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แม้ว่าประเทศไทยจะมกีารจัดสรรงบประมาณเพือ่การศกึษาผ่านกระทรวงศกึษาธกิารในแต่ละปี

อยู่ที่ประมาณ 1 ใน 5 ของงบประมาณแผ่นดินหรือประมาณ 600,000 ล้านบาท/ปี (ประมาณ 7,800 

ล้านบาทต่อจังหวัด) ซึ่งนับเป็นสัดส่วนงบประมาณเพื่อการศึกษาที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่ยังมี

กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาอยู่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งในปี 2559 ส�านักงานส่งเสริม

สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ภายหลังปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศกึษา (กสศ.) ได้วเิคราะห์เส้นทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย พบว่าประเทศไทยมีกลุ่ม

เดก็ทีห่ลุดออกจากระบบการศกึษาก่อนจบ ม.3 หรอืการศึกษาภาคบงัคับถงึประมาณร้อยละ 17.6 กลุม่

เยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนจบ ม.6 หรือ ปวช.3 ร้อยละ 38.9 กลุ่มเยาวชนที่ไม่ศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษามากถึงร้อยละ 50 ของประชากรวัยเดียวกันทั้งหมด 

ข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่าปัญหาการศึกษาของไทยจึงไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนงบประมาณในการ

จดัการศกึษา แต่เกดิจากการทีเ่ดก็และเยาวชนกลุม่หนึง่ยงัเข้าไม่ถงึระบบการศกึษา หรอืมปัีจจยัความ

ด้อยโอกาสบางอย่างที่ท�าให้ต้องออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร ซึ่ง Dr. Nicholas Burnett 

อดีตรองผู้อ�านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ประเมินว่าปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษานั้น

จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่าสูงถึง 330,000 ล้านบาท 

ทุกปี คิดเป็นร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของไทย (GDP) [6] ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของ

การเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยตลอดทศวรรษทีผ่่านมา แม้ว่าระบบการศกึษาไทยจะลงทนุสงูถึงปีละ

กว่า 500,000 ล้านบาทและมีแหล่งเงินกู้ยืมทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกคน แต่สถานการณ์เด็กและ

เยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาของไทยยงัคงมแีนวโน้มแย่ลงในทกุพืน้ทีข่องประเทศ ซึง่สร้าง

ความเสียหายแก่โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ออกจากกับดักประเทศรายได้ 

ขั้นกลาง (Middle Income Trap) 

ปัญหาการเข้าไม่ถงึและการหลดุออกจากระบบการศึกษาของเดก็และเยาวชนไทยนัน้เป็นปัญหา

ระดับชาติท่ีต้องการมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งเด็กและเยาวชนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาเหล่านี้

ส่วนใหญ่จะมปัีจจยัความด้อยโอกาสและปัญหาสะสมในหลายมติ ิการช่วยเหลือเดก็และเยาวชนในกลุม่

น้ีจึงจ�าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถได้รับจัดสรร

สวัสดิการด้านต่างๆ และมีความพร้อมในการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือเข้ารับการพัฒนาทักษะ

อาชีพ เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืน

คำ�นำ�
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กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เห็นถึงความส�าคัญของนวัตกรรมการจัดการ

ศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based Education Management) ซึ่งอาศัยการสร้างกลไกการบูรณาการด้าน

ข้อมลูสารสนเทศระหว่างส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเป็นกลไกส�าคญัในการบรูณาการการสร้างหลกัประกนั

ทางการศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชนไทย ให้สามารถเข้าถงึชดุสวสัดกิารด้านต่างๆ ท่ีส่วนราชการเตรียม

ไว้ให้ตามกฎหมายอย่างทนัเวลา ต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะส่งผลให้ชมุชน จงัหวดั และประเทศ

ชาติ สามารถได้ประชาชนที่มีคุณภาพคืนกลับสู่สังคม หรือระบบการศึกษาต่อไป

โครงการนี้จึงเสนอการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-

based Education Management Information System) เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการด้านข้อมูล

สารสนเทศระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการให้แก่เด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งใน 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และ 2) เด็กปฐมวัย ซึ่ง

การดูแลเด็กและเยาวชนทั้งสองกลุ่มน้ีจ�าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานสหวิชาชีพท่ี

เกีย่วข้องในระดบัพืน้ที ่นอกจากนีร้ะบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพือ่การจัดการศกึษาเชิงพืน้ทีย่งัเป็นระบบ

ทีช่่วยหน่วยงานจัดบรกิาร ท้องถิน่ และผู้บรหิารในระดบัพืน้ท่ีสามารถตดิตามดรูายงาน ดผูลการด�าเนนิ

งานตามตัวช้ีวัดการด�าเนินงาน และน�าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาประมวลผลและใช้ใน

การวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทัง้นีเ้พ่ือให้โครงการนีส้ามารถขยายผลสูน่โยบายสาธารณะระดบัชาตไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพใน

อนาคต โครงการจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการน�าร่องในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ

พัฒนาต้นแบบหลักประกันโอกาสทางสังคมเกิดขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้งานจริงในพื้นที่ ซึ่งจะ

ท�าให้ระบบทีพ่ฒันาขึน้นีส้ามารถสนบัสนนุการท�างานของเจ้าหน้าที่ในพืน้ท่ีได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

และส่งเสริมการตอบรับที่ดีของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดการขยายผลเชิงนโยบายในอนาคต
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ภ�พรวมของระบบส�รสนเทศเพื่อก�รดูแล
เด็กและเย�วชนนอกระบบก�รศึกษ�1

ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่อง

มือให้แก่บุคลากรและทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ อาทิ อาสาสมัครส�ารวจข้อมูล ผู้จัดการรายกรณี ภาค ี

สหวิชาชีพ ซึ่งระบบถูกพัฒนาเป็น 3 ระบบย่อย เพื่อสนับสนุนการท�างานของผู้ใช้งานแต่ละบทบาทข้าง

ต้น ดังนี้
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1)	 ระบบส�ำรวจสภำพปัญหำและควำมต้องกำรเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ ซึ่งเป็น

เครื่องมือให้แก่อาสาสมัครส�ารวจข้อมูลในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยระบบส�ารวจนีจ้ะมกีารพฒันาขึน้ทัง้ในรปูแบบ web application และ 

mobile application เพื่อให้สะดวกแก่การน�าไปใช้งานในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และระบบส�ารวจจะ

ประกอบด้วยแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลการส�ารวจ จ�านวน 2 แบบฟอร์ม ได้แก่

(1)  แบบส�ารวจเด็กปฐมวัย (อายุ 0 ถึง 6 ปี) นอกระบบการศึกษา

(2) แบบส�ารวจเด็กและเยาวชน (อายุ 7 ถึง 21 ปี) นอกระบบการศึกษา

2)	 ระบบวำงแผนกำรดแูลช่วยเหลอืและส่งต่อ ซึง่เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัผูจ้ดัการรายกรณ ี(case 

manager) ใช้ในการวางแผนการดูแลรายบุคคลร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยระบบวางแผนการดูแลและ

ส่งต่อนั้นจะประกอบด้วยฟังก์ชันการท�างานดังต่อไปนี้

(1) การจัดการข้อมูลภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี ซึ่งสนับสนุนการจัดการข้อมูลเครือข่ายของ 

case manager ดังต่อไปนี้

o การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลองค์กรภาคี (พร้อมทั้ง default contact person)

o การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลบุคลากรในแต่ละองค์กรภาคี

o การก�าหนดขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละองค์กรภาคี อาทิ การก�าหนดชื่อ

หมูบ้่านที ่กศน.ต�าบล แต่ละแห่งรบัผดิชอบ หรอืการก�าหนดชือ่ต�าบลที ่กศน. อ�าเภอ

แต่ละแห่งรับผิดชอบ หรือการก�าหนดชื่อหมู่บ้านและต�าบลที่ อปท. แต่ละแห่ง 

รับผิดชอบ

(2) การวางแผนการดูแลเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย

o รายชื่อเด็กเยาวชนที่ผ่านการส�ารวจข้อมูลโดยอาสาสมัคร

o ข้อมูลผลการส�ารวจของเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาแต่ละบุคคล

o แบบฟอร์มการวางแผนการดูแลเป็นรายบุคคล ซึ่งจะมีการก�าหนดเป้าหมายในการ

ช่วยเหลือดูแล และการระบุรายการกิจกรรมจากชุดสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง

o การก�าหนดแผนการติดตามความช่วยเหลือ

(3) การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามชุดสวัสดิการ

o ระบบสารสนเทศจะอาศยัข้อมูลชุดสวสัดกิารและข้อมลูภาคเีครอืข่าย เพือ่ใช้ในการ

ส่งต่อข้อมูลเด็กเยาวชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือ

o ข้อมูลทั้งผลการส�ารวจ และแผนการดูแลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยจัดบริการ

