
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบสำหรับครู 
ในการใช้งานระบบผู้งานใช้จำเป็นต้องมี Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งานระบบ โดยให้

ทำการกรอก Username และ Password ดังรูปที่ 1 หากไม่มี Username และ Password ให้ทำการแจ้ง แอด
มิน โรงเรียน เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานลงในระบบ หรือ Username และ Password มีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้
แจ้งไปยัง แอดมิน โรงเรียนเพ่ือทำการ Reset Password ใหม ่

 

รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 

เมื่อทำการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะพบกับ 2 เมนูหลักดังนี้ 1) เมนู คัดกรองนักเรียนยากจน และ 2) เมนู เข้าเรียน

และน้ำหนักส่วนสูง ดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 หน้าหลัก 
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2. เมนูคัดกรองนักเรียนยากจน 

ประกอบไปด้วย 5 เมนูย่อย  ดังนี้ 1) เมนู ทะเบียนนักเรียน 2) เมนู นร.กลุ่มเก่า 3) เมนู นร.กลุ่มใหม่            

4) เมนู แบบฟอร์มนักเรียนยากจน และ 5) รายงาน 

2.1 เมนูทะเบียนนักเรียน 

จะพบกับเมนูย่อย 2 เมนู ได้แก่  

2.2.1. สถิติจำนวนนักเรียน 

แสดงจำนวนนักเรียนทั ้งหมด นักเรียนยากจน นักเรียนที ่ได้รับทุน และนักเรียนที ่ต ้อง

ตรวจสอบแก้ไข/ไม่เคยคัดกรอง ดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 สถิติจำนวนนักเรียน 

 

2.2.2 รายชื่อนักเรียนทั้งหมด 2/2563 

ทำการเลือกชั้นปี และห้องเรียนที่ต้องการข้อมูล ดังรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 เลือกข้อมูล 
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จะพบกับข้อมูลรายชื่อนักเรียน สถานะรายงาน นร.ยากจนผ่าน (ตชด) และสถานะได้รับการ

จัดสรรอุดหนุน ตามสัญลักษณ์ เช็คถูกหรือกากบาท ดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 รายชื่อนักเรียนทั้งหมด 

3. เมนู นร.กลุ่มเก่า 

เมนูนักเรียนกลุ่มเก่าจะประกอบด้วย 2 เมนู ได้แก่ 1) แก้ไขข้อมูล 1/2563 2) ยื่นรายชื่อนักเรียนไม่ผ่าน

เกณฑ์นักเรียนยากจน  

3.1 แก้ไขข้อมูล 1/2563 

สามารถค้นหาข้อมูลนักเรียนจากเลขประจำตัวประชาชน ได้ที่ช่องค้นหา ตามหมายเลข 1 หรือ

ทำการเลือกข้อมูลชั้นปี และห้องเรียนเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด ตามหมายเลข 2 รูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 เลือกข้อมูล 

 

 

 

 

1 

2 
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จะพบกับข้อมูลรายชื่อนักเรียนกลุ่มเก่า ทำการแจ้งสาเหตุที่ยกเลิกทุน ตามหัวข้อดังนี้ ย้าย/

ลาออก ไม่มีตัวตน พักการเรียน เสียชีวิต และนร.ไม่ยากจน ดังรูปที่ 7 และสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ปกครอง

ได้ที่ปุ่ม “แก้ไข”  

 

รูปที่ 7 รายชื่อนักเรียนกลุ่มเก่า 

 

3.2 ยื่นรายชื่อ นร. ไม่ผ่านเกณฑ์ยากจนพิเศษ 

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เป็นนักเรียนยากจนแต่ไม่ถึงเกณฑ์ยากจนพิเศษที่สถานศึกษา
เห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือและเงินอุดหนุนฯ กสศ. ให้ผู้ใช้เลือกระบุความเห็น ดังนี้ 1) สภาพความ
ยากจนมีความใกล้เคียงกับ นร.ยากจนพิเศษ 2) คัดกรองตามเกณฑ์ PMT แล้วยากจนแต่เมื่อเปรียบเทียบ
สถานะครัวเรือนแล้ว ไม่แตกต่างจาก นร.ยากจนพิเศษของ รร. ดังรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เป็นนักเรียนยากจนแต่ไม่ถึงเกณฑ์ยากจนพิเศษ 
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4.เมนู นร.กลุ่มใหม่    

เมนูนักเรียนกลุ่มใหมจ่ะพบกับเมนูย่อย 2 เมนู ได้แก่ 1) สมัครขอรับทุน 2) คัดกรองนักเรียน (กสศ.01)     

4.1 สมัครขอรับเงินอุดหนุน 

ก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าไปคัดกรอง กสศ.01 ให้ผู้ใช้มาตรวจสอบรายชื่อเด็กท่ีจะคัดกรองโดยระบบจะมี

ข้อมูลตั้งต้นจากระบบลงทะเบียนเด็กที่ครูได้ทำการลงทะเบียนไว้จากหน้าแอดมินหากเด็กมีสถานะยากจน 

รายชื่อเด็กท่ีลงทะเบียนไว้นั้นจะมาปรากฎที่เมนูนี้เพ่ือให้ครูตรวจสอบรายชื่อของเด็กที่ต้องสารสมุครขอรับทุน

อีกครั้ง หากครูไม่ต้องการคัดกรองเด็กให้เลือกสถานะความยากจนเป็น ไม่ต้องการสมัครขอรับทุน และเลือก

เหตุผลที่ไม่ต้องการคัดกรองได้แก่ 1) ย้าย/ลาออก 2) ไม่มีตัวตน 3) พักการเรียน 4) เสียชีวิต 5) นักเรียนไม่ได้

ยากจน ดังรูปที่ 9 หากเด็กคนไหนที่ต้องการคัดกรองให้เลือกสถานะความยากจนเป็น ต้องการสมัครขอรับทุน 

 

 

รูปที่ 9 สมัครขอรับทุน 
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4.2 การคัดกรองนักเรียน (กสศ.01) 

ระบบจะแสดงหน้าการคัดกรอง กสศ.01 ขึ้นมาให้ผู้ใช้เลือกระดับชั้นและห้องแล้วระบบจะแสดง

ปุ่มเมนู “บันทึก นร.01/กสศ.01”  สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยคัดกรองและนักเรียนยากจนพิเศษ ให้

ผู้ใช้งานเลือกบันทึกข้อมูล โดยสามารถเลือกเหตุผลไม่คัดกรองได้และไม่ต้องทำการบันทึก นร.01/กสศ.01 

สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์รับทุน ดังรูปที่ 10  

 

 

รูปที่ 10 รายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ 

 

การบันทึก กสศ.01 ประกอบไปด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 1) ข้อมูลนักเรียน และรายได้ครัวเรือน      

2) สถานะครัวเรือน/ครัวเรือนสถาบัน 3) รูปสภาพบ้าน และ 4) การรับรองข้อมูล ดังรูปที่ 11 

 

  

รูปที่ 11 หัวข้อหลัก กสศ.01 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน 

 ระบบจะแสดงข้อมูลนักเรียนประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ชั้นเรียนและเลขที่บัตรประจำตัว

