว็ามยากจนั
หรือไม่

รูปที่ 11 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน

 ในัหน้ัานีั�เมื�อเข้า้มาจะให้เราทุำาการใส่จำานัว็นัสมาชิักในัในัคัรัว็เรือนั(รว็มต์วั็นัักเรียนั) ดงัร้ปั
ทุี� 11 เมื�อทุำาการใส่จำานัว็นัสมาชิักในัคัรัว็เรือนัเรียบร้อยแล้ว็ให้ กดปุั�ม              เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั
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รูปที่ 12 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน

ส่วนที� 3  สถานะครัวเรือน

กดทุี�          บนัแถบสถานัะการบันัทุก้ข้อ้มล้

ผ่้ �ใช้ับันัทุ้กข้้อม้ลสถานัะข้องคัรัว็เรือนั เป็ันัข้้อม้ลแสดงสภาพื้คัว็ามเป็ันัอย้่ข้องนัักเรียนัและ
คัรอบคัรัว็ อาทิุ การมภีาระพื้้�งพื้งิ,ปัระเภทุทีุ�อย่้อาศัย, สภาพื้ทีุ�อย่้อาศัย, ยานัพื้าหนัะข้องคัรอบคัรอง
 การมทีุี�ดนิัทุำากนิั และผ้่ �ให้ข้อ้มล้ ซ้�งการกรอกข้อ้มล้จะเป็ันัตั์ว็เลอืกซ้�งผ่้ �ใช้ัสามารถเลือกข้อ้ม้ลต์าม
คัว็ามเป็ันัจริง ดังร้ปัทุี� 13

เมื�อบันัทุ้กข้้อม้ลรายได้ข้องสมาชิักในัคัรัว็เรือนัคันัทุี� 1 เสร็จแล้ว็ สามารถบันัทุ้กข้้อม้ลข้องคันั
ถดัไปัโดยการสัมผ่สัจอเลื�อนัไปัทุางดา้นัข้ว็า และย้อนัดข้้อ้มล้ข้องสมาชิักทุี�ทุำาไปัแล้ว็สามารถทุำาได้
เช่ันักนัั โดยการสัมผ่สัจอเลื�อนัไปัทุางดา้นัซ้าย ดังร้ปัทุี� 12

เมื�อผ่้ �ใช้ักรอกข้้อม้ลในัส่ว็นันีั�เสร็จเรียบร้อยแล้ว็ กดปุั�ม              เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั หากกรอก
ข้อ้มล้ไมค่ัรบถว้็นั ระบบจะแจง้เตื์อนัให้กลบัไปัแก �ไข้ข้อ้มล้ให้คัรบถว้็นั
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รูปที่ 13 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน

กดทุี�          บนัแถบสถานัะการบันัทุก้ข้อ้มล้ ระบบจะแจง้เต์อืนัให้เปิัดเพื้ื�อการใช้ังานั GPS เสมอ

ระบบจะด้งคั่าพื้กิัดอัต์โนัมตั์ิจาก GPS ณ ต์ำาแหน่ังทุี�ผ่้ �ใช้ัอย้่และแสดงคั่าละต์ิจ้ด/ลองต์ิจ้ด บนั
หน้ัาจอโดยแอปัพื้ลเิคัชัันัจะแสดงทุี�อย้บ้่านันัักเรียนัจากต์น้ัสังกดั ดงัร้ปัทุี� 14 หมายเลข้ 1 และหาก
นัักเรียนัมกีารเปัลี�ยนัทุี�อย้ใ่หม ่(ซ้�งข้อ้มล้ไมต่์รงกบัทุี�บันัทุก้ในัระบบจากต์น้ัสังกดั ) ให้คัณุคัร้ทุำาการ
ต์ิ�กทุี� “เปัลี�ยนัทุี�อย้ใ่หม”่ หมายเลข้ 2 เพื้ื�อบันัทุก้ข้อ้มล้ทุี�อย่้ใหมล่งไปั ดังร้ปัทุี�

ส่วนที� 4 ภาพถา่ย

เมื�อผ่้ �ใช้ักรอกข้้อม้ลในัส่ว็นันีั�เสร็จเรียบร้อยแล้ว็ กดปุั�ม              เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั หากกรอก
ข้อ้มล้ไมค่ัรบถว้็นั ระบบจะแจง้เตื์อนัให้กลบัไปัแก �ไข้ข้อ้มล้ให้คัรบถว้็นั
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รูปที่ 14 ที่อยู่บ้านนักเรียน

สำาหรับข้้อม้ลพื้กิัดนัั�นั  กรณีทุี�โทุรศัพื้ทุ์มอืถือหรือแทุ็บเล็ต์ไมพ่ื้บพื้กิัดหรือต์รว็จสอบ
พื้กิัดนัานัเกินัไปั ผ้่ �ใช้ัสามารถกดปุั�ม             ได้ โดยระบบจะแจ้งเตื์อนัว็า่ “ไม่พบพิกัด
ปัจจุบันตอ้งการบันทกึขอ้มูลโดยไม่มพิีกดัหรือไม่” ให้ผ่้ �ใช้ักด ต์กลง เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั
แต์่คัว็รใส่พื้ิกัดเพื้ื�อเป็ันัปัระโยชัน์ัต์่อตั์ว็นัักเรียนัเพื้ื�อการติ์ดต์ามด้แลนัักเรียนัในัอนัาคัต์ 
ดังแสดงในัร้ปัทุี� 15
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รูปที่ 15 การบันทึกข้อมูลพิกัด

• การบันัทุก้ร้ปัภาพื้ กดทุี�ปุั�ม “คลงัภาพ” แลว้็เลอืกไฟลร้์ปัภาพื้ทุี�ต์อ้งการอพัื้โหลด หรือ
 “ถา่ยภาพ” เพื้ื�อถา่ยภาพื้ด้ว็ยกล้องโทุรศัพื้ทุม์อืถือหรือแทุบ็เล็ต์ และให้ผ่้ �ใช้ัเลือกสถานัภาพื้
คัรอบคัรัว็ พื้ร้อมกับแนับร้ปัถ่ายบ้านันัักเรียนัในัแบบข้อรับทุนุัโดยร้ปัภาพื้จะแบ่งออกเป็ันั
 2 ร้ปัได้แก ่1) ร้ปัสภาพื้ภายนัอกบ้านั และ 2) ร้ปัสภาพื้ภายในับ้านั และหากกรณีถา่ยภาพื้
บ้านัไมไ่ด้เพื้ราะบ้านัอย้่ต่์างอำาเภอ/ต่์างจังหว็ดั/ต่์างปัระเทุศ หรือไมไ่ด้รับอนุัญาต์ให้ถ่าย
ภาพื้ ให้ถา่ยภาพื้นัักเรียนัคั้กั่บปั�ายโรงเรียนั  และบันัทุก้ข้อ้มล้การเดินัทุางข้องนัักเรียนัดงั
แสดงในัร้ปัทุี� 14
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รูปที่ 16 การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน

เมื�อกรอกข้อ้ม้ลเสร็จคัรบทุั�ง 4 ส่ว็นั ไอคัอนัสถานัะการบนััทุก้ข้้อม้ลจะเป็ันัสีเข้ยีว็ทุั�ง 4 
ไอคัอนั จากนัั�นัผ่้ �ใช้ัต์ิ�ก “รับรองวา่ข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง” เพื้ื�อยืนัยันัข้้อม้ล ดัง
ร้ปัทุี� 17

เมื�อผ่้ �ใช้ักรอกข้้อม้ลในัส่ว็นันีั�เสร็จเรียบร้อยแล้ว็ กดปุั�ม                เพื้ื�อไปัทุำาส่ว็นัถดัไปั
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รูปที่ 17 การแสดงรับรองข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง

เมื�อรับรองว็า่ข้อ้ม้ลและภาพื้ถา่ยเป็ันัจริง  ระบบจะแสดงหน้ัาสรุปัผ่ลการกรอกข้อ้มล้ทุกุส่ว็นั (แบบ

ข้อรับทุนุัการศ้กษานัักเรียนัยากจนั) ข้้�นัมาโดยอัต์โนัมตั์ ิเพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัต์รว็จสอบข้อ้มล้ ผ่้ �ใช้ัสามารถ

เลื�อนัข้้�นัลงเพื้ื�อต์รว็จสอบข้้อม้ลทุั�งหมดได้ และให้ผ่้้ปักคัรอง/ผ้้่แทุนั ผ้้่อำานัว็ยการโรงเรียนั 

และเจ้าหน้ัาทีุ�ข้องรัฐ รับรองข้้อม้ลและภาพื้ถ่าย โดยคัลิกเลือก รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่าย

เป็นจริง และระบบจะปัรากฎให้ลงลายมือชืั�อผ่้้รับรองข้้อม้ล โดยใช้ันิั�ว็มือเซ็นัได้เลยจากนัั�นัผ่้ �ใช้ั

กดทุี� “บันทกึ” เพื้ื�อทุำาการบันัทุก้ข้้อมล้ทุั�งหมด ดงัร้ปัทุี� 18
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รูปที่ 18 การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย

 * หมายเหตุ  ถ้าผู่ใ้ชไ้ม่กด “รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง” และทำาการ “บันทึก”  

ขอ้มลู รายชื�อเดก็จะไม่ถกูยา้ยไปยงัฝั่ั� ง “ขอทนุแลว้”

 หลงัจากกด “บันทกึ” ข้้อมล้เสร็จสิ�นั ระบบจะดำาเนิัดการส่งข้อ้มล้เข้า้ส่้ฐานัข้อ้มล้อัต์โนัมตั์ ิ

หากมกีารเชืั�อมต์อ่สัญญาณอินัเต์อร์เน็ัต์อย่้ ดงัร้ปัทุี� 17
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รูปที่ 19 ส่งข้อมูลสำาเร็จ

5. ใบสำาคัญรับเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (แบบ นร.06)

 เลอืกเมน้ั “นัร.06/กสศ.06” เพื้ื�อทุำาแบบคััดกรอง ผ่า่นัแอพื้พื้ลิเคัชัันัในัโทุรศัพื้ทุม์อืถอืหรือ

แทุบ็เลต็์ กดเลอืกระดบัชัั�นัและห้อง ระบบจะแสดงรายชืั�อนัักเรียนัทุั�งหมดในัห้องทุี�เลอืกบนัหน้ัาจอ

การทุำางานั โดยรายชืั�อจะแบ่งออกเป็ันั 2 ส่ว็นั คัอื รายชืั�อนัักเรียนัทุี� “ยงัไมค่ัดักรอง” และ “คัดักรอง

แลว้็” เพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัทุำาการเลอืกนัักเรียนั ดังร้ปัทุี� 25
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การลงชื�อเขา้ใช้ระบบ (login)5
 เลอืกเมน้ั “นร.06/กสศ.06” เพื้ื�อทุำาแบบคััดกรอง ผ่า่นัแอพื้พื้ลิเคัชัันัในัโทุรศัพื้ทุม์อืถอืหรือ
แทุบ็เลต็์ กดเลอืกระดบัชัั�นัและห้อง ระบบจะแสดงรายชืั�อนัักเรียนัทุั�งหมดในัห้องทุี�เลอืกบนัหน้ัาจอ
การทุำางานั โดยรายชืั�อจะแบ่งออกเป็ันั 2 ส่ว็นั คัอื รายชืั�อนัักเรียนัทุี� “ยงัไมค่ดักรอง” และ “คดักรอง
แลว้” เพื้ื�อให้ผ่้ �ใช้ัทุำาการเลอืกนัักเรียนั ดงัร้ปัทุี� 25

 เมื�อผ่้ �ใช้ัเลอืกรายชืั�อนัักเรียนัทุี�ต์อ้งการบนััทุก้ข้อ้มล้แลว้็ ระบบจะแสดงข้อ้มล้ชืั�อ – นัามสกลุ
เลข้บัต์รปัระชัาชันัข้องผ่้ป้ักคัรองให้อตั์โนัมตั์ ิซ้�งผ้่ �ใช้ัสามารถทุำาการแก �ไข้ข้อ้มล้ได ้และแสดงจำานัว็นั
เงนิัอุดหนุันัยากจนัพื้เิศษทุี�จะได้รับในัภาคัเรียนันัั�นั ๆ โดยให้ผู่ใ้ช้ทำาการอัพโหลดหรือถ่ายรูปการ
รับเงนิของนักเรียนยากจนพิเศษที�ประสงครั์บเป็นเงนิสด จำานัว็นั 2 ร้ปั โดยร้ปัทุี� 1 คัอืร้ปัการรับ
เงนิัข้องนัักเรียนัโดยภายในัร้ปัจะต้์องปัระกอบไปัด้ว็ย นัักเรียนั ผ่้ป้ักคัรองข้องนัักเรียนั คัณุคัร้และ
ผ่้อ้ำานัว็ยการโรงเรียนั และร้ปัทุี� 2 คัอืร้ปับัต์รปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันัข้องผ่้ป้ักคัรองนัักเรียนั ดงัร้ปัทุี� 26

รูปที่ 25 หน้าเลือกระดับช้ัน
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รูปที่ 26 การอัพโหลดรูปการรับเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

รูปที่ 26 การอัพโหลดรูปการรับเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

จากนัั�นัให้ผ่้ป้ักคัรองทุำาการเซ็นัชืั�อในัแอปัพื้ลเิคัชัันั โดยกดทุี� “แก �ไข้ลายมอืชืั�อ”  ดงัร้ปัทุี� 27
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รูปที่ 28 ลายมือช่ือผู่้ปกครอง