(4) ระบบรายงานส�าหรับ case manager ซึ่งต้องสามารถน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ

และสถิติดังต่อไปนี้

o ความก้าวหน้าของการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล
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ภาพรวมการดูแลช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ (หมู่บ้าน ต�าบล 

และอ�าเภอที่รับผิดชอบ)

3)	 ระบบกำรบันทึกกิจกรรมบริกำรที่หน่วยงำนภำคีให้กำรดูแลแก่เด็กและเยำวชนนอกระบบ

กำรศึกษำ

ซึ่งจะมีการท�างานดังต่อไปนี้

(1) ระบบสารสนเทศจะมกีารแจ้งเตือนแก่หน่วยงานภาคีในกรณท่ีีมีข้อมูลเด็กเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาที่ภาคีต้องจัดบริการเข้ามาใหม่ในระบบ

(2) ภาคีสามารถเรียกดูข้อมูลรายชื่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ต้องจัดบริการ

ได้

(3) ส�าหรับเด็กแต่ละบุคคล ภาคีสามารถเรียกดูข้อมูลผลการส�ารวจ และแผนการดูแลที่

จัดท�าโดยผู้จัดการรายกรณีได้

(4) ภาครีะบกุารดแูลที่ได้จัดบรกิารแก่เดก็เยาวชนนอกระบบการศกึษา โดยการเลือกจาก

ชดุสวสัดกิารทีจ่ดัเตรยีมให้ หรอือาจบนัทึกเพิม่เติมในกรณท่ีีกจิกรรมอยูน่อกเหนอืจาก

ชุดสวัสดิการ

(5) ข้อมลูการจดับรกิารจะถกูส่งกลบัไปยงัผูจ้ดัการรายกรณีเพือ่ใช้ในการตดิตามเดก็แต่ละ

คน

(6) ระบบรายงานของหน่วยงานภาคีให้บริการ ซึ่งน�าเสนอข้อมูลดังนี้

o ความก้าวหน้าของการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล

o ภาพรวมการดูแลช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สามารถเข้าถึงได้ทาง  

URL: https://thaioosc.org โดยเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์จะพบกับ “หน้าหลัก” ช่องทางติดต่อเพื่อติดตาม

ข่าวสารต่างๆ หรือสอบถามปัญหาการใช้งานโปรแกรม

การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (Login) ให้ท�าการคลิกปุ่ม  จะแสดงหน้าต่างส�าหรับ

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการกรอก ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หลังจากนั้น กดปุ่ม 

“เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าสู่ระบบ
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 หลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้งานระบบให้ท�าการคลิกเลือก “เปลี่ยน role” และเลือกส่วนที่ต้องการ

เข้าใช้งาน เพื่อเข้าใช้งานในส่วนที่ต้องการ โดยจะแบ่งออกเป็นสอง role คือ 1. ผู้ส�ารวจ 2. ผู้จัดการ

รายกรณี (Case Manager) 3.ผู้ดูแลระบบ 
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วิธีก�รใช้ง�นระบบส�รสนเทศเพื่อก�รดูแลเด็ก
และเย�วชนนอกระบบก�รศึกษ�สำ�หรับผู้สำ�รวจ2

ในส่วนของผู้ส�ารวจน้ันจะมีบทบาทหลักคือการบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มส�ารวจสภาพปัญหา 

เด็กนอกระบบการศึกษา ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่อาสาสมัคร 

ที่ลงพ้ืนที่เย่ียมบ้านเพื่อท�าการส�ารวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยใช้แบบฟอร์ม 

ดังแสดงด้านล่างนี้

	 	 	 	 แบบสอบถำมสภำพปัญหำเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ

	 	 	 	 			โครงกำรระบบสำรสนเทศหลักประกันโอกำสทำงสังคม

        

     	 ต�ำบล.................................	อ�ำเภอ.............................จงัหวดั.....................................

1.	 ข้อมูลเด็ก/เยำวชน

 ชือ่...............................................................................................นามสกุล............................................................................

 เลขที่บัตรประชาชน  วัน/เดือน/ปีเกิด................................เพศ..................

 ที่อยู่ (อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน)   ตามทะเบียนบ้าน      แตกต่างจากทะเบียนบ้าน

 พิกัด GPS: ละติจูด....................................................... ลองติจูด................................................................

 บ้านเลขที่ .............ซอย................................ ถนน..................................หมู่ที่ ...........ต�าบล/แขวง ................................

อ�าเภอ/เขต..................................................จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์ 55555
 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 5 - 5555 - 5555 - 5
 ผลการสัมภาษณ์ครัวเรือน:  อยู่ในพื้นที่    ไม่อยู่ในพื้นที่         หาบ้านไม่พบ   

 กรณี “ไม่อยู่ในพื้นที่” กรุณาระบุ:   เสียชีวิต  ติดคุก  

       ย้าย ระบุปลายทาง........................................................................

      สาเหตุการย้าย......................................................................

 กรณี “อยู่ในพื้นที่”:  เข้าเรียนแล้ว ระบุโรงเรียน..............................................จังหวัด...................................   

    ไม่ให้ความร่วมมือ    

2.	ข้อมูลผู้ปกครอง

   ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ  บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง       อยู่คนเดียว ไม่มีผู้ปกครอง  

      รพ./NGO/บพด./สถานสงเคราะห์/หน่วยงานรัฐ     
      อื่นๆ......................................
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ชือ่ผูป้กครอง.............................................................. นามสกุล...............................................ความสมัพนัธ์...........................

เลขที่บัตรประชาชน   สถานภาพครอบครัว........................................................

จ�านวนบตุร....................................อาชพี....................................................... รายได้ต่อเดอืน.....................................................

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ปกครอง  .........................................

  เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)  

  การศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง  ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา  ประถมศึกษา      
  มัธยมต้น         มัธยมปลาย  ปวช.     

   ปวส./อนุปริญญา   ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี

 สัญชาติของผู้ปกครอง      ไทย         กัมพูชา (เขมร)  จีน        ลาว        
      พม่า   มาเลเซีย   ชนพื้นเมือง 

        ไทยใหญ่  ชนเผ่า   ผูอ้พยพไม่ทราบสญัชาติ    
      อื่นๆ ระบุ.................................................

  “พ่อผู้ให้ก�าเนิด” ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่    ยังมีชีวิต    ไม่ทราบ  เสียชีวิต

  “แม่ผู้ให้ก�าเนิด” ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่    ยังมีชีวิต   ไม่ทราบ  เสียชีวิต

3.		ข้อมูลครัวเรือน

 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวเด็ก/เยาวชน).......................คน

 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจ�านวนสมาชิกทั้งหมด): 

  ไม่มีรายได้        รายได้ไม่แน่นอน       น้อยกว่า 3,000      3,001 -10,000 

  10,001 -20,000     มากกว่า 20,000

ภาระหนี้สิน:       ไม่มี           นอกระบบ  ในระบบ  ทั้งในและนอกระบบ

จ�านวนเงินภาระหนี้สิน:      น้อยกว่า 10,000  10,001 - 100,000     มากกว่า 100,001

ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ):    5 มีคนพิการ         5 มีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี   

5 เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว   5 มีคนอายุ 15 – 65 ปี ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียนนักศึกษา)

ประเภทที่อยู่อาศัย:  บ้านของตนเอง  บ้านเช่า      อาศัยอยู่กับผู้อื่น

สภาพที่อยู่อาศัย:  สภาพบ้านช�ารดุทรดุโทรมหรอืบ้านท�าจากวัสดพืุน้บ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจากหรอืวสัดเุหลือใช้ 

  สภาพห้องน�้าช�ารุด  สภาพบ้านปกติ 

ยานพาหนะของครอบครัว: รถยนต์ส่วนบุคคล   ไม่มี   มี

   รถจักรยานยนต์   ไม่มี   มี

         รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้     ไม่มี   มี

   รถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่นๆ ประเภท เดียวกัน   ไม่มี  มี

ถ้าเป็นเกษตรกรมีที่ดินท�ากิน (รวมเช่า) หรือไม่   ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง       มไีม่เกิน 1 ไร่      

       มีเกิน 1 ไร่ขึ้นไป
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ความช่วยเหลือที่ครอบครัวเคยได้รับในปี 2560:

 ไม่ได้รับ 5 เงินสงเคราะห์  5 เงินทุนประกอบอาชีพ 5 เงินซ่อมแซมบ้าน 

 5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   5 เบี้ยความพิการ 5 เครื่องช่วยความพิการ

 5 โรงเรียนพักนอน     5 สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ    

 5 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   5 สวัสดิการภาครัฐ ระบุ.......................................      