ประชาชน ของนักเรียนขึ้นมาอัตโนมัติจากข้อมูลเด็กนักเรียนยากจนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล และผู้ใช้สามารถอัพโหลดรูปนักเรียนระบุข้อมูลสถานภาพครอบครัว ข้อมูลผู้ปกครองและ

ข้อมูลนักเรียนอาศัยอยู่กับได้  ดังรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12 ข้อมูลนักเรียน 

 

 ถัดมาในตารางรายได้ครัวเรือน ให้กรอกจำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ทำการระบุอายุ 

ความพิการทางร่างกาย/สติปัญญา ค่าจ้างเงินเดือน รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร รายได้

จากธุรกิจส่วนตัว(หลักหักค่าใช้จ่าย) รายได้จากสวัสดิการจากรัฐ/เอกชน (เงินบำนาญ , เบี้ยผู้สูงอายุ, 
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อุดหนุนเด็กแรกเกิด, อุดหนุนคนพิการ ,อ่ืน ๆ) รายได้จากแหล่งอ่ืน (เงินโอน, ค่าเช่า, ดอกเบี้ย, อ่ืน ๆ) และ

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 

     

รูปที่ 13 จำนวนสมาชิกในครอบครัว 

 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานะของครัวเรือน/ครัวเรือนสถาบัน 

 การบันทึกข้อมูลของสถานะครัวเรือนนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีได้แก่ เด็กที่อาศัยอยู่กับ ญาติหรือ

ครอบครัวที่ไม่ไช่ครัวเรือนสถาบันระบบจะให้กรอกข้อมูลสถานะครัวเรือน ดังต่อไปนี้ 

1) สถานะครัวเรือน (สำหรับกรณีที่ 1 นักเรียนอาศัยอยู่กับ พ่อ/แม่ ญาติ อยู่ลำพัง 

และผู้อุปการะ/นายจ้าง) 

  ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน เป็นข้อมูลแสดงสภาพความเป็นอยู่ของ

นักเรียนและครอบครัว ประกอบด้วย 1) ครัวเรือนมีภาวะพ่ึงพิง 2) การอยู่อาศัย 3) ลักษณะที่อยู่

อาศัย (บันทึกสิ่งที่เห็น)วัสดุที่ใช้ทำพ้ืนบ้าน (ท่ีไม่ใช้ใต้ถุนบ้าน) 4) ที่ดินทำการเกตรกรได้(รวมเช่า) 

5) แหล่งน้ำดื่ม     6) แหล่งไฟฟ้า 7) ยานพาหนะในครอบครัว (ที่ใช้งานได้) และ 8 ของใช้ใน

ครัวเรือน(ที่ใช้งานได้) ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็นตัวเลือกซ่ึงผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลตามความเป็น

จริงและตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด บันทึกและถัดไป 

ดังรูปที่ 14  
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รูปที่ 14 ข้อมูลสถานะของครัวเรือน 
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2) ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน (สำหรับกรณีที่ 2 นักเรียนอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน) 
  ผู้ใช้บันทึกข้อมูลทั่วไปของสถาบัน เป็นข้อมูลแสดงสภาพความเป็นอยู่ของ
นักเรียนและครอบครัว เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด บันทึกและถัดไป 

 ดังรูปที่ 15 

 

 

รูปที่ 15 ข้อมูลครัวเรือนสถาบัน 

ส่วนที่ 3 รูปสภาพบ้าน  

การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้านจะประกอบไปด้วย การเดินทางจากที่พักอาศัยไปโรงเรียน ให้ผู้ใช้

กรอหข้อมูลระยะทาง เวลาที่ใช้ในการเดินทาง วิธีการเดินทางมาโรงเรียนดังรูปที่ 16 
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รูปที่ 16 ข้อมูลการเดินทาง 

  

 ถัดมาจะเป็นการบันทึกข้อมูลที่ตั้งที่พักอาศัยของนักเรียน โดยผู้ใช้สามารถเลือกดึงพิกัดจากที่อยู่ 
ได้ที่ปุ่มดึงพิกัดจากที่อยู่ หรือเลือกเปลี่ยนที่อยู่ ผู้ใช้จะสามารถกรอกข้อมูลที่อยู่ ทำการเลือกค่าตำแหน่ง
พิกัดได้จากแผนที่ ดังรูปที่ 17 

 
 

             

รูปที่ 17 ที่ตั้งท่ีพักอาศัยนักเรียน 

 

 หลังจากที่ผู้ใช้บันทึกที่อยู่แล้วถัดมาจะเป็นการบันทึกภาพถ่ายที่พักอาศัยของนักเรียในปัจจุบัน
โดยให้ผู้ใช้ทำการเลือกภาพที่พักอาศัยของนักเรียนได้มาจาก ประเภทภาพถ่าย รูปที่ 1 ภาพถ่ายนอกที่พัก
อาศัยนักเรียน รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในที่พักอาศัยนักเรียน คำแนะนำภายนอกที่พักกรุณาถ่ายให้เห็น
หลังคาและฝาพนังที่พักอาศัย และภายในถ่ายให้เห็นพื้นบ้านและบริเวณภายในของที่พักอาศัย ระบบจะมี
ตัวอย่างรูปถ่าย หลังจากท่ีบันทึกรูปภาพบ้านเรียบร้อยแล้วให้กด บันทึกและถัดไปดังรูปที่ 18 
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รูปที่ 18 ภาพถ่ายที่พักอาศัย 

 

ส่วนที่ 4  การรับรองข้อมูล 

 เจ้าของลายเซ็นจะต้องให้การยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ประกอบไปด้วย ลายเซ็นผู้ปกครอง/ผู้แทน ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับรอง และลายเซ็น
ผู้ลงเยี่ยมบ้าน ระบบจะมีตัวอย่างลายเซ็น ดูรูปที่ 19 
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รูปที่ 19 การให้การยินยอมในการเก็บข้อมูล 
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5. เมนู แบบฟอร์มนักเรียนยากจน  
ประกอบไปด้วยเมนูย่อย ดังนี้  1) แบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 1/2564 2) 

ใบสำคัญรับเงินอุดหนุน(กสศ.06) 2/2563 3) ใบสำคัญรับเงินอุดหนุน(กสศ.06) 1/2563 4) ใบสำคัญรับเงิน

อุดหนุน(กสศ.06) 2/2562 5) ใบสำคัญรับเงินอุดหนุน(กสศ.06) 1/2562 และ 6) แบบสอบถามการใช้จ่าย 

 

5.1 แบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 1/2564 

เมื ่อเข้าเมนู “แบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไข 1/2564” ให้ผู ้ใช้เลือก

ระดับชั้นและห้องเรียน เมื่อทำการเลือกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆในการจ่ายเงิน 

ดังรูปที ่20 
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รูปที่ 20 แบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 1/2564 

 หน้านี้จะมี 3 ส่วนให้ผู้ใช้งานดังนี้ 1) วันที่จ่ายเงิน 2) ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการ

จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ครบถ้วนแล้ว 3) สรุปรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเมนูนี้สามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้ 

1) วันที่จ่ายเงิน  

เมื่อผู้ใช้งานกดช่องวันที่ ระบบจะแสดงปฎิทินให้ ผู้ใช้งานเลือกวันที่ ที่ทำการจ่ายเงินให้กับ