 กรณีผ่้้ปักคัรองข้องนัักเรียนัไม่สามารถมารับเงนิัสดได้ ให้ทุำาการติ์�ก “ผู่้รับเงินไม่ใช่

ผู้่ปกครอง” ระบบจะแสดงให้ผ่้ �ใช้ัทุำาการอัพื้โหลดร้ปัภาพื้ เอกสารมอบอำานัาจ นัร.08/กสศ.08 

ในัส่ว็นัทุา้ยข้องแบบฟอร์ม ดังร้ปั 29

 จากนัั�นัระบบจะแสดงช่ัองให้ผ่้ป้ักคัรองทุำาการเซ็นัลายมอืชืั�อ หากเซ็นัลายมอืชืั�อผ่ดิหรือไม่

ถ้กต์้องสามารถทุำาการกดทุี�ร้ปั “ถังข้ยะสีแดง” เพื้ื�อทุำาการลบและเซ็นัลายมือชืั�อใหม่อีกคัรั�ง เมื�อ

ทุำาการเซ็นัลายมอืชืั�อถ้กต์อ้งแลว้็ให้ทุำาการกด “บันัทุก้”  ดังร้ปัทุี� 28
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รูปที่ 29 กรณีรับเงนิสดแทนผู่้ปกครอง

 เมื�อบันัทุ้กข้้อม้ลเรียบร้อยแล้ว็ให้ทุำาการกดทุี� “บันทึก” เพื้ื�อบันัทุ้กข้้อม้ล เมื�อบันัทุ้กข้้อม้ล

เรียบร้อยแล้ว็ระบบจะดำาเนิันัการส่งข้้อม้ลเข้้าส่้ฐานัข้้อม้ลอัต์โนัมัต์ิ หากมีการเชืั�อมต์่อสัญญาณ

อนิัเต์อร์เน็ัต์อย้ ่และรายชืั�อนัักเรียนัทุี�ทุำาการบันัทุก้ข้้อมล้เรียบร้อยแล้ว็จะย้ายไปัฝั่ั� ง “คดักรองแล้ว”
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เช็คชื�อ6

นำาหนัก-ส่วนสูง7

 จะเป็ันัเมน้ัสำาหรับการเช็ัคัชืั�อนัักเรียนั สามารถเข้้ามาเช็ัคัชืั�อได �ในัทุุกว็นััผ่า่นัเมน้ันีั� ดงัร้ปัทุี� 30 
โดยจะสามารถเชั็คัได้ทุั�งมา ข้าด ลากิจ ลาปั�ว็ย หรือมาสาย โดยแต์่ละสถานัะจะมสัีญลักษณ์และสี
เป็ันัข้องต์วั็เอง 

 เป็ันัเมน้ัสำาหรับบันัทุ้กนัำาหนัักส่ว็นัส้งข้องนัักเรียนั โดยจะต้์องบันัทุ้กทุั�งหมด 4 คัรั�ง คัือ 
ต์้นัเทุอม ปัลายเทุอมข้องภาคัเรียนัทุี� 1 และต์้นัเทุอม ปัลายเทุอมข้องภาคัเรียนัทุี� 2 ดังร้ปัทุี� 31 
เมื�อกรอกทุั�งนัำาหนััก-ส่ว็นัส้งแลว้็ ระบบจะแสดงผ่ล BMI ออกมาให้ผ่้ �ใช้ังานัทุราบด้ว็ย

รูปที่ 30 เมนูเช็คช่ือ
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รูปที่ 31 เมนูน้ำาหนัก-ส่วนสูง

การทำางาน Offline  Mode

 การบนััทุก้ข้อ้มล้คัดักรองนัักเรียนัยากจนัผ่า่นัโทุรศัพื้ทุเ์คัลื�อนัทุี�หรือแทุบ็เลต็์  สามารถทุำางานั

ในัข้ณะทุี�ไม่มีสัญญาณอินัเต์อร์เน็ัต์ได้ (Offline Mode) โดยหลังจากผ่้ �ใช้ัทุำาการเข้้าส่้ระบบและ

ดง้ข้อ้มล้รายชืั�อนัักเรียนัเรียบร้อยแล้ว็ ผ่้ �ใช้ัสามารถใช้ังานัแบบ Offline Mode โดยทุำาการบันัทุก้

ข้อ้มล้ไดป้ักต์เิมื�อบันัทุก้ข้้อมล้เสร็จ  ข้อ้มล้จะถก้เกบ็ไว็ �ในัอุปักรณ์เคัลื�อนัทุี�กอ่นั เมื�อต์อ้งการส่งข้อ้มล้

ให้ทุำาการเชืั�อมต่์อสัญญาณอนิัเต์อร์เน็ัต์ให้เรียบร้อยกอ่นั แลว้็ไปัทุี�เมน้ัหลักในัส่ว็นัข้องการส่งข้อ้มล้

ให้ทุำาการกด “ส่งขอ้มลู” หลังจากนัั�นัระบบจะส่งข้อ้มล้เข้า้ส่้ระบบฐานัข้อ้มล้ ให้สังเกต์ทุี�สถานัะบนั

หน้ัาจอแสดงผ่ล ดงัร้ปัทุี� 32
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รูปที่ 32 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

การค้นหารายชื�อนักเรียน

 ผ้่ �ใช้ัสามารถค้ันัหารายชืั�อนัักเรียนัได �โดยการกดทุี�เคัรื�องหมาย       ด้านับนัข้ว็ามือข้อง

แอปัพื้ลิเคัชัันั จากนัั�นัพื้มิพื้ชื์ั�อนัักเรียนัหรือเลข้บัต์รปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันัเพื้ื�อคัน้ัหารายชืั�อนัักเรียนั 

ดงัร้ปัทุี� 33 
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รูปที่ 33 ค้นหารายช่ือนักเรียน
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คูม่อืการ
ดำาเนินงาน

คดักรองนักเรียน
ยากจน

สำาหรับ Admin
 โรงเรียน
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ในัการดำาเนิันังานัข้อง Admin โรงเรียนัผ่่านัเว็บ็แอปัพื้ลเิคัชัันั ผ้่ �ใช้ังานัสามารถเข้้าใช้ังานัได้ทุี�

โดยโปัรแกรมใช้ังานับนัเว็บ็แอปัพื้ลเิคัชัันัจะสามารถแสดงผ่ลไดด้บีนั Google Chrome Version 50 

ข้้�นัไปั

Admin โรงเรียนั หรือ ผ่้ด้แ้ลระบบข้องโรงเรียนั อาจจะเป็ันั Admin ทุี�ดแ้ล DMC ข้องโรงเรียนันัั�นัๆ 

เช่ันั คัร้คัอมพื้วิ็เต์อร์ หรือคัร้ทุี�มคีัว็ามร้้คัว็ามสามารถในัเรื�องทุี�เกี�ยว็กบัระบบสารสนัเทุศ เพื้ื�อให้สามารถ