 5 สวัสดิการภาคเอกชน ระบุ....................................................... 5 อืน่ๆ ระบ.ุ.........................

4.	ภำพถ่ำยครัวเรือน

รูปที่  1

รูปที่ 2
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5.	ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก

5.1.	กำรศึกษำ

ระดับการศึกษาสูงสุดที่เคย  ได้รับ   ไม่ได้รับการศึกษา 

ได้รับการศึกษา ระดับ:    ปฐมวัย  ป.1-3       ป.4-6

          ม.1-3  ม.4-6/ปวช.1-3     

           ปวส./อนุปริญญา        ปริญญาตรี

ความสามารถ อ่านออก-เขียนได้:   ไม่ได้   ได้  

5.2.	สุขภำพ
เคยประสบอุบัติเหตุหรือไม่  ไม่มี/ไม่เคย      เคยประสบอุบัติเหตุ    
มีโรคประจ�าตัวหรือการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือไม่  ไม่มี              มี        
ถ้ามีโรคประจ�าตัวหรือการเจ็บป่วยร้ายแรงโปรดระบุ 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

5 ไวรัสตับอักเสบ B    5 วัณโรค     5 HIV

5 อื่นๆ ระบุ......................................
(ถ้ามี) ความพิการ ระบุประเภท  การมองเห็น        การได้ยินหรือสื่อความหมาย 

 การเคลื่อนไหว      จิตใจหรือพฤติกรรม   สติปัญญา 

 การเรียนรู้          ออทิสติก             พิการซ้�าซ้อน

 ไม่มีความพิการ

6.	ปัญหำและควำมช่วยเหลือที่ต้องกำร

6.1. สวัสดิภำพและควำมปลอดภัยในครอบครัว

5 ถูกทอดทิ้ง/เร่ร่อน/ขอทาน/ไร้ที่พึ่ง/พลัดหลง 5 บิดามารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก

5 ก�าพร้าบิดา ก�าพร้ามารดา ก�าพร้าทั้งบิดาและมารดา 5 ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสม

5 ต้องย้ายที่อยู่ตามครอบครัวเป็นประจ�า (ก่อสร้าง/ท�าไร่ต่างถิ่น) 5 ผู้ปกครองฐานะยากจน ส่งเสียไม่ไหว

5 ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว 5 ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมร่างกาย

5 ต้องรับภาระในครอบครัวเกินวัย/ก�าลังความสมารถและสติปัญญา 5 ผู้ปกครองเจ็บป่วย/พิการ/มีอาการทางจิต

5 ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม 5 ครอบครัวได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

6.2.	สภำพปัญหำและควำมเสี่ยง

5 เด็กป่วยเป็นโรคร้ายแรง/เรื้อรัง 5 เด็กเคยต้องโทษและประสบปัญหาการใช้ชีวิตในสังคม

5 เด็กมีปัญหาจิตเวช 5 ถูกละเมิดทางเพศ

5 เด็กพิการ/ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 5 ถูกบังคับใช้แรงงาน

5 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5 ถูกบังคับให้กระท�าผิดกฎหมาย

5 ประพฤติตนไม่เหมาะสม 5 ถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ

5 เป็นผู้กระท�าความรุนแรงต่อผู้อื่น 5 ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์

5 เสี่ยงต่อการกระท�าผิด 5 คนในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

5 หนีไปร้านเกมส์ 5 ชอบไปร้านสนุ๊กเกอร์

5 ดื่มเหล้า/เบียร์ 5 สูบบุหรี่

5 ถูกกลั่นแกล้งหรือคุกคามในโลกออนไลน์ 5 ขโมยของ
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6.3.	ควำมช่วยเหลือที่ต้องกำร

5 ศึกษาต่อ (ตอบข้อ 7) 5 ครอบครัวอุปถัมภ์

5 ฝึกอาชีพ (ตอบข้อ 8) 5 สถานสงเคราะห์/คุ้มครอง

5 ส่งบ�าบัด/รักษา 5 ช่วยเหลือด้านกฎหมาย/คุ้มครองสิทธิ

5 เงินช่วยเหลือ/ทุนการศึกษา 5 ไม่ต้องการรับความช่วยเหลือ

7.	กำรศึกษำต่อ

ต้องการศึกษาต่อในระดับใด:   ป.4-6      ม.1-3        ม.4-6/ปวช.1-3          

ปวส./อนุปริญญา     ปริญญาตรี

ต้องการเรียนที่ไหน:  ไม่ทราบ  เรียนที่บ้าน  กศน. 

  โรงเรียนรัฐ  โรงเรียนเอกชน  อาชีวะ  มหาวิทยาลัย 

    การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนเฉพาะทาง (คนพิการ)

  วิทยาลัยชุมชน  อื่นๆ ระบุ................................... 

ความช่วยเหลือที่ต้องการเพื่อให้สามารถกลับไปเรียนต่อได้:             

5 ทุนการศึกษา     5 การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 

5 เงินค่าใช้จ่ายในการครองชีพ  5 อุปกรณ์การศึกษา  

5 หอพัก/โรงเรียนประจ�า   5 ผู้ช่วยดูแลคนป่วย/พิการในบ้านแทนตน

5 การคุ้มครองอันตรายในโรงเรียน 5 เตรียมความพร้อม/ปรับตัวก่อนเข้าสู่โรงเรียน

5 โรงเรียนเฉพาะทาง (เด็กพิการ)  5 สิ่งอ�านวยความสะดวก/ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

           (เด็กพิการ) 

8.	กำรฝึกทักษะอำชีพ	(สวัสดิกำรแห่งรัฐ)

ต้องการฝึกทักษะอาชีพใด:

5 ช่างยานยนต์

5 ช่างไฟฟ้า

5 ช่างกลโรงงาน

5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

5 ช่างไม้ และ แกะสลัก

5 ช่างเย็บผ้า

5 ช่างจักสาน

5 ช่างฝีมือ

5 ช่างซ่อมคอม

5 เกษตรกร

5 ปศุสัตว์

5 ประมง

5 พนักนักขาย

5 พนักงงานบริการ/ต้อนรับ

5 พ่อครัว

5 ไกด์น�าเที่ยว

5 พิธีกร/วิทยากร

5 นักเขียน

5 ล่ามแปลภาษา

5 ประติมากร

5 จิตรกร

5 อื่นๆ ระบุ.......................

พนักงานขาย

พนักงานบริการ/ต้อนรับ
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ความช่วยเหลือที่ต้องการเพื่อให้มีความพร้อมในการฝึกอาชีพ:             

5 การเดินทางจากบ้านไปสถานที่ฝึกอาชีพ 5 หอพัก 

5 เงินค่าใช้จ่ายในการครองชีพ   5 อุปกรณ์ส�าหรับการเรียน       

5 เครื่องแบบ/เครื่องแต่งกาย  5 ผู้ช่วยดูแลคนป่วย/พิการในบ้านแทนตน

5 เงินกู้ยืม       5 การจัดหางาน                  

5 การคุ้มครองอันตรายในที่ฝึกงาน  5 เตรียมความพร้อม/ปรับตัว    

5 สิ่งอ�านวยความสะดวก/ปรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ (เด็กพิการ)

5 อื่นๆ ระบุ.......................

ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ	เด็ก/เยำวชน

ชื่อ....................................................................นำมสกุล...................................................................... 

เบอร์โทรศัพท.์.....................................