นักเรียน ดังรูปที่ 21  

 

รูปที่ 21 การเลือกวันที่ (1) 
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2) ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

จะเป็นตารางที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดในตารางดังนี้ จ่ายเงินได้

จะเป็นการติ๊กที่ช่อง เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ชื่อ-นามสกุล นักเรียนทุนเสมอภาค  ชั้น/

ห้อง จำนวนเงิน หมายเหตุ หากนักเรียนคนไหนไม่ถูกติ๊ก เงินของนักเรียนคนนั้นจะถูกนำไปคืนให้กับ กส

ศ. ดังรูปที่ 22 

 

รูปที่  22 ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข(2) 

3) สรุปรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรยีนที่ 1 ปี

การศึกษา 2564 

จะเป็นการสรุปรายละเอียดของการจัดสรรเงินอุดหนุนของนักเรียนในชั้นนั้นๆ ในส่วนนี้ข้อมูลจะ

สัมพันธ์กับการติ๊กในช่องตารางด้านบนที่ผู้ใช้งานเลือก ว่ามีนักเรียนในชั้นที่ได้เบิกจ่ายครบทุกคน หรือ 

เบิกจ่ายไม่ครบ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน กี่คน? เมื่อผู้ใช้งานกดตรงรูปภาพ ระบบจะให้ผู้ใช้งานพ่ิม

รูปภาพลายเซ็นของคุณครูปชั้น ดังรูปที่ 23 
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รูปที่ 23 สรุปรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 (3) 

เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะทำข้อมูลบันทึกลงฐานข้อมูล 

6. เมนูรายงาน 
เมนูรายงานจะประกอบด้วยเมนูย่อย 2 เมนูได้แก่ 1)เมนูติดตามความก้าวหน้า 2) ตรวจสอบสถานะ

นักเรียนที่ถูกยกเลิกทุน 

6.1 เมนูติดตามความก้าวหน้า 

ในเมนูติดตามความก้าวหน้า จะแสดงรายงานความคืบหน้าการทำงานของโรงเรียน โดยระบบ
จะแจ้งจำนวนนักเรียนที่คัดกรองแล้ว จากจำนวนนักเรียนที่หมดที่ต้องคัดกรอง ร้อยละของความคืบหน้า 
และสถานะการคัดกรองของนักเรียน ดังรูปที่ 28 
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รูปที่ 28 ติดตามความก้าวหน้า 

 

6.2 เมนูตรวจสอบสถานะนักเรียนที่ถูกยกเลิกทุน  

การตรวจสอบสถานะเด็กที่ถูกยกเลิกทุนโดยจะมี สาเหตุหลักได้แก่ 1) ครูแจ้งยกเลิกทุนผ่าน

ระบบ BPP 2) นักเรียนไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูล BPP 3)นักเรียนย้ายโรงเรียน โดยให้ครูเลือกชั้นห้องที่

ต้องการดูข้อมูล ดังรูปที่ 29 

  

รูปที่ 29 การตรวจสอบสถานะนักเรียนที่ถูกยกเลิกทุน 

 



19 
 

7 เมนูเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูง 

เมนู การเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูง เป็นการายงานการเข้าเรียนของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนทุนเสอ

ภาคและการติดตามโภชนาการการเจริญเติบโตของเด็กที่ได้รับเงินทุนเสมอภาคโดยจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน

ได้แก่  1) การเข้าเรียน ที่แบ่งเป็น รายวัน/รายเดือน  2) รายงานการเข้าเรียนที่ แบ่งเป็น รายวัน/รายเดือน เช่นกัน 

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของแอดมินโรงเรียนว่าตั้งค่าให้เช็คชื่อรายวันหรือรายเดือน 

7.1 เข้าเรียนรายวัน/รายเดือน 

จะเป็นรการเช็คชื่อการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละชั้น โดยจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1) การเช็ค

ชื่อการเข้าเรียนรายววัน และ 2) การเช็คชื่อการเข้าเรียนรายเดือน 

7.1.1 การเช็คชื่อการเข้าเรียนรายวัน  

ให้ผู้ใช้ทำการเลือกชั้นเรียน ห้องเรียน ข้อมูลย้อนหลัง และการกรองข้อมูลนักเรียนตาม

รหัสประจำตัว การเรียงข้อมูล ดังรูปที่ 30 

 

รูปที่ 30 บันทึกการเข้าเรียนรายวัน 

o เช็คชื่อประจำวัน ผู้ใช้ทำการเช็คชื่อโดยการกดเครื่องหมายถูกในช่องวันที่ปัจจุบัน หรือย้อนหลัง 

ดังรูปที่ 31 

 

รูปที่ 31 การเช็คชื่อประจำวัน 
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7.1.2 การเช็คชื่อการเข้าเรียนรายเดือน 

    ให้ผู้ใช้ทำการเลือก ชั้นเรียน ห้อง และเดือน ที่ต้องการบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 32 

 

รูปที่ 32 บันทึกการเข้าเรียนรายเดือน 

 

o เช็คชื่อรายเดือนผู้ใช้ทำการเช็คชื่อโดยพิมพ์จำนวนที่นักเรียนคนนั้นๆ มา ขาด ลา ป่วย และสาย 

ในแต่ละช่องของเดือนนั้น และแต่ละเดือนจะกำหนดจำนวนวันสูงสุดที่เช็คได้แต่ละเดือน  ดังรูป

ตัวอย่างที่ 33 

 

รูปที่ 33 การเช็คชื่อรายเดือน 

 

7.1.3 น้ำหนักส่วนสูง  

ทำการกรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง ในต้นเทอมและปลายเทอมของแต่ละภาคเรียน ดังรูป

ที่ 34 
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รูปที่ 34 บันทึกน้ำหนักส่วนสูง 

 

7.2 รายงานการเข้าเรียน 

จะเป็นรายงานการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละชั้น โดยจะแบบเป็น 2 แบบ คือ 1) รายงานการ

เข้าเรียนรายวัน และ 2) รายงานการเข้าเรียนรายเดือน 

7.2 รายงานการเข้าเรียนประจำวัน  

แสดงสถิติมาเรียนรายวัน ผู้ใช้สามารถเลือกดูตามวันที่ จะแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน

ทั้งหมดในแต่ละชั้น การมาเรียนและไม่มาเรียนในวันที่เลือก และสามารถพิมพ์ข้อมูลการเข้าเรียน

ได้ที่ปุ่ม “พิมพ์”  ดังรูปที่ 35 
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รูปที่ 35 สถิติการมาเรียนรายวัน 

7.2.2 รายงานการเข้าเรียนเดือน 

แสดงสถิติมาเรียนรายเดือน ผู ้ใช้สามารถเลือกดูตามเดือน จะแสดงข้อมูลจำนวน

นักเรียนทั้งหมดในแต่ละชั้น การไม่มาเรียน เกิน 7วัน ในเดือนที่เลือกดู และไม่มาเรียน 15% ใน

เดือนที่เลือกดู และสามารถพิมพ์ข้อมูลการเข้าเรียนได้ที่ปุ่ม “พิมพ์”  ดังรูปตัวอย่างที่ 36 