ช่ัว็ยดแ้ลคัร้ในัโรงเรียนัให �ใช้ังานัระบบได ้ซ้�ง Admin โรงเรียนั

Admin โรงเรียนัเข้า้ส่้ระบบดว้็ย Username ข้อง Admin ทุี�ไดรั้บอนุัญาต์จากเข้ต์พื้ื�นัทุี� ซ้�ง Username 

ดงักลา่ว็นัำาหน้ัาดว้็ย school@.... โดยการทุำางานัข้อง Admin โรงเรียนัมกีารทุำางานัดงัต์อ่ไปันีั�

เมื�อเข้า้ส่้ระบบแล้ว็ Admin โรงเรียนัสามารถเปัลี�ยนับทุบาทุข้องต์นัเองเพื้ื�อเป็ันัคัร้คัดักรองได้ เพื้ื�อทีุ�

จะสามารถดำาเนิันัการคัดักรองนัักเรียนัในับทุบาทุข้องคัร้คัดักรอง และสามารถเปัลี�ยนักลบัมาเป็ันั 

Admin โรงเรียนัไดด้งัเดมิ โดยการทุำาแบบเดยีว็กนัั ดังร้ปัทุี� 1

การเปลี�ยนบทบาทของสังกดัสพฐ.

cct.thaieduforall.org 
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การเปลี�ยนบทบาทของสังกดั อปท.

การเปลี�ยนบทบาทของสังกดั ตชด.

เมนู จัดการข้อมลู1
1.1 ขอ้มลูโรงเรียน

 สำาหรับเมน้ั ข้้อม้ลโรงเรียนั จะแสดงข้้อม้ลต์่าง ๆ ภายในัโรงเรียนั อาทุิ รหัสโรงเรียนั 

ชืั�อโรงเรียนั เข้ต์พื้ื�นัทุี� ข้อ้มล้ผ่้อ้ำานัว็ยการโรงเรียนั ทุี�อย่้โรงเรียนั พื้กิดั เป็ันัต์น้ั ดังร้ปัทุี� 2
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 Admin โรงเรียนัสามารถดำาเนิันัการแก �ไข้ข้อ้มล้โรงเรียนัไดเ้อง โดยการกดทุี� “แกไ้ข” และทุำาการ

แก �ไข้ข้อ้มล้ จากนัั�นัให้กด “บันทกึ” เพื้ื�อบันัทุก้ข้้อมล้ ดังร้ปัทุี� 3

รูปที� 2 ขอ้มลูโรงเรียน

รูปที� 3 การแกไ้ขขอ้มลูโรงเรียน
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1.2 ข้อมลูการเปิดบัญชี

 Admin โรงเรียนัสามารถดำาเนิันัการบันัทุ้กข้้อม้ลบัญชีัพื้ร้อมเพื้ย์ได้ ส่ว็นัข้้อม้ลบัญชีั

ข้องโรงเรียนั ระบบจะดง้มาจากข้อ้มล้แบบรับรองผ่ลพื้จิารณา นัร.05/กสศ.05 ดังร้ปัทุี� 4

1.3 กำาหนดวนัเปิด-ปิด ภาคเรียน

 สำาหรับเมน้ั กำาหนัดว็นััเปิัด – ปิัดภาคัเรียนั เป็ันัเมน้ัสำาหรับให้ Admin โรงเรียนับันัทุ้กว็นัั

เปิัด – ปิัด ภาคัเรียนัข้องโรงเรียนัต์นัเอง เพื้ื�อให �ในัการคัำานัว็ณการเข้้าเรียนัข้องโรงเรียนั เนืั�องจาก

ช่ัว็งเว็ลาเปิัด – ปัดิ ภาคัเรียนัข้องแต์ล่ะโรงเรียนัอาจจะไมเ่หมอืนักันั และหากโรงเรียนัไหนัทุี�ไมไ่ดเ้ข้า้

มากำาหนัดเว็ลาเปิัด – ปิัคั ภาคัเรียนัระบบจะใช้ัว็นััเปิัด – ปิัด ภาคัเรียนัทุี�ทุาง สพื้ฐ. กำาหนัดในัการ

คัำานัว็ณการเข้า้เรียนัข้องโรงเรียนั ดงัร้ปั 5

รูปที� 4 ขอ้มลูบัญชีพร้อมเพย์
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1.4 ข้อมลูผู่ใ้ช้

 การจัดการข้้อม้ลผ้่ �ใชั �โดย Admin โรงเรียนัทุำาได �โดยเข้้าไปัทุี�แถบเมน้ั “ข้อมูลผู่ใ้ช้” ระบบ

จะแสดงข้อ้มล้คัร้ภายในัโรงเรียนั ไดแ้ก ่ชืั�อ นัามสกลุ เบอร์โทุรศัพื้ทุ ์E-mail และ Username สำาหรับ

เข้า้ระบบคัดักรอง ดงัร้ปัทุี� 6

รูปที� 6 ขอ้มลูผู่ใ้ช้

รูปที� 5 กำาหนด เปิด – ปิด ภาคเรียน
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การจัดการข้อมูลผู่ใ้ช้

 ในัการจัดการข้้อม้ลผ้่ �ใช้ั Admin โรงเรียนัสามารถ เพื้ิ�มผ้่ �ใช้ังานั  แก �ไข้ข้้อม้ล การต์ั�งคั่ารหัส

ผ่่านัใหม่ (Reset Password) และ ยกเลิกผ่้ �ใช้ังานัได้

 1) การเพิ�มผู่ใ้ช้ 

 หากต์้องการเพื้ิ�มผ่้ �ใช้ังานั ให้ทุำาการกดทุี�ปุั�ม “+เพิ�มผู่ใ้ช้” ทุี�ด้านัข้ว็ามือข้องหน้ัาจอ จากนัั�นั

ระบบจะแสดงหน้ัาต์่างให้กรอกข้้อม้ลส่ว็นัต์ัว็ข้องคัร้ทุี�ต์้องการเพื้ิ�มเข้้าส่้ระบบ ดังร้ปัทุี� 7

 เมื�อกรอกข้้อม้ลเรียบร้อยแล้ว็ กด “บันทึก” ระบบจะแจ้งว็า่ “เพิ�มผู่ใ้ช้เรียบร้อยแล้ว” จาก

นัั�นัผ่้ �ใช้ักด “ตกลง” เป็ันัการเสร็จสิ�นัข้ั�นัต์อนัการเพื้ิ�มผ่้ �ใช้ั ดังร้ปัทุี� 8

รูปที� 7 การเพิ�มผู่ใ้ช้
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 2) การแกไ้ขขอ้มลู  

 การแก �ไข้ข้้อมล้ผ่้ �ใช้ักดทีุ�ปุั�ม       ดา้นัหลงัชืั�อข้องผ้่ �ใช้ัทุี�ต์อ้งการแก �ไข้ข้อ้มล้ ระบบจะแสดง