ควำมสัมพันธ์

 บิดา  มารดา  พี่ชาย  พี่สาว  น้า  อา  ป้า  ลุง 

 ปู่  ย่า        ตา  ยาย  ทวด  พ่อเลี้ยง  แม่เลี้ยง 

 อื่นๆ ระบุ..................................................
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เนื่องจาก ระบบส�ำรวจ เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่อาสาสมัคร

ทีล่งพืน้ทีเ่ยีย่มบ้านเพือ่ท�าการส�ารวจข้อมลูเดก็และเยาวชนนอกระบบดงันัน้เพือ่ให้สะดวกแก่การท�างาน

ในการลงพื้นที่ระบบส�ารวจจึงถูกพัฒนาขึ้นทั้งในรูปแบบ web application และ mobile application 

ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1.	วธีิกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพือ่กำรดแูลเดก็และเยำวชนนอกระบบกำรศกึษำ
ผู้ส�ำรวจบน	Web	Application

ส�าหรับระบบส�ารวจ บน web application นั้น จะมีทั้งหมด 4 เมนู มีรายละเอียด ได้แก่ (1) 

เพิ่มเด็กนอกระบบ (2) บันทึกแบบส�ารวจเด็กนอกระบบ (3) รายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูล 

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

2.1.1	วิธีกำรเพิ่มเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษาเป็นกลุม่เดก็ทีม่กีารเคลือ่นย้ายทีอ่ยูบ่่อยครัง้ ดงันัน้ในเวลา

ที่ลงพื้นที่ส�ารวจ อาสาสมัครอาจพบเด็กที่ย้ายเข้ามาจากพื้นที่อื่น ดังนั้นระบบสารสนเทศจึงสนับสนุน

การเพิม่รายชือ่เดก็นอกระบบการศกึษาทีอ่าสาสมัครพบเจอ โดยอาสาสมัครสามารถเพิม่ข้อมูลส่วนตัว

เด็ก เพิ่มรูปของเด็ก ระบุที่อยู่ ข้อมูลพื้นฐาน และระบุพิกัดที่อยู่เด็กได้ 
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เลือกที่เมนู “เพิ่มเด็กนอกระบบ” จะเข้าสู้หน้าการบันทึกข้อมูลโดยจะสามารถใส่รูปเด็ก และ

ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่เป็นต้น ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกด 
  

2.1.2	วิธีกำรบันทึกแบบส�ำรวจสภำพปัญหำเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ

ในหน้าแรกนีร้ะบบส�ารวจจะแสดงรายชือ่เดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษาทัง้หมดที่ได้มาจาก

การประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลประชากร (ส�านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง) และข้อมูล

ทะเบียนนักเรียนที่เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดต่างๆ (ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่ง

ข้อมลูรายช่ือเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษาทีท่างโครงการได้จดัเตรยีมให้ในเบือ้งต้นนีจ้ะช่วยให้

อาสาสมัครที่จะท�าการส�ารวจข้อมูลสามารถทราบได้ว่าในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเองน้ัน มีเด็กหรือ

เยาวชนใดบ้างที่อยู่นอกระบบการศึกษา และจ�าเป็นต้องได้รับการส�ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โดยในส่วนของแบบส�ารวจเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษานีร้ะบบสารสนเทศได้พัฒนาระบบ

โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มส�ารวจเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เป็นการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

อาทิเช่น ข้อมูลสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชน ข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัย เป็นต้น ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แสดงดังรูปด้านล่างนี้ (สามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มกระดาษแบบส�ารวจสภาพปัญหาเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษาได้ที่ภาคผนวก ก. แบบฟอร์มที่ใช้ในการพัฒนาระบบ)

 



[ 20 ]

ให้เลือกที่เมนู	 “รำยชื่อเด็กนอกระบบ”	 ระบบจะเข้าสู่หน้ารายชื่อเด็กนอกระบบ สามารถใส ่

เบอร์โทรศัพท์ สถานะ และท�าแบบส�ารวจ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์เอกสารการส�ารวจของเด็กนอก

ระบบแต่ละคนได้โดยเลือกที่  และเมื่อท�าแบบส�ารวจเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะแสดงกรอบสีเขียวบน

ไอค่อนการส�ารวจ ( ) ดังแสดงในรูป

 เมื่อคลิกปุ่ม  จะเข้าสู่หน้าส�ารวจข้อมูล ซึ่งในส่วนแรกนั้นจะเป็นการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน

ของเด็กนอกระบบ ให้ใส่ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย

 

เมื่อคลิกปุ่ม  จากส่วนข้อมูลข้อมูลเด็ก/เยาวชน จะเข้าสู่หน้าข้อมูลการศึกษา 

ซึ่งเป็นหน้าชุดค�าถามเกี่ยวกับด้านการศึกษา เมื่อท�าการกรอกแบบฟอร์มในหน้านี้เรียบร้อยแล้วให้กด

ปุ่ม  ที่อยู่ส่วนสุดท้ายของแบบฟอร์ม
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ในส่วนถัดไปจะเป็นหน้าข้อมูลผู้ปกครอง ซึ่งเป็นหน้าข้อมูลปกครองของเด็ก เมื่อท�าการกรอก

แบบฟอร์มในหน้านี้เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  ที่อยู่ส่วนสุดท้ายของแบบฟอร์ม

 

ส่วนถัดไปจะเป็นส่วนข้อมูลครัวเรือน ซึ่งเป็นหน้าข้อมูลในครัวเรือนของเด็ก เมื่อท�าการกรอก

แบบฟอร์มในหน้านี้เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  ที่อยู่ส่วนสุดท้ายของแบบฟอร์ม
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 ส่วนถัดไปจะเป็นส่วนปัญหาและความช่วยเหลือที่ต้องการ ซึ่งเป็นหน้าแบบสอบถามสภาพ

ปัญหาของเด็กและความช่วยเหลือที่ต้องการ เมื่อท�าการกรอกแบบฟอร์มในหน้านี้เรียบร้อยแล้วให้กด

ปุ่ม  ที่อยู่ส่วนสุดท้ายของแบบฟอร์ม

*หมายเหตุ ในส่วนความช่วยเหลือที่ต้องการ หากไม่ได้เลือกการศึกษา หรือฝึกอาชีพ ในหน้า

ถัดไปจะไม่ต้องกรอกข้อมูล

ส่วนถดัไปจะเป็นส่วนการศกึษาต่อ ซึง่เป็นหน้าแบบสอบถามเรือ่งการศกึษต่อของเดก็ เมือ่ท�าการ

กรอกแบบฟอร์มในหน้านี้เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  ที่อยู่ส่วนสุดท้ายของแบบ

ฟอร์มก็จะเข้าสู่หน้าฝึกอาชีพ
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และส่วนสุดท้ายจะเป็นการบันทึกข้อมูลฝึกทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นหน้าแบบสอบถามเรื่อง 

ความต้องการฝึกอาชีพของเด็ก เมื่อท�าการกรอกแบบฟอร์มในหน้าน้ีเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม 

 ที่อยู่ส่วนสุดท้ายของแบบฟอร์มก็จะเข้าสู่หน้าฝึกอาชีพ

2.1.3	รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรส�ำรวจ	

หลักจากผู้ส�ารวจได้ท�าการบันทึกแบบส�ารวจเด็กนอกระบบแล้ว สามารถเข้าไปดูความก้าวหน้า

การบันทึกข้อมูลได้โดยเลือกที่เมนู “รายงานความก้าวหน้า” ส�าหรับดูว่าท�าแบบส�ารวจไปแล้วกี่คนจาก

จ�านวนเด็กนอกระบบในความดูแลของตนเอง
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2.2.	วธีิกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพือ่กำรดแูลเดก็และเยำวชนนอกระบบกำรศกึษำ
ของผู้ส�ำรวจบน	Mobile	Application

- ส�าหรับมือถือระบบปฏิบัติการ iOS ให้เข้าไปที่ App	Store  แล้วพิมพ์ชื่อแอพพลิเคชั่น 

ThaiOOSC ในช่องค้นหา

- ส�าหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ให้เข้าท่ี  Google	Play   แล้วพิมพ์ชื่อ 

แอพพลิเคชั่น ThaiOOSC ในช่องค้นหา

การค้นหาแอพพลิเคชั่นใน App Store (iOS) การค้นหาแอพพลิเคชั่นใน Google Play (Android)
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Dashboard ความก้าวหน้าในการส�ารวจ

และเมนูใช้งาน

- เมื่อพบกับแอพพลิเคชั่น ThaiOOSC  ให้ท�าการติดตั้งด้วยการคลิกที่ปุ่ม ติดตั้ง 

 เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่นเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดแอพพลิเคชั่นและ  

หน้าแรกน้ันจะเป็นหน้า login เพื่อเข้าใช้งานระบบ ให้ท�าการกรอกช่ือผู้ใช้งาน (Username) และ 

รหัสผ่าน (Password) จากนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” และเมื่อท�าการเข้าสู่ระบบแล้วจะเข้าสู่หน้าแรก 

หรอื Dashboard ของแอพพลเิคช่ัน ซ่ึงจะเป็นรายงานความก้าวหน้าในการส�ารวจข้อมลูและเมนใูช้งาน

ต่างๆ ประกอบไปด้วย 

•	ตรวจสอบที่อยู่	

•	เพิ่มเด็กนอกระบบ	

•	กำรส�ำรวจ

•	อัพโหลดข้อมูล

•	ออกจำกระบบ

หน้า Login เข้าใช้งาน
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2.2.1	วิธีกำรบันทึกสถำนะของเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ

เมือ่กดปุ่มเมนู  “ตรวจสอบทีอ่ยู่”  จะแสดงรายชือ่เดก็และเยาวชนนอกระบบทีร่อการส�ารวจโดย