 

รูปที่ 36 สถิติการมาเรียนรายเดือน 
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ในการค ัดกรองน ัก เร ี ยนยากจนผ ่ าน เว ็บแอปพล ิ เคช ัน  ผ ู ้ ใช ้ ง านสามารถเข ้ า ใช ้ งาน ได ้ที่  
bpp.thaieduforall.org โดยโปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 
Version 50 ขึ้นไป ขั้นตอนการบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็บแอปพลิเคชันมีดังต่อไปนี้    

1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบสำหรับ Admin โรงเรียน  
ในการใช้งานระบบผู้งานใช้จำเป็นต้องมี Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งานระบบ โดยให้

ทำการกรอก Username และ Password ดังรูปที่ 1  

 

รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

การใช้งานข้อมูลในระบบ 
หลังจาก Login แล้วระบบจะปรากฏเมนูหลักประกอบไปด้วย 8 เมนู ได้แก่ 1. ข้อมูลโรงเรียน 2. ทะเบียน

นักเรียน 3. ทะเบียนบุคลากร 4. แบบฟอร์ม 5. รายงาน 6. ติดตามความก้าวหน้า 7. เงินอุดหนุน COVID-19        
8. เงินบริจาค ดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 เมนูในระบบ 

2. เมนูข้อมูลโรงเรียน 

เมนูข้อมูลโรงเรียน จะประกอบไปด้วยเมนูย่อย 4 เมนู ได้แก่ 1) ข้อมูลโรงเรียน 2) ข้อมูลการเปิดบัญชี 3) 
กำหนดวัน เปิด-ปิด ภาคเรียน 4) ชี้แจงสาเหตุการไม่บันทึก กสศ.06 ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 เมนูย่อยในเมนูข้อมูลโรงเรียน 
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2.1 เมนูข้อมูลโรงเรียน 

เมนูข้อมูลโรงเรียนจะประกอบไปด้วยเมนูย่อย 6 เมนู ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐาน1 2) ข้อมูลพื้นฐาน2    
3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 4) ชั้นเรียนที่เปิดสอน 5) ข้อมูลไฟฟ้า 6) ข้อมูลแหล่งน้ำ ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 เมนูย่อยในข้อมูลโรงเรียน 

 

2.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 1 

ข้อมูลพื ้นฐานของโรงเร ียน1 จะประกอบไปด้วยข้อมูลตามหัวข้อ ดังนี้ ต ่อไปนี้               
1) หน่วยงานสังกัดของโรงเรียน  2) ข้อมูลผู ้อำนวยการ 3) ข้อมูลสถานศึกษา 4)ปัญหา
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและอาคารเรียน 5)เขตบริการของโรงเรียน 6)ระยะทางจาก
โรงเรียบนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 7) ที่ดินของโรงเรียน ดังรูปที่ 5  

 

รูปที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 1  

หากอยากแก้ไขข้อมูลโรงเรียน ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการกดปุ่มแก้ไขข้อมูลดัง
รูปที่ 6 
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รูปที่ 6 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 1 (ต่อ) 
 

  หลังจากกดปุ่มแก้ไข จะสามารถแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนที่ไม่ถูกต้อง หรือ
ต้องการอัพเดทข้อมูลตามหัวข้อต่าง ๆ เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 7 
 

 

 

รูปที่ 7 หน้าแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 
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2.2.2 ข้อมูลพื้นฐาน 2 

จะแสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนต่อจากเมนูข้อมูลพื้นฐาน 1 โดยจะประกอบด้วยข้อมูล    

1) เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 2) ประเภทและลักษณะโครงการของโรงเรียน, โครงการที่

โรงเรียนเข้าร่วม 3) ถ้าเป็นโรงเรียนมาเรียนรวม ระดับชั้นที่มาเรียนรวมคือ เป็นต้น และผู้ใช้สามารถ

ทำการแก้ไขข้อมูลได้ท่ี ปุ่มแก้ไขข้อมูล ดังรูปที่ 8 

 

 

รูปที่ 8 ข้อมูลพื้นฐาน 2 

 

หลักจากกดปุ่มแก้ไขข้อมูลได้ดังนี้ 1) ข้อมูลโครงการในพระราชดำริ 2) ประเภทและ

ลักษณะของโครงการของโรงเรียน และ 3) ระดับชั้นที่มาเรียนรวม เมื่อแก้ไขข้อมูลครบแล้ว กด

ปุ่มบันทึก ดังรูปที่ 9 
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รูปที่ 9 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 

2.2.3 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

แสดงข้อมูลห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง

วิทยาศาสตร์ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถแก้ไข

ข้อมูลได้ท่ีปุ่มแก้ไข ดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

หลังจากกดปุ ่มแก้ไข จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ดังนี ้ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์      

โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังรูปที่ 11 

 

             รูปที่ 11 การแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
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2.2.4 ชั้นเรียนที่เปิดสอน 

แสดงข้อมูลระดับชั้นเรียนต่ำสุดและสูงสุดที่เปิดสอน และจำนวนห้องเรียนในแต่ละชั้น 

สามารถแก้ไขข้อมูลชั้นเรียนได้ที่ “ปุ่มแก้ไขข้อมูล” หลังจากที่ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้

กดปุ่ม “บันทึก” ดังรูปที่ 12 

 

 

 

รูปที่ 12 ข้อมูลชั้นเรียนที่เปิดสอน 
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2.2.5 ข้อมูลไฟฟ้า 

แสดงข้อมูลไฟฟ้าดังนี้ การใช้บริการการไฟฟ้า ข้อมูลไฟฟ้าในโรงเรียน จำนวนอาคาร

ทั้งหมด จำนวนห้องทั้งหมด และข้อมูลไฟฟ้าเพิ่มเติม เช่น แหล่งไฟฟ้า ขนาดหม้อแปลง มิเตอร์

ไฟฟ้า และ ประเภทเฟสไฟฟ้าจำนวนกี่เฟส ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลไฟฟ้าได้ ดังรูปที่ 13  

 

 
รูปที่ 13 หน้าข้อมูลไฟฟ้า 

 
หลังจากท่ีผู้ใช้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้กดปุ่มบันทึก ดังรูปที่ 14 

 

 
 

รูปที่ 14 หน้าแก้ไขข้อมูลไฟฟ้า 
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2.2.6 ข้อมูลแหล่งน้ำ 

แสดงข้อมูลแหล่งน้ำของโรงเรียน และระยะเวลาของการมีน้ำดื่ม น้ำใช้ไม่เพียงพอ 
สามารถแก้ไขข้อมูลแหล่งน้ำได้ที่ ปุ่มแก้ไข ดังรูปที่ 15 

 

 

รูปที่ 15 หน้าข้อมูลแหล่งน้ำ 

 

หลังจากท่ีผู้ใช้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้กดปุ่มบันทึก ดังรูปที่ 16 

 

รูปที่ 16 หน้าแก้ไขข้อมูลแหล่งน้ำ 
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2.2 ข้อมูลการเปิดบัญชี 

ข้อมูลการเปิดบัญชีโรงเรียนระบบจะดึงมาจากข้อมูลแบบรับรองผลพิจารณา นร.05/กสศ.05 

โดยจะแสดงรายละเอียดของบัญชีข้อมูลธนาคาร ได้แก่ 1) ชื่อ/สาขาธนาคารที่โรงเรียนไปเปิดบัญชี  2) 