หน้ัาต์า่งให้แก �ไข้ข้อ้มล้ส่ว็นัตั์ว็ข้องคัร้ ดงัร้ปัทุี� 9

รูปที� 9 การแกไ้ขขอ้มลูผู่ใ้ช้

รูปที� 8 แจง้เตอืนเพิ�มผู่ใ้ช้เรียบร้อยแลว้



- คู่มอืการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือ่การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563  -

72

 เมื�อแก �ไข้ข้อ้ม้ลเรยีบร้อยแลว้็ กด “บันทกึ” ระบบจะแจง้เต์อืนัว็า่ “แกไ้ขขอ้มลูผู่ใ้ช้เรียบร้อย

แลว้” จากนัั�นัผ้่ �ใช้ักด “ตกลง” เป็ันัการเสร็จสิ�นัขั้�นัต์อนัในัการแก �ไข้ข้้อมล้ผ้่ �ใช้ั ดงัร้ปัทุี� 10

รูปที� 10 แจง้เตอืนแกไ้ขขอ้มลูผู่ใ้ช้เรียบร้อยแลว้

รูปที� 11 การตั�งค่ารหัสผ่า่นใหม่

 3) การตั�งคา่รหัสผ่า่นใหม่ (Reset password) 

 กดทีุ�ปุั�ม         ดา้นัหลงัชืั�อข้องผ้่ �ใช้ัทุี�ต์อ้งการตั์�งคัา่รหัสผ่า่นัใหม่ โดยผ้่ �ใช้ัจะต้์องมขี้อ้มล้ 

e-mail กอ่นัถ้งจะสามารถ Reset Password ได้ โดย Password จะทุำาการส่งไปัยัง e-mail ข้อง

ผ่้ �ใช้ัทุา่นันัั�นั ดงัร้ปัทุี� 11

 ระบบจะแจ้งให้ยืนัยันัการต์ั�งคั่ารหัสผ่่านัใหม่ เมื�อกด “ตกลง” ระบบจะแจ้งว็า่ “Password 

ใหม่ได้ส่งไปใน e-mail” จากนัั�นัผ่้ �ใช้ักด “ตกลง” เป็ันัการเสร็จสิ�นัข้ั�นัต์อนัการ Reset password 

ดังร้ปัทุี� 12
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รูปที� 12 แจง้เตอืนการส่ง Password ใหม่ไปให้ผู่ใ้ช้งาน

รูปที� 13 การยกเลกิผู่ใ้ช้

 4) การยกเลิกผู่ใ้ช้  

 กรณีทุี�ผ่้ �ใช้ัต์้องการยกเลิก User ทุี�ใช้ังานัสามารถทุำาได �โดยการกดทุี�ปุั�ม           ด้านัหลัง

ชืั�อข้องผ่้ �ใช้ัทุี�ต์้องการยกเลิก โดยในัการยกเลิกจะมีสาเหต์ุให้ระบุดังนีั�  1) ย้าย 2) เกษียณ 

3) ลาออก และ 4)เสียชีัว็ิต์ ดังร้ปัทุี� 13
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รูปที� 14

เมนู ทะเบียนนักเรียน2
 เมื�อผ่้ �ใช้ังานัเลอืกเมน้ั “ทะเบียนนักเรียน” แล้ว็ จะปัรากฏหน้ัาจอในัส่ว็นัข้องทุะเบียนันัักเรียนั

โดยมเีมน้ัดงัต์อ่ไปันีั� คัอื 1) สถติ์จิำานัว็นันัักเรียนั 2) แจง้เปัลี�ยนัแปัลงข้้อมล้นัักเรียนั (สำาหรับสังกดั 

สพื้ฐ.)

 1) สถติจิำานวนนักเรียน จะม ี2 แถบเมนู 

  1.สถติ์จิำานัว็นันัักเรียนัในัภาคัเรียนันัั�นัไดแ้ก ่นัักเรียนัทุั�งหมดจากระบบ DMC หรือ

ระบบอื�นัๆ นัักเรียนัยากจนัจากระบบ DMC หรือระบบอื�นัๆ นัักเรียนัทุี�ไดรั้บทุนุั  นัักเรียนัทุี�ต์อ้งต์รว็จ

สอบแก �ไข้ และนัักเรียนัทุี�ยงัไมเ่คัยคัดักรอง ดังร้ปัทุี� 15

 เมื�อระบุสาเหตุ์ในัการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว็ กด “บันทึก” ระบบจะแจ้งว็่า “ยกเลิกผู่ใ้ช้

เรียบร้อยแล้ว” จากนัั�นัผ่้ �ใช้ักด “ตกลง” เป็ันัการเสร็จสิ�นัข้ั�นัต์อนัการแก �ไข้ข้้อม้ลผ้่ �ใช้ั ดังร้ปัทุี� 14
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รูปที� 15 สถติจิำานวนนักเรียน

รูปที� 16 รายชื�อนักเรียนทั�งหมดจากระบบ DMC

  2.รายชืั�อนัักเรียนัทัุ�งหมดจากระบบ DMC หรือระบบอื�นัๆ เมื�อทุำาการเลือกชัั�นั

และห้องเรียนัแล้ว็ ระบบจะแสดงเลข้ปัระจำาต์ัว็ปัระชัาชันัข้องนัักเรียนั  ชืั�อ-นัามสกุล ชัั�นั/ห้อง 

การรายงานันัักเรียนัยากจนัผ่่านัระบบ DMC หรือระบบอื�นัๆ และ การได้รับการจัดสรรอุดหนุันั 

ดงัร้ปัทุี� 16
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 2) แจง้เปลี�ยนแปลงขอ้มูลนักเรียน

  เมื�อผ่้ �ใช้ังานัเลือกชัั�นัเรียนัและห้องเรียนัระบบจะแสดง เลข้ปัระจำาต์ัว็ปัระชัาชันั 

ชืั�อ-นัามสกุล ชัั�นั/ห้องเรียนั สถานัะการรับทุนุั และรายงานัทุี�คัลกิเพื้ื�อเลอืกว็า่ จำาหน่ัาย หรือ จบการ

ศ้กษา ดงัร้ปัทุี� 17

รูปที� 17 แจง้เปลี�ยนแปลงข้อมลูนักเรียน

เมนู แบบฟอร์ม3
 3.1 แบบรับรองผ่ลการพิจารณา ( นร.05)  

 แบบรับรองผ่ลการพื้จิารณาเพื้ื�อรับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัพื้เิศษโดยคัณะกรรมการ

พื้จิารณานัักเรียนัเพื้ื�อรับเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนั (แบบ นัร.05) ในัส่ว็นันีั� Admin โรงเรียนัจะเป็ันั

ผ่้บั้นัทุก้ข้้อมล้ เมื�อเข้า้ส่้เมน้ั ระบบจะแสดงแถบสถานัะการบันัทุก้ช้ัอมล้ดังร้ปั 18  ซ้�งการบันัทุก้ข้อ้มล้

นัร.05 แบ่งเป็ันั 6 ส่ว็นัดงันีั�

  1) คัณะกรรมการ รร.