จะต้องตรวจสอบที่อยู่และระบุสถานะของเด็กก่อน ว่ามีสถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร โดยรายละเอียด

ของสถานะการส�ารวจต่างๆจะปรากฎข้ึนมาในลักษณะตัวเลือกดังแสดงในรูป เมื่อเลือกเสร็จสถานะ

ของเด็กจะเปลี่ยนไปตามที่เลือก หลังจากนั้นให้กดส่งข้อมูลเพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลลงฐานข้อมูล

รายการสถานะของเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษา

รายชื่อและสถานะของเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษา
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2.2.2	วิธีกำรเพิ่มเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ

ในแอพพลเิคช่ันโดยปกตแิล้วทางผูพ้ฒันาเป็นผูเ้ตรยีมข้อมลูเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษา

ให้ แต่เน่ืองจากการส�ารวจข้อมูลนั้นเป็นการท�างานเชิงปฎิบัติการในระดับพื้นที่ ชุมชน ดังนั้น ถ้าผู้

ส�ารวจต้องการเพิ่มรายช่ือของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเข้ามาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อ

ตกหล่น หรือพบเด็กตามสถานที่ต่างๆก็สามารถเพิ่มรายชื่อของเด็กและเยาวชนเหล่านั้นเข้ามายังฐาน

ข้อมูลได้ โดยการกดปุ่ม  “เพิ่มเด็กนอกระบบ”  จากนั้นจะปรากฎหน้าเพิ่มเด็กนอกระบบ ให้ท�าการ

กรอกข้อมูลรายละเอียดของเด็กที่ต้องการเพิ่มให้เรียบร้อย เมื่อกรอกและตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลแล้ว จึงกดปุ่ม“เพิ่มเด็กนอกระบบ” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

 

         

เพิ่มรายชื่อเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษา

การบันทึกข้อมูลรายชื่อเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษา
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2.2.3	วิธีกำรบันทึกแบบส�ำรวจสภำพปัญหำเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ

หลังจากทีม่รีายชือ่เดก็และเยาวชนนอกระบบการศึกษาแล้ว และระบสุถานะปัจจบุนัของเดก็และ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาแล้ว ขั้นตอนนี้คือการบันทึกข้อมูลการส�ารวจโดยเริ่มจากการกดปุ่มเมน ู 

“การส�ารวจ”  ในหน้าแรกของแอพพลเิคชัน่น้ัน จะปรากฏหน้ารายชือ่เด็กให้เลอืกดาวน์โหลดข้อมูลราย

บคุคลลงมาไว้ในโทรศพัท์มอืถอื เพือ่การท�างานแบบออฟไลน์ในการแก้ปัญหาบางพืน้ที่ไม่สามารถเข้า

ถงึสัญญาณอนิเตอร์เนต็ได้และประกอบกบัจ�านวนรายชือ่ของเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษานัน้

มมีาก เพือ่เป็นการลดปรมิาณข้อมลูทีจ่ะจัดเกบ็น้ัน จึงได้ออกแบบแอพพลเิคชัน่มาเพือ่ให้สามารถเลอืก

เฉพาะคนที่เราจะลงพื้นที่ส�าหรับเท่านั้น 

รายชื่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ที่เลือกดาวน์โหลดข้อมูลไว้บนเครื่อง

รายชื่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ในความรับผิดชอบ
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หลังจากที่ได้ดาวน์โหลดข้อมูลรายบุคคลของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามาแล้วในข้ัน

ตอนก่อนหน้า เราสามารถเริ่มบันทึกข้อมูลการส�ารวจได้โดยท�าการกดปุ่มไปที่รายชื่อเด็กและเยาวชน

ที่ได้ท�าการดาวโหลดมาแล้ว ให้ท�าการกรอกรายระเอียดให้ครบถ้วน จากนั้น กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อ

ท�าการส�ารวจในข้อถดัๆ ไป จนกว่าจะครบและเมือ่ท�าการส�ารวจไปจนถงึหน้าสดุท้ายจะพบกบัการยนืยนั

ข้อมูลให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

แบบสอบถามในแอพพลิเคชั่น แบบส�ารวจข้อมูลเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษา
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หากข้อมูลผิดพลาดให้ท�าการแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องก่อนกดบันทึก เพื่อการน�าเอาข้อมูล

ไปใช้ประโยชน์

บันทึกข้อมูลส�ารวจและกลับสู่หน้าหลักแบบส�ารวจข้อมูลเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษา
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2.2.4	วิธีกำรอัพโหลด

เมื่อท�าการส�ารวจเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มอัพโหลดข้อมูลเพื่ออัพโหลดข้อมูลที่อยู่ในมือถือที่

ผู ้ใช้งานยังไม่ได้ส่งเข้าระบบส่วนกลาง ข้ันตอนนี้มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก หากผู้ใช้งานที่มี

อินเตอร์เน็ตควรจะท�าการกดส่งข้อมูลหรือดาวน์โหลดข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

จากฐานข้อมูลในส่วนกลาง ให้สังเกตตรงเมนู “อัพโหลดข้อมูล” จะมีจ�านวนตัวเลขข้อมูลที่ได้รับการ

แก้ไข อัพเดทแล้วจะไม่ถูกส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง ผู้ใช้จะต้องท�าการกดเพื่ออัพเดทข้อมูล โดยส่ง

ข้อมลูส�ารวจและดาวน์โหลดข้อมลูพืน้ฐานรายบคุคลของเดก็และเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ีมข้ีอมลู

ที่เป็นปัจจุบันกว่าในโทรศัพท์ โดยเมื่ออัพเดทข้อมูลเสร็จสิ้นจะแสดงข้อความว่า “อัพเดทข้อมูลส�าเร็จ”

    3.	ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศส�ำหรับ	ผู้จัดกำรรำยกรณี

แจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลอัพเดท สถานะของการอัพเดทข้อมูล



ผู้จัดการรายกรณีนั้นมีบทบาทหน้าที่ในการวางแผนการดูแลรายบุคคล (Individual care plan) 

บันทึกการดูแลตามแผนที่วางไว้ และติดตามผลการดูแลเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล ซ่ีงเป็นส่วน

ส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยขั้นตอนและบทบาทของ 

ผู้จัดการรายกรณีในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1	ภำพรวมขั้นตอนกำรวำงแผนกำรดูแลเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ 

หลงัจากผูส้�ารวจได้ท�าการลงพืน้ทีส่�ารวจเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษาและได้บนัทกึข้อมลู

ผ่านระบบสารสนเทศแล้ว รายชื่อเด็กและเยาวชนที่มีสถานะต้องการความช่วยเหลือจะถูกส่งต่อมาให้

กับผู้จัดการรายกรณีเป็นผู้วางแผนการดูแลรายบุคคล (Individual care plan)

จากรูปจะแสดงภาพรวมข้ันตอนในการวางแผนการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

โดยรายชือ่เดก็และเยาวชนทีผ่่านการส�ารวจและต้องการความช่วยเหลอืจะถกูส่งต่อให้กบัผูจ้ดัการราย

กรณี (Case Manager) โดยผู้จัดการรายกรณีจะท�าการจัดท�าแผนการดูแลรายบุคคลโดยจะท�าการ

วางแผนการให้ความช่วยเหลอืเดก็และเยาวชน อาทเิช่น การช่วยเหลอืด้านครอบครวั ด้านสภาพร่างกาย

และจิตใจ ด้านการศึกษา เป็นต้น 

วิธีก�รใช้ง�นระบบส�รสนเทศเพื่อก�รดูแลเด็ก และ
เย�วชนนอกระบบก�รศึกษ�ของผู้จัดก�รร�ยกรณี 
(Case Manager)

3
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เมื่อวางแผนการดูแลเรียบร้อยจะน�าส่งแผนการดูแลให้หน่วยงานภาคีได้ให้ความช่วยเหลือใน

ล�าดบัต่อไป ซ่ึงผู้จัดการรายกรณีจะเป็นผู้บนัทกึการดแูลตามแผนทีว่างใว้ อีกทัง้ตดิตามการดแูลว่าเดก็

และเยาวชนได้รบัการดแูลทีถ่กูต้องตามแผนหรอืไม่ นอกจากผูจ้ดัการรายกรณแีล้วภาคกีส็ามารถเข้าไป

บันทึกการดูแลช่วยเหลือได้เช่นกัน ซึ่งหลังจากมีการวางแผนดูแลช่วยเหลือ ทางจังหวัดจะสามารถดู

รายงานสถานการณ์ภายในจังหวัดของตนเองได้ เพื่อช่วยในการสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
 