ชื่อบัญชี 3) เลขท่ีบัญชี 4) รูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารโรงเรียน ดังรูปที่ 17 

 

 
 

รูปที่ 17 ข้อมูลบัญชีธนาคาร 
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2.3 กำหนดวัน เปิด-ปิด ภาคเรียน 

การกำหนดวันเปิด-ปิด ภาคเรียน ให้ผู้ใช้ระบุวันเปิดภาคเรียน และ วันปิดภาคเรียน หลังจากนั้น
กำหนดประเภทการเช็คชื่อเป็นแบบรายเดือนหรือรายวัน หากเลือกรายวันให้กำหนดจำนวนวันเข้าเรียน 
หากโรงเรียนไม่มีการบันทึกวันเปิด-ปิดภาคเรียน ระบบจะคำนวณการบันทึกมาเรียนตามวันเปิด-ปิดภาค
เรียนที่ต้นสังกัดกำหนด เมื่อผุ้ใช้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกสีเขียวดังรูปที่ 18 

 

 

 

รูปที่ 18 หน้ากำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน 
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2.4 ชี้แจงสาเหตุการไม่บันทึก กสศ.06 

สำหรับสถานศึกษาที่ดำเนินการบันทึกใบสำคัญรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (กสศ.06) ปีการศึกษา 

2561 - 2562 และนักเรียนกลุ่ม (เก่า - ใหม่) ภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่ทันตามกำหนด ทำการเลือกสาเหตุใน

แต่ละภาคเรียนและปีการศึกษาเพ่ือจะได้ไปบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ ดังรูปที่ 19 

 
รูปที่ 19 ชี้แจงสาเหตุที่ไม่บันทึก กสศ.06 

 

3. เมนูทะเบียนนกัเรียน 
เมนูทะเบียนนักเรียนจะประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนูได้แก่ 1) รายชื่อนักเรียนทั้งหมดจากระบบ 2) สถิติ

จำนวนนักเรียน 3) เลื่อนชั้นนักเรียน 

3.1 รายช่ือนักเรียนทั้งหมดจากระบบ 

 เมนูรายชื่อนักเรียนจากระบบ หมายถึงรายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ และ จากเมนูนี้ผู้ใช้
สามารถจัดการข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนได้โดยผู้ใช้สามารถ เพิ่มรายชื่อนักเรียน ลงทะเบียนนักเรียน แจ้ง
สถานะนักเรียน แจ้งย้ายนักเรียน และ ลบรายชื่อนักเรียน สามารถทำได้โดยการเลือกชั้น/ห้องที่ต้องเพ่ิม
ข้อมูล หรือ ต้องการแกไขข้อมูลนักเรียน ดังรูปที่ 20 

 

รูปที่ 20 หน้ารายชื่อนักเรียน 
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   เมื่อเลือกชั้น/ห้อง ที่ต้องการข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมด หากผู้ใช้ต้องการ
เพิ่มรายชื่อเด็กสามารถทำได้โดยการ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล และ วัน

เดือนปีเกิด จากนั้นกดปุ่ม “  ” หลังจากนั้นชื่อเด็กจะถูกเพ่ิมลงในตาราง ดังรูปที่ 21 

 
รูปที่ 21 เพิ่มข้อมูลรายชื่อนักเรียน 

 

3.1.1 การลงทะเบียนนักเรียน 

  การลงทะเบียนเด็กนั้นจะมีการลงทะเบียนอยู่ 2 แบบได้แก่ 1) การลงทะเบียนเด็กที่มีเลขบัตร
ประจำตัวประชานหรือเด็กที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดจะลงทะเบียนโดยการใช้บัตรประชาชน และ 2 )การ
ลงทะเบียนเด็กที่มีรหัส G จะลงทะเบียนด้วยการใช้เครื่องแสกนลาบนิ้วมือ (Finger Print)  โดยผู้ใช้
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งเครื่องอ่านบัตรและสแกนลายนิ้วมือได้ที่คู่มือการติดตั้ง ดังรูปที่ 22 
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รูปที่ 22 คู่มือการติดตั้งโปรแกรมเครื่องอ่านบัตรและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

 

 ผู้ใช้สามารถทำการลงทะเบียนเด็กได้โดยการกดที่ปุ ่ม “แก้ไขข้อมูล” หากเลขบัตร
ประชาชนเด็กเป็นรหัส G ระบบจะแสดงการลงทะเบียนแบบรหัส G ขึ้นมาให้ แต่หากเป็นเลขบัตร
ประชาชนปกติตามทะเบียนราษฎร์ ระบบจะแสดงหน้าลงทะเบียนแบบปกติข้ึนมาให้ดังรูปที่ 23 

 

 
รูปที่ 23 การลงทะเบียนนักเรียน 
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3.1.2 ลงทะเบียนนักเรียนรหัส G (ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย)  

การลงทะเบียนเด็กรหัส G นั้นจะแบ่งส่วนการบันทึกข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ 1) 
ข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 2) ที่อยู่หรือข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัย 3) ข้อมูล
ครอบครัว 4) การตรวจสอบลายนิ้วมือนักเรียน ดังรูปที่ 24 

 

 
รูปที่ 24 ส่วนการบันทึกข้อมูลเด็กรหัส G 

 

 3.1.2.1. ข้อมูลเบื้องต้น หรือ ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 

ในส่วนนี้ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนในส่วนที่มีดอกจันทร์สีแดงให้ครบ โดย

รายการข้อมูลจะประกอบด้วย รูปถ่ายนักเรียน ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา วนั/

เดือน/ปีเกิด เลขอ้างอิงจากเอกสารอื่นๆ (เช่น บัตรต่างด้าว, พาสปอร์ต, เอกสาร/หนังสือที่ทาง

ราชการออกให้) วันที่เข้าเรียน ชั้น/ห้องเรียน เลขประจำตัวนักเรียน ความพิการ ความด้อย

โอกาส เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึกและถัดไป ดังรูปที่ 25 
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รูปที่  25 การบันทึกข้อมูลเบื้องต้น 

 3.1.2.2 ที่อยู่ หรือ ข้อมูลที่พักอาศัย  

ในส่วนนี้ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเที่พักอาศัยของนักเรียนในส่วนที่มีดอกจันทร์สีแดงให้ครบ

โดยรายการข้อมูลจะประกอบด้วยที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และ ที่อยู่ปัจจุบัน หาที่อยู่ปัจจุบันเป็น

ที่อยูเดียวกับทะเบียนบ้าน สามารถกดปุ่ม ฟังก์ชันคัดลอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้เลย ถัดมาจะ

เป็นที่อยู่ที่เกิด และการเดินทางมาโรงเรียนเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึกและ

ถัดไป ดังรูปที่ 26 
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รูปที่ 26 การับนทึกข้อมูลที่อยู่ 

  3.1.2.3 ข้อมูลคนในครอบครัว  

ในส่วนนี้ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลครอบครัวในส่วนที่มีดอกจันทร์สีแดงให้ครบโดยรายการ