  2) รายชืั�อนัักเรียนัเพื้ื�อรับรองข้้อมล้

  3) สรุปัรายชืั�อ นัร. เพื้ื�อรับรองการรับเงนิั

  4) บัญชีัธนัาคัารโรงเรียนั

  5) แบบ ก.001

  6) มต์ทิุี�ปัระชุัม
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 ข้้อมล้คัณะกรรมการจะปัระกอบไปัด้ว็ย ปัระธานัคัณะกรรมการ เลข้านุัการ (ผ้้่อำานัว็ยการ

โรงเรียนั)  กรรมการคันัทุี� 1 (ต์วั็แทุนัผ้้่ปักคัรอง)  กรรมการคันัทุี� 2 (ผ้้่นัำาชุัมชันั/ทุอ้งถิ�นั)  กรรมการ

คันัทุี� 3 (ต์วั็แทุนัคัร้) โดยคัณะกรรมการแต์ล่ะคันัจะต์อ้งกรอกข้อ้มล้ดงันีั� ชืั�อ นัามสกลุ  ต์ำาแหน่ัง สังกดั

เลข้ปัระจำาต์วั็ปัระชัาชันั และเบอร์โทุรศัพื้ทุ ์ดงัร้ปั 18

 จากนัั�นัให้ทุำาการกด “ถดัไปั” เพื้ื�อบันัทุก้ข้้อมล้ในัส่ว็นัต์อ่ไปั

รูปที� 18 แถบสถานะการบันทกึขอ้มลู

รูปที� 18 ขอ้มลูคณะกรรมการ

ส่วนที� 1   ขอ้มลูคณะกรรมการ
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 ระบบจะแสดงรายชืั�อนัักเรียนัยากจนัพื้เิศษทุั�งหมด กลุม่เกา่ กลุม่ใหม ่และยกเลกิทุนุั นัักเรียนั

กลุ่มเก่าจะแสดงเลข้ปัระจำาต์ัว็ปัระชัาชันั ชืั�อนัามสกุล ชัั�นั ว็ธีิรับเงนิั อัต์รามาเรียนั นัำาหนััก/ส่ว็นั

ส้ง ดังร้ปัทุี� 19

 นัักเรียนักลุ่มใหม่จะแสดงเลข้ปัระจำาต์ัว็ปัระชัาชันั ชืั�อนัามสกุล ชัั�นั สถานัะข้องนัักเรียนั 

คัว็ามเห็นัข้องคัณะกรรมการสถานัศ้กษา เหตุ์ผ่ลกรณีเลือกไม่เห็นัด้ว็ยกับเกณฑ์์การคััดกรอง ว็ธีิ

รับเงนิั ดังร้ปัทุี� 20

ส่วนที� 2   รายชื�อนักเรียนเพื�อรับรองขอ้มลู

รูปที� 19 รายชื�อนักเรียนกลุม่เกา่
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 ยกเลิกทุุนัจะแสดงเลข้ปัระจำาต์ัว็ปัระชัาชันั ชืั�อนัามสกุล ชัั�นั สถานัะข้องนัักเรียนั คัว็ามเห็นั

ข้องคัณะกรรมการสถานัศ้กษา เหตุ์ผ่ลกรณีเลือกไม่เห็นัด้ว็ยกับเกณฑ์์การคััดกรอง ว็ิธีรับเงนิั 

ดังร้ปัทุี� 21

รูปที� 20 รายชื�อนักเรียนกลุม่ใหม่
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 จากนัั�นัให้ทุำาการกด “ถัดไปั” เพื้ื�อบันัทุ้กข้้อม้ลในัส่ว็นัต์่อไปั

รูปที� 21 รายชื�อนักเรียนยกเลกิทนุ
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รูปที� 22 สรุปรายชื�อ นร. เพื�อรับรองการรับเงนิ

 ระบบจะแสดงรายชืั�อกลุ่มใหม่ทุี�รับเงนิัสดผ่่านัสถานัศ้กษา และรายชืั�อกลุ่มใหม่ทุี�รับเงนิัสด

ผ่่านับัญชีัพื้ร้อมเพื้ย์ข้องนัักเรียนั Admin โรงเรียนัสามารถเลือกธนัาคัารได้ 2 ธนัาคัาร คัือ ออมสินั

และ ธ.ก.ส. ดังร้ปัทุี� 22  

 ระบบจะให้ Admin โรงเรียนับันัทุ้กข้้อม้ลบัญชีัธนัาคัารข้องโรงเรียนั โดยมีข้้อม้ลทีุ�ต์้อง

บันัทุ้ก 3 ส่ว็นั คืัอ ร้ปับัญชีัโรงเรียนัทุี�ต์้องอัปัโหลด ข้้อม้ลบัญชีั รร. ปัระกอบด้ว็ย 1) ชืั�อบัญชีั  

2) ธนัาคัาร  3) สาข้า 4) เลข้ทุี�บัญชีั และ ข้้อม้ล ผ้้่มีอำานัาจสั�งจ่ายเงนิัจากบัญชีั ดังร้ปัทุี� 23

ส่วนที� 3   สรุปรายชื�อ นร. เพื�อรับรองการรับเงนิ

ส่วนที� 4   บัญชีธีนาคาร
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รูปที� 23 บัญชีธีนาคาร

 จากนัั�นัให้ทุำาการกด “ถัดไปั” เพื้ื�อบันัทุ้กข้้อม้ลในัส่ว็นัต์่อไปั

 แบบแผ่นัการใช้ัจ่ายเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัพื้เิศษข้องปีัการศ้กษา 1/2563 เป็ันัแบบ

ฟอร์มในัการว็างแผ่นัการใชั้เงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัพื้เิศษข้องส่ว็นัทุี�โรงเรียนัจะได้รับข้องการ

ศ้กษา 1/2563  เพื้ื�อจัดกิจกรรมต์่าง ๆ ให้เกิดปัระโยชัน์ัแก่นัักเรียนัยากจนั โดยเมื�อให้ Admin 

โรงเรียนัเป็ันัผ่้้ดำาเนิันัการบันัทุ้กข้้อม้ล ดังนีั� 1) เลข้บัญชีัธนัาคัาร 2) ชืั�อธนัาคัาร 3) กิจกรรม

ต์่าง ๆ ทุี�จะดำาเนิันัการ โดย Admin ต้์องทุำาการเพื้ิ�มข้้อม้ลในัเว็บ็ไซต์์ได้เลย และ 4) แผ่นัการใช้ัเงนิั 

ดังร้ปัทุี� 24

ส่วนที� 5   แบบฟอร์ม ก.001 ของปีการศึกษา 1/2563
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รูปที� 24 การบันทกึแบบ ก.001