3.2	วิธีกำรก�ำหนดภำระงำนส�ำหรับผู้จัดกำรรำยกรณีระดับจังหวัด

เมนูนี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อเข้าสู่ระบบในบทบามผู้จัดการรายกรณีระดับจังหวัดเท่านั้น เมื่อเลือก

เมนู “ก�าหนดภาระงานผู้จัดการรายกรณี” แล้วระบบจะแสดงรายช่ือผู้จัดการรายกรณีระดับอ�าเภอ 

ต�าบล ในแท็บซ้ายมือ ให้ท�าการเลือกรายชื่อผู้จัดการรายกรณีที่จะท�าการก�าหนดภาระงาน จากนั้นให้

เลือก พื้นที่ด�าเนินงานให้กับผู้จัดการรายกรณีที่เลือก ด้วยการเลือกจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล และกด 

“ค้นหา” ระบบจะแสดงรายชือ่ เดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษาตามพื้นทีท่ีเ่ลือก โดยผู้ใช้สามารถ

เลือกลบรายชื่อเด็กออกจากภาระงานได้ จากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึกรายชื่อ”

3.3	วธิกีำรวำงแผนกำรดแูลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศกึษำ	(Individual	care	plan)

การบันทึกแผนการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual care 

plan) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศโดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มบันทึกการท�างานของผู้จัดการรายกรณ ีซึ่ง

เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการวางแผนดูแลช่วยเหลือรายบุคคลของเด็กและเยาวชนนอก

ระบบการศึกษา แสดงตัวอย่างดังรูปด้านล่างนี้ (สามารถดูแบบฟอร์มบันทึกการท�างานของผู้จัดการ

รายกรณีแบบเต็มได้ที่ภาคผนวก ก. แบบฟอร์มที่ใช้ในการพัฒนาระบบ)
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ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการท�างานของผู้จัดการรายกรณี
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โดยขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลูในบทบาทของผูจั้ดการรายกรณรีะดับอ�าเภอ ต�าบล ในส่วนของการ

บันทึกแผนการดูแลรายบุคคลให้เลือกที่เมนู “รายชื่อเด็กนอกระบบจากการส�ารวจ” รายชื่อเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้จากการส�ารวจ โดยผู้จัดการรายกรณีระดับจังหวัดก�าหนดภาระงาน

มาใหใ้นขั้นตอนของการจัดการภาระงาน (กล่าวในหัวข้อที่3.2)

โดยผู้จัดการรายกรณีสามารถเลือกรายช่ือเด็กและเยาวชนนอกระบบ ท่ีจะวางแผนการดูแลให้

โดยกดปุม่ “วางแผน” หลงัจากน้ันระบบจะแสดงรายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐานเดก็ ข้อมลูสภาพปัญหาและ

ความต้องการ ข้ึนมาเพือ่ให้ผู้จัดการรายกรณีได้ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัตวัเดก็ทีเ่ราจะวางแผนการดแูล
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1)	เมนู	“ข้อมูลพื้นฐำนเด็ก”

จะแสดงข้อมูลพื้นฐานของเด็กและเยาวชนแบ่งเป็น 3 เมนูย่อยคือ ข้อมูลพื้นฐานตัวเด็ก ข้อมูล

รูปถ่าย และข้อมูลเชิงลึกท่ีแสดงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยในครอบครัวของเด็ก ความเส่ียงที่

เดก็มจีากการด�าเนินชีวติและความช่วยเหลอืทีต้่องการเพือ่ทีจ่ะกลบัเข้าสูร่ะบบการศกึษาหรอืประกอบ

อาชีพ (โดยข้อมูลในส่วนนี้อ้ำงอิงมำจำกแบบฟอร์มกระดำษบันทึกกำรท�ำงำนของผู้จัดกำรรำยกรณี	

ใน	ส่วนที่	2	ข้อมูลเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำในกำรดูแลของผู้จัดกำรรำยกรณี)

“ข้อมูลพื้นฐำน”	 จะแสดงข้อมูลเบ้ืองต้นของตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ีเลือกมา

วางแผน เช่น ช่ือ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ และข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนรวมไปถึงข้อมูลการ

ประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน

“รูปภำพ”	เมื่อเข้ามาที่เมนูย่อย “รูปภาพ” แล้วให้ผู้จัดการรายกรณีอัพโหลดรูปถ่ายเด็ก รูปถ่าย

เด็กและคนในครอบครวั รปูถ่ายภายในและภายนอกบ้าน โดยให้กดเลอืกปุม่ “เลอืก” ระบบจะให้เลอืก

ภาพถ่าย และเมื่อเลือกภาพถ่ายแล้วให้กด “บันทึก” ทุกครั้ง

“ข้อมูลเชิงลึก”	 ให้ผู้จัดการรายกรณีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กด้วยการบรรยายข้อมูลตัวเด็ก 

ข้อมูลครอบครัวและชุมชนหรือบริเวณที่เด็กอยู่  โดยข้อมูลที่ต้องบรรยายประกอบไปด้วย
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• ประวัติ/ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่

• ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก/เยาวชนนอกระบบการศึกษา
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หลังจากนั้นให้ผู้จัดการรายกรณีสรุปประเภทของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดย

ประเภทนี้จะอ้างอิงจากพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกอบไปด้วย 1) พิการ 2) ก�าพร้า 

3) ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 4) เร่ร่อน 5) เสีย่งกระท�าผดิ 6) ยากล�าบาก 7) ซบัซ้อน ในกรณทีีเ่ข้าข่ายมากกว่า 

1 ประเภทให้เลือกได้หลายประเภทและระบบจะสรุปให้ว่าเป็นประเภทซ�้าซ้อน และเมื่อเลือกประเภท

เสร็จให้กดปุ่ม “บันทึก” 

2)	เมนู	“ปัญหำ/ควำมต้องกำร”

ระบบจะแสดงข้อมูลปัญหาด้านต่างๆโดยแบ่งเป็น 3 เมนูย่อยได้แก่ 1) ปัญหาเด็ก 2) ปัญหา

ครอบครัว 3) ปัญหาชุมชน (โดยข้อมูลในส่วนนี้อ้ำงอิงมำจำกแบบฟอร์มกระดำษบันทึกกำรท�ำงำน

ของผูจ้ดักำรรำยกรณ	ีใน	ส่วนที	่3	ปัญหำและควำมต้องกำรของครอบครวัและของเด็ก/เยำวชนนอก

ระบบกำรศกึษำ) โดยปัญหาและความต้องการของครอบครวัและตัวเด็ก/เยาวชนนอกระบบการศึกษา 

สามารถเลือกจากตัวเลือกที่ระบบแสดงขึ้นมา หลังจากนั้นท�าการบันทึกข้อมูลโดยการกดปุ่ม “บันทึก”

เมนู “ปัญหาเด็ก”
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เมนู “ปัญหาครอบครัว”

เมนู “ปัญหาชุมชน” 
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3)	เมนู	“แผนกำรด�ำเนินงำน”

ระบบจะให้ผู้จัดการรายกรณีที่จะวางแผนด�าเนินงานระบุเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ของผู้ท�าแผน 

โดยผู้จัดการรายกรณีสามารถเพิ่มแผนการดูแลด้วยการกดปุ่มเพิ่มแล้วระบบจะให้ระบุ วันที่เริ่มและ

ส้ินสุดแผน ระยะเวลาและความถี่ในการปรบัแผน (โดยข้อมูลในส่วนนีอ้้ำงองิมำจำกแบบฟอร์มกระดำษ

บันทึกกำรท�ำงำนของผู้จัดกำรรำยกรณี	 ใน	 ส่วนที่	4	 แผนกำรดูแล	(Care	plan)	 รำยกำรณีและ

ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรดูแล)

หลังจากนั้นให้กดปุ่มท�าแผน  จะมีระบบส�าหรับท�าแผนแสดงขึ้นมาดังรูปด้านล่างดังนี้
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โดยเมนกูารวางแผนนีจ้ะแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ซึง่รายการการให้ความช่วยเหลอืเดก็และเยาวชน

ในด้านต่างๆน้ันอ้างองิมาจากพจนานุกรมชดุสวสัดกิำรเดก็นอกระบบ (สามารถดชูดุสวัสดิการเดก็นอก

ระบบได้ทีภ่ำคผนวก	ข.	ชุดสวัสดิกำรเด็กนอกระบบ)ให้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ และประเด็นเพิ่ม

ที่จะส่งต่อให้สหวิชาชีพในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งชุดสวัสดิการเด็กนอกระบบนั้นจะประกอบไปด้วย

 การช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จะมีแผนด�าเนินงานให้เลือก 4 แผน