ข้อมูลจะประกอบด้วย ข้อมูลพี่น้อง ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา ข้อมูลผู้ปกครอง และ ข้อมูลองค์กร

เอกชนที่ให้การอุปการะผู ้สมัคร เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึกและถัดไป         

ดังรูปที่ 27 
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รูปที่ 27 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลครอบครัว  

  3.1.2.4 การบันทึกลายนิ้วมือนักเรียน  

ในส่วนการบันทึกลายนิ้มมือนั้นจะต้องเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือตามคู่มือแล้เลือก

นิ้วที่จะสแกนได้เลย เมื่อสแกนลายนิ้วมือสำเร็จแล้วลายนิ้วมือจะแสดงดังรูปที่ 28  เมื่อผู้ใช้สแกน

ลายนิ้วมือสำเร็จแล้วให้กดบันทึก 
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รูปที่ 28 การบันทึกลายนิ้วมือนักเรียน 

 

  

 

3.1.3 การลงทะเบียนนักเรียน (สัญชาติไทย)  

            ก่อนที่ผู้ใช้จะทำการลงทะเบียนเด็กให้ผู้ใช้เชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรประชาชนตามคู่มือ

การติดตั้งเครื่องอ่านบัตรและแสกนลายนิ้วมือการลงทะเบียนนักเรียน (สัญชาติไทย) นั้นจะ

ประกอบด้วยการบันทึกข้อมูล 5 ส่วนประกอบด้วย 1) ข้อมูลเบื้องต้น 2) ข้อมูลที่พักอาศัย       

3) รายละเอียดนักเรียน 4) ข้อมูลสุขภาพและน้ำหนักส่วนสูง 5)ข้อมูลเกี ่ยวกับครอบครัว          

ดังรูปที่ 29 
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รูปที่ 29 ส่วนการบันทึกข้อมูลนักเรียน(สัญชาติไทย) 

 

  3.1.3.1 ข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 

  ในส่วนการบันทึกข้อมูลพื้นฐานจะประกอบไปด้วย รูปถ่าย รูปถ่ายจากบัตรประจำตัว
ประชาชน (ในส่วนการตรวจสอบรูปถ่ายนั้นรูปจะต้องมีความเหมือนมากกว่า 60% ขึ้นไป) ดังรูป
ที่ 30  

 
รูปที่ 30 การตรวจสอบภาพถ่าย 

 

 ถัดมาจะเป็นข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) สัญชาติ เชื้อชาติ กรุ๊ปเลือก จังหวัดที่
เกิด ศาสนา วัน/เดือน/ปีเกิด เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึกดังรูปที่ 31 
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รูปที่ 32  การบันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 

 

 3.1.3.2 ที่อยู่ ข้อมูลที่พักอาศัย 

ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน หากที่อยู่ปัจจุบัน
เป็นที่อยู่เดียวกับท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน สามารถกดปุ่มคัดลอกท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน ดังรูปที่ 33 
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รูปที่ 34 แก้ไขข้อมูลที่อยู่ 

 3.1.3.3 รายละเอียดนักเรียน 

รายละเอียดนักเรียนจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี้  

o ข้อมูลการลงทะเบียน ปีการศึกษาท่ีเข้าเรียน ภาคเรียนที่ รหัสอ้างอิงนักเรียน และโรงเรียน 
เลขประจำตัวนักเรียน เลือกประเภทนักเรียน เลือกระดับการศึกษา 

o ข้อมูลการศึกษาปัจจุบัน เลือกชั้น ห้อง เลือกหลักสูตร ผลการเรียนเฉลี่ยประจำภาคเรียน 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และสภาพนักเรียน 

o เลือกข้อมูลการพักนอนของนักเรียน เลือกการเดินทาง ระยะเวลาเดินทาง (นาที) 
ระยะห่างจากโรงเรียน ถนนลาดยาง ระยะห่างจากโรงเรียน ถนนลูกรัง ระยะห่างจาก
โรงเรียนทางน้ำ ความสามารถพิเศษ ระบุสาเหตุที่ไม่ได้รับการจัดสรร เลือกความพิการ 

เลือกความขาดแคลน และความด้อยโอกาส 
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รูปที่ 35 แก้ไขข้อมูลรายละเอียดนักเรียน 
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  3.1.3.4 สุขภาพ น้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน 

ในการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ให้ผู้ใช้บันทึกน้ำหนัก และ ส่วนสูงของนักเรียนเมื่อบันทึก
เรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกและถัดไปดังรูปที่ 36 

 
รูปที่ 36 แก้ไขข้อมูลสุขภาพ 

 3.1.3.5ครอบครัว (ข้อมูลคนในครอบครัว) 
  สำหรับหารบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้ดังนี้ เลือกสถานภาพสมรสของ
บิดามารดา เลือกสถานภาพการกำพร้า ข้อมูลพี่น้อง (จำนวนพี่ชาย จำนวนน้องชาย จำนวน
พี่สาว จำนวนน้องสาว เป็นบุตรลำดับที่ จำนวนพี่น้องที่อาศัยอยู่ ไม่รวมตัวนักเรียน) ข้อมูลบิดา 
สามารถเลือกอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือทำการกรอก (เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน ชนิดบัตร คำนำหน้าชื่อ ชื่อบิดา นามสกุลบิดา กรุ๊บเลือด สัญชาติ เชื้อชาติ อาชีพ 
สถานภาพของบิดา หมายเลขโทรศัพท์ และรายได้ต่อเดือน ผู้ปกครองของเด็กด้อยโอกาสต้องใส่
รายได้มากกว่า 0) ข้อมูลมารดา (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชนิดบัตร คำนำหน้าชื่อ ชื่อมารดา 
นามสกุลมารดา กรุ๊บเลือด สัญชาติ เชื้อชาติ อาชีพ สถานภาพของมารดา หมายเลขโทรศัพท์ 
และรายได้ต่อเดือน ผู้ปกครองของเด็กด้อยโอกาสต้องใส่รายได้มากกว่า 0) ข้อมูลผู้ปกครอง 
สามารถเลือกความเป็นผู้ปกครองได้ที่ปุ่ม เป็นผู้ปกครอง ดังรูปที่ 37 
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รปูที่ 37 ข้อมูลคนในครอบครัว 

 

  หลังจากท่ีผู้ใช้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก หลังจากนั้นระบบจะแสดงแจ้งเตือนการ
บันทึกข้อมูล ให้ผู้ใช้กดตกลง  ดังรูปที่ 38 

 
รูปที่ 38 การแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย 
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3.1.4 ฟังก์ชันสถานะนักเรียน 

การแจ้งสถานะนักเรียน เพ่ือแจ้งว่า ณ ตอนนี้นักเรียนมีสถานะ ปกติ ขาดเรียนนาน แขวนลอย 

หรือเป็นเด็กพิเศษ โดยให้ผู้ใช้กดที่ฟังก์ชันสถานะ “ ” หลังจากนั้นระบบจะแสดงป๊อปอัพ (Pop 

Up) แก้ไขสถานะนักเรียนขึ้นมาให้ผู้ใช้เลือกสถานะนักเรียนแล้วกดบันทึก ดังรูปที่ ? 