เมื�อบันัทุ้กข้้อม้ลเรียบร้อยแล้ว็ให้ทุำาการกด “ถัดไปั” เพื้ื�อบันัทุ้กข้้อม้ลแบบ ก.001
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 ระบบจะให้ Admin อัพื้โหลดร้ปัภาพื้ 2 ร้ปัภาพื้ ร้ปัทุี� 1) ลายเซ็นัข้องคัณะกรรมการทุั�ง 5 คันั

คัือ (1) ปัระธานัคัณะกรรมการ  (2) เลข้านุัการ (ผ้้่อำานัว็ยการโรงเรียนั)  (3) กรรมการคันัทีุ� 1

(ต์ัว็แทุนัผ้้่ปักคัรอง)  (4) กรรมการคันัทีุ� 2 (ผ้้่นัำาชุัมชันั/ทุ้องถิ�นั)  และ (5) กรรมการคันัทุี� 3 (ต์ัว็แทุนั

คัร้) ร้ปัทุี� 2 ร้ปัภาพื้การปัระชุัมข้องคัณะกรรมการ และต์ิ�กมต์ิการปัระชุัม ดังร้ปัทุี� 25

 เมื�อทุำาการบันัทุ้กข้้อม้ลเรียบร้อยแล้ว็ ให้ทุำาการกดปุั�ม “บันทึก” เพื้ื�อทุำาการบันัทุ้กข้้อม้ล 

เมื�อทุำาการกดบันัทุ้กระบบจะแสดงหน้ัาต์ารางข้้อคัว็าม “แจ้งเตือน” บันัทุ้กเรียบร้อย ให้ทุำาการ

กด“ตกลง” ดังร้ปัทุี� 26

ส่วนที� 6   มตทิี�ประชุม

รูปที� 25 มตทิี�ประชุม
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3.2 พิมพ์แบบรับรองผ่ลการพิจารณา นร.05/กสศ.05 และ ก.001

 เป็ันัเมน้ัสำาหรับการพื้มิพื้แ์บบฟอร์ม นัร.05/กสศ.05 และ ก.001 ออกมา ในักรณีทีุ�ระบบปิัด

ให้ทุำาแบบฟอร์ม นัร.05/กสศ.05 และ ก.001 แล้ว็ ในัเมน้ัการบันัทุ้กแบบฟอร์ม นัร.05/กสศ.05 

และก.001 จะไม่สามารถเข้้าไปัใช้ังานัหรือพื้ิมพื้์แบบฟอร์มออกมาได้ ผ้่ �ใช้ังานัจ้งต้์องมาพื้ิมพื้์

แบบฟอร์ม นัร.05/กสศ.05 และ ก.001 ทุี�เมน้ันีั�ด้ว็ยการคัลิกทุี� “กดเพื้ื�อดาว็น์ัโหลด” ดังร้ปัทุี� 28

Admin โรงเรียนัสามารถดาว็น์ัโหลดแบบฟอร์มและพื้มิพื้แ์บบฟอร์มออกมาได้ ดังร้ปัทุี� 27

รูปที� 26 “แจง้เตอืน” บันทกึเรียบร้อย

รูปที� 27 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและพิมพ์

รูปที� 28 เมนูพิมพ์แบบรับรองผ่ลการพิจารณา นร.05/กสศ.05 และ ก.001
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3.3 แบบฟอร์ม ก.002 

 เป็ันัเมน้ัแบบรายงานัการใชั้จ่ายเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัพื้ิเศษ ซ้�งเป็ันัแบบฟอร์ม

ในัการบันัทุ้กข้้อม้ลการใชั้จ่ายเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัต์ามคัว็ามเปั็นัจริงทุี�ทุางโรงเรียนั

ดำาเนิันัการ ซ้�งระบบจะด้งข้้อม้ลจากแบบ ก.001 แผ่นัการใช้ัจ่ายเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัพื้เิศษ

มาแสดง และให้ Admin โรงเรียนับันัทุ้กรายจ่าย โดยให้บันัทุ้กรายการใช้ัจ่ายเงนิัต์ามกิจกรรม

ต์่าง ๆ และระบุจำานัว็นัเงนิัทุี�ใช้ัจ่าย ดังร้ปั ทุี� 29 และ 30

รูปที� 29 เมนูแบบฟอร์ม ก.002 ปี 2562 ภาคเรียนที� 2
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3.4 การโอนเงนิคืน กสศ.

 เมน้ัจะแสดงให้เลือกปัีการศ้กษา ภาคัเรียนั จำานัว็นัเงนิัทุี�คัืนัส่ว็นัข้องโรงเรียนั ส่ว็นัข้อง

นัักเรียนั ให้คัลิกเลือกนัักเรียนัทุี�คัืนัเงนิั จะแสดงรายชืั�อนัักเรียนัทุี�มีคัว็ามจำาเป็ันัต์้องโอนัเงนิัคัืนั 

กสศ.ด้ว็ยเหต์ุผ่ลต์่างๆ เชั่นั จบการศ้กษา ย้าย/ลาออก ไม่มีต์ัว็ต์้นั พื้ักการเรียนั ข้าดเรียนันัานั 

เสียชีัว็ติ์ หรือเบิกจ่ายไม่ทุันั โดยให้ระบุจำานัว็นัเงนิัทุี�คัืนัข้องนัักเรียนัแต์่ละคันั พื้ร้อมแนับร้ปัสลิปั

การโอนัเงนิัคัืนั ดังร้ปัทุี� 31

รูปที� 30 เมนูแบบฟอร์ม ก.002 ปี 2562 ภาคเรียนที� 2

รูปที� 31 รายชื�อนักเรียนที�โอนเงนิคืน กสศ.
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เมนู รายงาน4
 สำาหรับเมน้ั รายงานั เป็ันัเมน้ัสำาหรับปัระกาศผ่ลการคัดักรองนัักเรยีนัยากจนั และสรุปัรายงานั

การใช้ัจ่ายเงนิัอุดหนุันัข้องแต์่ละโรงเรียนั โดยมีเมน้ัย่อย คัือ 3.1 แบบรับรองผ่ลการพื้จิารณา

( นัร.05)  

 4.1 ประกาศผ่ลนักเรียนยากจน (สำาหรับสังกดั สพฐ.) 