1) เยี่ยมเยือนและให้ค�าปรึกษาแก่เด็กและครอบครัว

2) เครื่องอุปโภค-บริโภค

3) ปรับเจตคติ

4) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

การสงเคราะห์เด็ก จะมีแผนด�าเนินงานให้เลือก 4 แผน

1) จัดหาผู้อุปการะ

2) มอบเป็นบุตรบุญธรรม

3) จัดหาที่พักชั่วคราว/ส่งต่อสถานแรกรับ

4) จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์

แก้ไขความประพฤติ จะมีแผนด�าเนินงานให้เลือก 2 แผน

1) ส่งต่อวัด/ศาสนสถาน เพื่อขัดเกลาจิตใจ

2) ส่งต่อสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อแก้ไขความประพฤติ

 บ�าบัดรักษาพื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ จะมีแผนด�าเนินงานให้เลือก 4 แผน

1) ตรวจสุขภาพกายและสภาพจิตเบื้องต้น

2) ส่งต่อฟื้นฟูสมรรถภาพ/รักษาพยาบาลโดยกระบวนการทางการแพทย์

3) ส่งต่อสถานพัฒนาและฟื้นฟูเพื่อรับการบ�าบัด

4) ส่งต่อสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อรับการบ�าบัด

การสงเคราะห์คนพิการ จะมีแผนด�าเนินงานให้เลือก 4 แผน

1) การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ

2) จ้างงานคนพิการ

3) โรงเรียนเฉพาะทางส�าหรับคนพิการ

4) การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และล่ามภาษามือ

5) การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

6) การปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย

7) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์
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 การช่วยเหลือด้านกฎหมาย จะมีแผนด�าเนินงานให้เลือก 2 แผน

1) การให้ค�าปรึกษาและบริการด้านกฎหมาย

2) การขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน

 การส่งเสริมด้านการศึกษา จะมีแผนด�าเนินงานให้เลือก 3 แผน

1) การคุ้มครองอันตรายในโรงเรียน

2) อุปกรณ์การศึกษา

3) หอพัก/โรงเรียนประจ�า/โรงเรียนศึกษาตามอัธยาศัย

เงินช่วยเหลือ จะมีแผนด�าเนินงานให้เลือก 9 แผน

1) สงเคราะห์เบี้ยคนพิการ

2) เบี้ยอาชีพคนพิการ

3) เงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการ

4) การลดหย่อนภาษีผู้ที่ดูแลคนพิการ

5) เงินสงเคราะห์ฉุกเฉิน

6) กู้ยืมเพื่อการศึกษา

7) ทุนการศึกษา

8) สงเคราะห์ทุนการประกอบอาชีพ

9) ขอรับทุนการประกอบอาชีพ

 ส่งต่อเพื่อรับการศึกษา 

1) ส่งต่อเพื่อรับการศึกษา กศน.

2) ส่งต่อเพื่อรับการศึกษา โรงเรียนเขตพื้นที่

3) ส่งต่อเพื่อรับการศึกษา อาชีวะ

4) ส่งต่อเพื่อรับการศึกษา มหาวิทยาลัย

5) ส่งต่อเพื่อรับการศึกษา วัด/โรงเรียน

 ส่งต่อฝึกอาชีพ

1) ส่งต่อเพื่อฝึกอาชีพ กศน.

2) ส่งต่อเพื่อฝึกอาชีพ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

3) ส่งต่อเพื่อฝึกอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง

4) ส่งต่อเพื่อฝึกอาชีพ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี

5) ส่งต่อเพื่อฝึกอาชีพ ศูนย์ศิลป์อาชีพ

6) ส่งต่อเพื่อฝึกอาชีพ โรงฝึกอาชีพพระราชทาน



[ 43 ]

ในแต่ละหัวข้อจะมีแผนด�าเนินงานให้ผู้จัดการรายกรณีได้เลือกแผนด�าเนินงานและเลือกหน่วย

งานรับผิดชอบ ระบุประเด็นเพิ่มเติม เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กด “บันทึก” ทุกครั้งในทุกๆหัวข้อ

เมื่อถึงข้อ  “ความเห็นของคณะกรรมการ” จะให้ผู้ท�าแผนใส่ความคิดเห็นโดยระบบจะสามารถ

ระบคุวามเหน็ได้ในระดบัของผูจ้ดัการรายกรณทีีเ่ข้าสูร่ะบบ  และระบคุวามคดิเหน็เรียบร้อยแล้วให้กด 

“บันทึก”
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เมื่อใส่ความคิดเห็นและกดบันทึกแล้วระบบจะแสดงสถานะในตารางของความคิดเห็นขึ้นมา

เมื่อกดรอบแผนมาเกินแล้วต้องการลบให้กดปุ่ม  เพื่อลบออก 

4)	เมนู	“บันทึกกำรดูแล”

จะปรากฎตารางบนัทกึการดแูลขึน้มาเป็นไปตามรอบท่ีถกูวางแผนมาในขัน้ตอนของการวางแผน

ด�าเนินงาน ซึง่จะแสดงแนวทางทีต้่องด�าเนนิการให้ความช่วยเหลอื ระยะเวลาทีด่�าเนนิการ (โดยข้อมลู

ในส่วนนี้อ้ำงอิงมำจำกแบบฟอร์มกระดำษบันทึกกำรท�ำงำนของผู้จัดกำรรำยกรณี	 ใน	 ส่วนที่	4	

แผนกำรดูแล	(Care	plan)	 รำยกำรณีและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรดูแล	 ส่วนบันทึก

กำรดูแล)
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โดยวงรอบของการบันทึกให้บริการสามารถดูรายละเอียดของแผนท่ีวางไว้ได้ด้วยการกดที่ปุ่ม 

“แผน” ระบบจะแสดงแผนด�าเนินงานที่ถูกวางแผนมาจากผู้จัดการรายกรณี ให้ระบุ ความเห็นและผล

การด�าเนินงานที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือจัดบริการให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเมื่อกรอก

แผนด�าเนินงานเสร็จ กด “บันทึก”ทุกครั้ง 

5)	ติดตำม	(รำยงำน)

การติดตามผลการการด�าเนินงานต่างๆ ของเด็กและเยาวชนที่ส่งต่อไปรับบริการกับทางทีม 

สหวิชาชีพตามสถานบริการต่างๆ สามารถท�าได้ด้วยการเลือกที่เมนู “ติดตาม (รายงาน)” ระบบจะให้

ระบวัุนที่ไปตดิตามผล ช่ือ-นามสกลุผู้ตดิตาม และ ให้ระบคุวามความคดิเหน็ต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ

ขึ้นกับเด็กและเยาวชน โดยผู้จัดการรายกรณีสามารถเรียกดูแผนการดูแลที่วางไว้ โดยกดปุ่ม “แผน” 

ระบบจะแสดงรายการแผนพร้อมทั้งข้อมูลผลการด�าเนินงาน เมื่อระบุความเห็นการเปลี่ยนแปลง

เรยีบร้อยแล้วให้ “บนัทกึ” (โดยข้อมลูในส่วนนีอ้้ำงอิงมำจำกแบบฟอร์มกระดำษบนัทกึกำรท�ำงำนของ

ผู้จัดกำรรำยกรณี	ใน	ส่วนที่	5	กำรติดตำมและประเมินผลเป็นรำยกรณี)
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6)	สิ่งที่ได้เรียนรู้จำกกำรดูแลเด็ก/เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ

ในระบบสามารถบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพื่อเป็น

ข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสหน้าที่จะต้องดูแลเด็กท่ีมีสภาพปัญหาและความต้องการท่ีใกล้เคียงกันรวมถึง

เป็นการบันทึกทรัพยากรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลหน่วยงานให้บริการ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลติดต่อ

ในการส่งต่อการดูแล (โดยข้อมูลในส่วนนี้อ้ำงอิงมำจำกแบบฟอร์มกระดำษบันทึกกำรท�ำงำนของผู้

จัดกำรรำยกรณี	ใน	ส่วนที่	6	สิ่งที่เรียนรู้จำกกำรดูแลเด็ก/เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ)

7)	กำรพิมพ์เอกสำรแบบวำงแผนกำรดูแลรำยบุคคล

เม่ือกรอกข้อมลูการวางแผนให้บรกิารเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ผูจ้ดัการรายกรณสีามารถออกรายงาน

ในรูปแบบ PDF ทั้งรายงานแบบส�ารวจสภาพปัญหาและความต้องการและรายงานแผนการดูแลด้วย

การกดปุ่ม “พิมพ์” 
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ตัวอย่ำง	PDF
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3.4	รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

ในเมนนูีร้ะบบจะแสดงข้อมลูความก้าวหน้าของทัง้จงัหวดัที่ได้ท�าการส�ารวจแล้ว จะมเีป้าหมายที่