 

การแก้ไขสถานะนักเรียน 

 

3.1.4 การแจ้งย้ายนักเรียน 

การแจ้งย้ายนักเรียน ผู้ใช้สามารถทำได้โดยการ  เลือกฟังก์ชันย้าย “ ” หลังจากนั้นระบบ

จะแสดงป๊อปอัพ (Pop Up) ย้ายโรงเรียนโดยให้ผู้ใช้ระบุโรงเรียนปลายทางท่ีนักเรียนย้ายไป หากไม่ทราบ

ปลายทางท่ีนักเรียนย้ายไปให้กด ไม่ระบุปลายทาง หลังจากนั้นกดบันทึก ดังรูปที่ ? 

 

การแจ้งนักเรียนย้ายโรงเรียน 
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3.1.4 การลบนักเรียน 

การลบนักเรียนครูสามารถทำได้โดยการกดที่ ฟังก์ชันลบ  “ ” หลังจากนั้นระบบจะแสดง     

ป๊อปอัพยืนยันการลบนักเรียนว่า “ยืนยัน ลบนักเรียน การลบนักเรียนจะทำให้นักเรียนไม่ปรากฏในส่วน

บันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ” หากครูต้องการยืนยันการลบนักเรียนให้กดบันทึกดังรูปที่ ? 

 

ยืนยันการลบข้อมูลนักเรียน 

นักเรียนที่ผู้ใช้ทำการลบชื่อจะหายออกไปจากตารางแสดงผลหากผู้ใช้อยากจะดึงข้อมูลของเด็ก

กลับมาให้คลิกท่ีสวิตช์ แสดงผลข้อมูลนักเรียนทั้งหมด(รวมย้าย และ ลบ)  ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียน

ที่ผู้ใช้ได้ลบเป็นตัวสีแดงหากผู้ใช้ต้องการที่จะดึงข้อมูลของเด็กกลับมาให้คลิกที่ฟังก์ชันย้ายกลับ“ ”  

ระบบจะแสดงป๊อปอัพ ยืนยันการย้ายนักเรียนกลับ หลังจากนั้นให้กดบันทึก ดังรูปที่ ? 

 

 

การย้ายข้อมูลนักเรียนกลับ 
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3.2 สถิติจำนวนนักเรียน 

  แสดงข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนทั้งหมด และ จำนวนนักเรียนที่สมัครขอรับทุนโดยจำแนก

ออกเป็นระดับชั้นดังรูปที่ 39 

 

 

รูปที่ 39 สถิตินักเรียน 
 

3.3 เมนูเลื่อนชั้นนักเรียน  
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4. เมนูทะเบียนบุคลากร 
เมนูทะเบียนบุคลากรเป็นเมนูเก็บข้อมูลบุคลากรที่มีอยู่ภายในโรงเรียน ให้ผู้ใช้กดปุ่ม เพิ่มบุคลากร ดังรูปที่ 

40  

 

รูปที่ 40 ทะเบียนบุคลากร 

 หลังจากที่กดปุ่มเพิ่มข้อมูลบุคลากร ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล Email 
เบอร์โทรศัพท์ password และยืนยัน password ในส่วนของ Email และpassword จะใช้ในการเข้าสู่ระบบใน
บทบาทของครดูังรูปที่ 41 
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รูปที่ 41 การเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้ 

หลังจากที่เพิ่มบุคลากรเรียบร้อยแล้งให้ผู้ใช้ไปเพิ่มข้อมูลชองบุคลากรได้โดยการคลิกที่บุคลากรคนที่
ต้องการกรอกข้อมูลหลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลบุคลากรซึ่งจะประกอบด้วยจะประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่     
1) ข้อมูลบุคลากร 2) ข้อมูลด้านการศึกษา 3) ที่อยู่ ซึ่งการแก้ไขข้อมูลให้ผู้ใช้กดปุ่มแก้ไขข้อมูลดังรูปที่ 42 

 

1. 
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รูปที่ 42 การบันทึกข้อมูลบุคลากร 

 

 

4.1 ข้อมูลบุคลากร  

 ข้อมูลบุคลากรจะประกอบด้วย รูปภาพ เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ 

สัญชาติ ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง วิทยฐานะ E-mail เบอร์โทรศัพท์ กลุ่มวิขาที่สอน ระดับที่สอน วุฒิ

ทางการครู หลังจากท่ีบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกดังรูปที่ 43 

 

2. 
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รูปที่  43 การบันทึกข้อมูลบุคลากรส่วนข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

4.2 ข้อมูลการศึกษา   

 ข้อมูลการศึกษาจะประกอบด้วย ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ประเภทวิชา สาขาเอก หลังจาก

ที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “+” รูปที่ 44 

 

 

 
รูปที่ 44 การบันทึกข้อมูลการศึกษา  
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4.2 ที่อยู่ 

 การบันทึกข้อมูลที่อยู่สามารถบันทึกได้โดยการกดปุ่มแก้ไขข้อมูลหลังจากนั้นให้ผู้ใช้กรอกท่ีอยู่

เสร็จแล้วกดบันทึก ดังรูปที่ 45 

 

 

รูปที่ 45 การบันทึกข้อมูลที่อยู่ของบุคลากร 

4.5 การจัดการผู้ใช้ 

 ในส่วนการจัดการผู้ใช้งานระบบคัดกรองทุนเสมอภาค หรือ User ระดับครูคัดกรองภายใน

โรงเรียนนั้น ผู้ที่เป็นแอดมินโรงเรียนสามารถจัดการการใช้งานต่างๆได้ดังนี้ 1) การ Reset Password 2) 

การยกเลิกผู้ใช้งาน 

 4.5.1 การรีเซตรหัสผ่าน (Reset Password)  

กดที่ปุ่ม  “ ”  ด้านล่างชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ โดยผู้ใช้

จะต้องมีข้อมูล e-mail ก่อนถึงจะสามารถ Reset Password ได้ โดย Password จะทำการส่งไป

ยัง e-mail ของผู้ใช้ท่านนั้น เมื่อผู้ใช้กดที่ปุ่มแล้วจะมีแจ้งเตือนว่า ส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังผู้ใช้แล้ว

ดังรูปที่ 46 
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รูปที่ 46 การรีเซตรหัสผ่าน 

 

  

 4.5.2 การยกเลิกผู้ใช้ 

กรณีที ่ผู ้ใช้ต้องการยกเลิก User ที่ใช้งานสามารถทำได้โดยการกดที่ปุ ่ม  

ด้านล่างชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการยกเลิก โดยในการยกเลิกจะมีสาเหตุให้ระบุดังนี้ 1)ย้าย 2)เกษียณ 

3)ลาออก และ 4) เสียชีวิต ดังรูปที่ 47 
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รูปที่ 47 การเลือกเหตุผลการยกเลิกผู้ใช้ 

 

เมื่อระบุสาเหตุในการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก” ระบบจะแจ้งว่า “ยกเลิกผู้ใช้
เรียบร้อยแล้ว” จากนั้นผู้ใช้กด “ตกลง” เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ดังรูปที่ 48 

 
รูปที่ 48 แจ้งเตือนการยกเลิกผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

5. แบบฟอร์ม 
ในเมนูแบบฟอร์มจะประกอบไปด้วย 1) แบบรับรองผลพิจารณา กสศ.05 (2/2563) 2) พิมพ์แบบรับรองผล