 แสดงจำานัว็นันัักเรียนัทุี�ไดรั้บเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัในัแต์ล่ะช่ัว็งชัั�นั และสามารถเลอืก

ผ่ลการคัดักรองสำาหรับภาคัเรียนัทุี�ผ่า่นัมาได้ดงัร้ปัทุี� 32 ในัหมายเลข้ 1 ดาว็น์ัโหลดรายชืั�อนัักเรียนั

ไดจ้ากหมายเลข้ทุี� 2

 และเมื�อผ่้ �ใช้ักดทุี� “ระดบัชัั�นั” จะสามารถเข้า้ไปัดร้ายชืั�อนัักเรียนัทีุ�ไดรั้บเงนิัอุดหนุันัพื้ร้อมกบั

จำานัว็นัเงนิัทุี�จะได้รับไดด้งัร้ปัทุี� 33

รูปที� 32 ประกาศผ่ลนักเรียนยากจน

1

2
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 4.2 แบบฟอร์มสรุปการใช้จา่ยเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของสถานศึกษา (นร.09/

กสศ.09)

 เป็ันัสรุปัภาพื้รว็มการใช้ัจา่ยเงนิัอุดหนุันันัักเรียนัยากจนัพื้เิศษข้องสถานัศ้กษา โดยจะแสดง

ต์ั�งแต์จ่ำานัว็นันัักเรียนัทุี�ไดรั้บเงนิัอุดหนุันั และยอดเงนิัรว็มทุั�งหมดทุี�ได้รับ ว็ธีิการข้อรับเงนิัอุดหนุันั

เช่ันั รับเงนิัผ่า่นับัญชีัผ่้ป้ักคัรอง รับเงนิัสดผ่า่นัโรงเรียนั เป็ันัต์น้ั และอื�นัๆ ดงัร้ปัทุี� 34

รูปที� 33 แสดงรายชื�อนักเรียนที�ผ่า่นเกณฑ์์
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รูปที� 34 สรุปการใช้จา่ยเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของสถานศึกษา

เมนู ติดตามความก้าวหน้า5
 5.1 ความกา้วหน้าการคดักรองนักเรียนยากจน

 ในัเมน้ั ติ์ดต์ามคัว็ามก้าว็หน้ัา จะแสดงรายงานัคัว็ามคืับหน้ัาการทุำางานัข้องโรงเรียนั (นัร.01/

กสศ.01 , นัร.06/กสศ.06)  โดยระบบจะแจง้จำานัว็นันัักเรียนัทุี�คัดักรองแล้ว็ จากจำานัว็นันัักเรียนั

ทุั�งหมดทุี�ต์อ้งคัดักรอง ร้อยละข้องคัว็ามคับืหน้ัา และสถานัะการคััดกรองข้องนัักเรียนั ดังร้ปัทุี� 35
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รูปที� 35 เมนูตดิตามความกา้วหน้า

 5.2 ความกา้วหน้าการเขา้เรียน

 ระบบจะแสดงคัว็ามคืับหน้ัาข้องการบันัทุ้กเข้้าเรียนัข้องคุัณคัร้ทุี�ปัร้กษาแต่์ละห้องเรียนั 

โดยมีข้้อม้ลทีุ�แสดงดังนีั� 1) บันัทุ้กล่าสุดโดยใคัร 2) ว็นััทุี�บันัทุ้กล่าสุด 3) จำานัว็นัทุี�ทุำาการบันัทุ้ก 

และ 4) คัดิเป็ันัร้อยละเทุา่ไหร่ดงัร้ปัทุี� 36
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รูปที� 36 ความคบืหน้าการเขา้เรียน

รูปที� 37 แสดงสถติกิารบันทกึเขา้เรียน

 นัอกจากนัั�นั Admin โรงเรียนัยงัสามารถกดทุี� ว็นััลา่สุด เพื้ื�อเข้า้ไปัดร้ายละเอยีดข้องนัักเรียนั

ในัห้องนัั�นัๆ ได ้โดยสามารถดาว็น์ัโหลดข้้อมล้ออกมาเป็ันั File Excel หรือ PDF ได้ ดงัร้ปัทุี� 37

 5.3 สถานะการโอนเงนิ (กสศ.) 

 เป็ันัเมน้ัสถานัะการโอนัเงนิัข้อง กสศ. ซ้�งสามารถต์รว็จสอบได้ทุั�งยอดเงนิัในัส่ว็นัข้องนัักเรียนั

 และยอดเงนิัในัส่ว็นัข้องโรงเรียนั โดยในัต์ารางจะแสดงข้อ้มล้เลข้บัต์รปัระชัาชันันัักเรียนั ชืั�อ-นัามสกุล

นัักเรียนั ว็ธีิการรับเงนิั ชัั�นั/ห้อง ช่ัองทุางการรับเงนิัว็า่รับเงนิัสดทีุ�โรงเรียนัหรือรับเงนิัผ่า่นับัญชีัผ่้้

ปักคัรอง พื้ร้อมทุั�งสถานัะการโอนัเงนิัว็า่ได �โอนัไปัแลว้็หรือยัง จำานัว็นัเงนิัทุี�โอนั พื้ร้อมทุั�งสามารถ

พื้มิพื้เ์อกสารแบบแจง้รับเงนิัอุดหนุันั นัร.08/กสศ.08 ไดอ้กีด้ว็ย ดงัร้ปัทุี� 38
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รูปที� 38 เมนูสถานะการโอนเงนิ กสศ. (หน้านักเรียน)

 ในัส่ว็นัข้องโรงเรียนัก็เช่ันักันั จะมีการบอกสถานัะการโอนัเงนิัข้องแต่์ละรอบทุี� กสศ. 

ได �โอนัไปั เช่ันั สถานัะการโอนัเงนิังว็ด 1 ภาคัเรียนัทุี� 1/2562 (ไดทุ้นุัต์อ่เนืั�อง) สถานัะการโอนัเงนิั

งว็ด 2 ภาคัเรียนัทุี� 1/2562 (ปิัด นัร.05/กสศ.05 รอบทุี� 1) สถานัะการโอนัเงนิังว็ด 3 ภาคัเรียนัทุี� 

1/2562 (ปิัด นัร.05/กสศ.05 รอบทุี� 2) เป็ันัต์น้ั นัอกเหนืัอจากนัั�นัยงัสามารถดส้ถานัะการโอนัเงนิั

ข้องปีัการศ้กษา 2/2561 ยอ้นัหลงัไดอ้กีดว้็ย ดงัร้ปัทุี� 39
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รูปที� 39 เมนูสถานะการโอนเงนิ กสศ. (หน้าโรงเรียน)

 ในัส่ว็นัข้องโรงเรียนักเ็ช่ันักันั จะมกีารบอกสถานัะการโอนัเงนิัข้องแต์ล่ะรอบทุี� กสศ. ได �โอนั

ไปั เช่ันั สถานัะการโอนัเงนิังว็ด 1 ภาคัเรียนัทีุ� 1/2562 (ไดทุ้นุัต่์อเนืั�อง) สถานัะการโอนัเงนิังว็ด 2 ภาคั

เรียนัทุี� 1/2562 (ปิัด นัร.05/กสศ.05 รอบทุี� 1) สถานัะการโอนัเงนิังว็ด 3 ภาคัเรียนัทุี� 1/2562 (ปิัด นัร

.05/กสศ.05 รอบทุี� 2) เป็ันัต้์นั นัอกเหนืัอจากนัั�นัยงัสามารถดส้ถานัะการโอนัเงนิัข้องปีัการศ้กษา 

2/2561 ยอ้นัหลงัไดอ้กีดว้็ย ดงัร้ปัทุี� 39