จังหวัดได้ตั้งจ�านวนเด็กที่จะส�ารวจในแต่ละอ�าเภอ และ จะแสดงจ�านวนเด็กท่ีถูกส�ารวจและในแต่ละ

อ�าเภอ เมื่อผู้ส�ารวจท�าการส�ารวจเด็กตัวเลขในคอลัมส�ารวจจะเปลี่ยนแปลง 

      

 ตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงจะแสดงจ�านวนที่ส�ารวจแล้วทั้งหมด 

/ จ�านวนเป้าหมายต้องการส�ารวจทั้งหมด



[ 50 ]

4.	ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศส�ำหรับ	ผู้ดูแลระบบ

 ผู้ดูแลระบบหรือ Admin นั้นจะมีบทบาทในการบริหารจัดการข้อมูลในด้านการใช้งานระบบ

โดยภาพรวม อาทิเช่น การจัดการข้อมูลผู้ใช้ การก�าหนดภาระงานให้กับผู้ส�ารวจ เป็นต้น โดยมีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

4.1	วิธีกำรก�ำหนดภำระงำนให้กับผู้ส�ำรวจ

โดยในส่วนนี้จะเป็นการก�าหนดภาระงานให้กับผู้ส�ารวจซึ่งก็คือการเพิ่มเด็กเยาวชนนอกระบบให้

กบัผูส้�ารวจแต่ละคนเพือ่ด�าเนนิการส�ารวจต่อ โดยเลอืกทีเ่มน ู“ก�าหนดภาระงานผูส้�ารวจ” มรีายละเอยีด

ดังต่อไปนี้

(1) เลือกรายชื่อผู้ส�ารวจ จากนั้นเลือก พ้ืนท่ีที่จะก�าหนดให้ผู้ส�ารวจรับผิดชอบ จากนั้น กด 

“ค้นหา” 

(2) เมือ่ท�าในขัน้ตอนที ่(1) แล้ว ระบบจะแสดงรายชือ่ของเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษา

ขึ้นมา ในกรณียังไม่เคยก�าหนดจะไม่มีรายชื่อขึ้นให้ท�าการเพิ่มรายชื่อเด็กและเยาวชนนอก

ระบบเข้ามาก่อน

(3) กด  เพื่อท�าการเพิ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบให้กับผู้ส�ารวจ เมื่อกด

เพิ่มเด็กให้ผู้ส�ารวจจะแสดงรายชื่อขึ้นมาให้เลือก เพื่อเพิ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบที่

ต้องการ กรณีต้องการลบออกให้เลือก  เมื่อเลือกครบตามท่ีต้องการแล้วให้กด 

 ดังรูป

วิธีก�รใช้ง�นระบบส�รสนเทศเพื่อก�รดูแลเด็ก
และเย�วชนนอกระบบก�รศึกษ�ของผู้ดูแลระบบ4

(1)

(3)

(2)

(4)
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(1)
(4)(3)

(2)

(5) (6) (7)

(4) เลือก  เพื่อท�าการบันทึกข้อมูล

4.2	วิธีกำรแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งำน

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้ โดยเลือกเมนู “การจัดการผู้ใช้งาน” 

ดังแสดงในรูปด้านล่าง ซ่ึงการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบนั้นสามารถท�าได้ต้ังแต่ การเพ่ิมผู้ใช้งาน 

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ค้นหารายชื่อผู้ใช้งานตามชื่อ หรือ Filter ตามอ�าเภอ จังหวัด

(2) แสดงรายชื่อผู้ใช้งาน

(3) เพิ่มผู้ใช้งานเป็นรายคนเมื่อกดที่ “เพิ่มผู้ใช้งาน” ระบบจะแสดงหน้าส�าหรับเพิ่มผู้ใช้งาน ให้

ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกด “บันทึก” ดังรูป
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(4) เพิ่มผู้ใช้งานแบบกลุ่ม คือการเพิ่มผู้ใช้งานทีละหลายๆคนเมื่อเลือกเพิ่มผู้ใช้งานแบบกลุ่ม

ระบบจะแสดงหน้าเพิ่มผู้ใช้งานขึ้นมาให้ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด “บันทึก” ดังรูป

(5) Reset Password กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน เม่ือกด  ระบบจะแสดงหน้า Reset  

Password ขึ้นมา ให้ท�าการใส่ Password ใหม่ที่ต้องการแล้วกด “บันทึก’ ดังรูป
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(6) แก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ เมื่อกด  ระบบจะแสดงหน้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ขึ้นมา ให้

ท�าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการแล้วกด “บันทึก” ดังรูป

(7) ลบผูใ้ช้งาน ให้กด  ระบบจะแสดงหน้า ส�าหรบัลบข้อมลูผูใ้ช้ขึน้มา ให้เลอืก “ลบข้อมลู” 

แล้วกด “บันทึก” ซึ่งหากลบข้อมูลผู้ใช้แล้ว User นั้นจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ดังรูป
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4.3	วิธีกำรบันทึกข้อมูลหน่วยงำนภำคี

เป็นการแก้ไขข้อมูลในส่วนข้อมูลของหน่วยงานภาคีอาทิเช่น การจัดการข้อมูลหน่วยงาน การ

จัดการหลักสูตรอาชีพ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.3.1	วิธีกำรเพิ่ม/แก้ไข	ข้อมูลหน่วยงำนภำคี

เป็นการเพิ่ม และแก้ไขข้อมูลหน่วยงาน โดยเลือกที่เมนู “หน่วยงาน” มีรายละเอียดดังนี้

(1) เพิ่มหน่วยงาน เป็นการเพิ่มหน่วยงานเข้าสู่ระบบในจังหวัดของตนเอง โดยเมื่อ

เลือก เพิ่มหน่วยงาน ระบบจะแสดงหน้าเพิ่มหน่วยงานขึ้นมา ให้ใส่รายละเอียด

ให้ครบถ้วน แล้วกด “บันทึก” ดังรูป

(1)

(2)

(2) แก้ไขข้อมูลหน่วยงาน โดยให้กดทีช่ื่อหน่วยงาน ระบบจะแสดงหน้าส�าหรบัแก้ไข

ข้อมูลขึ้นมา ให้แก้ไขรายละเอียดที่ต้องการ แล้วกด “บันทึก” ดังรูป
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4.3.2	วิธีกำรดูรำยละเอียดหลักสูตรอำชีพ

โดยในส่วนนีจ้ะเป็นส่วนทีแ่สดงรายละเอียดหลกัสูตรท่ีเปิดรบัสมคัร โดยมรีายละเอียดหน่วย

งานที่ดูแล และแสดงรายการหลักสูตรพร้อมข้อมูลของหลักสูตรนั้น ดังรูป

4.3.3	วิธีกำรเพิ่มหลักสูตรอำชีพ

เป็นส่วนเพ่ิมหลักสูตรอาชีพเข้าในระบบ โดยเลือกที่เมนู “เพิ่มหลักสูตรอาชีพ” ระบบจะ

แสดงหน้าการใส่รายละเอียดหลักสูตรอาชีพ ให้ท�าการใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นกด “บันทึก” 

ดังรูป
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4.4	วธีิกำรส่งรำยชือ่เดก็และเยำวชนนอกระบบกำรศกึษำท่ีต้องกำรควำมฃ่วยเหลือให้กบั	กสศ.

เป็นการส่งรายชื่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ผ่านการส�ารวจและต้องการความช่วย

เหลือให้กับกสศ. โดยเลือกที่เมนู “ส่งข้อมูล กสศ.” ระบบจะแสดงรายชื่อเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศกึษาขึน้มา ให้ท�าการท�าเคร่ืองหมายถกูหน้ารายชือ่เดก็และเยาวชนท่ีต้องการส่งให้กบั กสศ. กรณี

ที่ไม่ต้องการส่งรายชื่อเด็กและเยาวชนไม่ต้องท�าเครื่องหมายถูก จากนั้นกด “บันทึก” 

 เม่ือท�าการบันทึกการส่งรายช่ือเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์เอกสารออกมาได้ โดยเลือกท่ี 

 ระบบจะท�าการดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อเด็กและเยาวชนออกมาในรูปแบบ PDF File 

ดังรูป
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ก.1	แบบส�ำรวจสภำพปัญหำเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ

ภ�คผนวก ก. 
แบบฟอร์มที่ใช้ในก�รพัฒน�ระบบ



[ 58 ]



[ 59 ]



[ 60 ]



[ 61 ]



[ 62 ]



[ 63 ]



[ 64 ]

ก.2	แบบฟอร์มบันทึกกำรท�ำงำนของผู้จัดกำรรำยกรณี
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ภ�คผนวก ข.
ชุดสวัสดิก�รเด็กและเย�วชนนอกระบบก�รศึกษ�
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