พิจารณา กสศ.05 (2/2563) 3) พิมพ์แบบรับรองผลพิจารณา กสศ.05 และ ก.001 (1/2563) 4) พิมพ์แบบรับรอง
ผลพิจารณา กสศ.05 และ ก.001 (2/2563)5) แบบฟอร์ม ก.002 ภาคเรียนที่ 1 ปี 25636) แบบฟอร์ม ก.002 ภาค
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เรียนที่ 2 ปี 25627) แบบฟอร์ม ก.002 ภาคเรียนที่ 3 ปี 2562 8) การโอนเงินคืน กสศ. (นักเรียนยากจนพิเศษ)   
และ 9) การโอนเงินคืน กสศ. (เงินอุดหนุน covid-19) 

5.1 แบบรับรองผลพิจารณา กสศ.05 (2/2563)  

การบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณา กสศ.05จะประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่ 1)ข้อมูล
คณะกรรมการโรงเรียน 2) รายชื่อนักเรียนเพื่อรับรองข้อมูล 3) สรุปรายชื่อ นร.เพื่อรับรองการรับเงิน 4) 
บัญชีธนาคารโรงเรียน 5) มติการประชุม ดังรูปที่ 49 

 
รูปที่ 49 เมนูในแบบฟอร์ม กสศ.05 

5.1.1 คณะกรรมการโรงเรียน  

 กรอกข้อมูลประธานคณะกรรมการ ประกอบด้วย ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
เลขประจำตัวประชาชน และโทรศัพท์ ในช่องตัวเลือกการนำเข้าข้อมูล สามารถเลือกใช้ข้อมูลเดิม 
นำเข้าข้อมูลด้วยเครื่องอ่านบัตร และการตรวจสอบข้อมูลด้วย OCR จากนี้ยังมีข้อมูลเลขานุการ 
(ผู้อำนวยการโรงเรียน) กรรมการคนที่ 1 (ตัวแทนผู้ปกครอง) กรรมการคนที่ 2 (ผู้นำชุมชน/
ท้องถิ่น) กรรมการคนที่ (ตัวแทนครู) ตามลำดับ ดังรูปที่ 50  
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รูปที่ 50 ข้อมูลคณะกรรมการ 

 

5.1.2 รายชื่อนักเรียนเพื่อรับรองข้อมูล 

  แบ่งเป็น กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง กลุ่มคัดกรองใหม่ 2/63 กลุ่มคัดกรอง 1/63  ที่
แก้ไขข้อมูล กลุ่มกรรมการไม่รับรอง/ไม่ทำ นร.05 
  1) กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ระบุวิธีการรับเงิน (รับเงินสดที่โรงเรียน, รับผ่านบัญชี
พร้อมเพย์ของนักเรียน) ดังรูปที่ 51  
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รูปที่ 51 รายชื่อนักเรียนกลุ่มเก่าท่ีได้รับทุนต่อเนื่อง 

  กลุ ่มคัดกรองใหม่ 2/63 ระบุสถานะของนักเรียน ตามหมายเลข 1 ความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามหมายเลข 2 ระบุเห็นผลหากเลือกไม่เห็นด้วย ตามหมายเลข 3 
และวิธีรับเงิน ตามหมายเลข 4 รูปที่ 52 

 

รูปที่ 52 รายชื่อนักเรียนกลุ่มคัดกรองใหม่ 2/63 

  กลุ่มคัดกรอง 1/63 ที่แก้ไขข้อมูล ระบุสถานะของนักเรียน ตามหมายเลข 1 ความเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามหมายเลข 2 ระบุเห็นผลหากเลือกไม่เห็นด้วย ตามหมายเลข 
3 และวิธีรับเงิน ตามหมายเลข 4 รูปที่ 53 

 

         รูปที่ 53 รายชื่อนักเรียนกลุ่มคัดกรอง 1/63 ที่แก้ไขข้อมูล 

3 2 4 1 

3 2 4 1 
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  กลุ ่มกรรมการไม่รับรอง/ไม่ทำ นร.05 ระบุสถานะของนักเรียน ตามหมายเลข 1 
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามหมายเลข 2 ระบุเห็นผลหากเลือกไม่เห็นด้วย ตาม
หมายเลข 3 และวิธีรับเงิน ตามหมายเลข 4 ดังรูปที่ 54 

 

รูปที่ 55 รายชื่อนักเรียนกลุ่มกรรมการไม่รับรอง/ไม่ทำ นร.05 
 

5.1.3 สรุปรายชื่อนักเรียนเพื่อรับรองการรับเงิน 
  ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ท่ีรับเงินสดผ่านสถานศึกษาดังรูปที่ 56 

 

รูปที่ 56 รายชื่อนักเรียนเพ่ือรับรองการรับเงิน 
 
 
 

 

3 2 4 1 
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5.1.2 บัญชีธนาคารของโรงเรียน 

 ทำการอัพโหลดบัญชีธนาคารโรงเรียน ข้อมูลบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา 
เลขที ่บัญชี เบอร์ติดต่อผู ้ร ับผิดชอบ/ส่ง SMS แจ้งเตือน) ผู ้มีอำนาจสั ่งจ่ายเงินจากบัญชี
ประกอบด้วย กรอกข้อมูล ชื่อนามสกุล และตำแหน่งของผู้มีอำนาจ จำนวน 3 คน ดังรูปที่ 57 

 

รูปที่ 57 บัญชีธนาคารโรงเรียน 

 

5.1.4 มติการประชุม 

มติการประชุมให้ผู้ใช้เลือกรูปแบบการประชุม ว่าจัดประขุมแบบปกติ หรือ ประชุมผ่าน

สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบุlink การประชุม(หากมี ) ถัดไปให้ระบุรูปการประขุม พร้อม

ลายเซ็นต์คณะกรรมการรับรอง และเลือกมติการประชุมดังรูปที่ 58 หลังจากนั้นกด “บันทึก” 
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รูปที่ 58 การบันทึกข้อมูลมติการประชุม 

 

5.2 แบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

 ในเมนูนี้จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในโรงเรียนทุก

ระดับชั้น โดยจะมีข้อมูลแสดงในตาราง ดังต่อไปนี้ คือ 1) ระดับชั้น 2) ห้อง  3) ได้รับเงินอุดหนุน (จำนวนคน) 4) 

จัดสรรเงินอุดหนุนได้ (จำนวนคน) 5) จำนวนเงิน 6) วันที่จ่ายเงิน ดังรูปที่ 59 

1 

2
. 

3
. 

4
. 
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รูปที่ 59 ตารางสำหรับการตรวจสอบนักเรียนที่ได้รับเงิน (1) 

ต่อ จะมีสรุปรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค แต่ละภาค

เรียนและปีการศึกษา ดังรูปที่ 60 
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รูปที่ 60 ตารางสำหรับการตรวจสอบนักเรียนที่ได้รับเงิน (2) 

ในส่วนนี ้จะสัมพันธ์กับข้อมุลในตาราง หากนักเรียนเบิกจ่ายเงินครบ ระบบจะติ ๊กตรงช่อง 

เบิกจ่ายได้ครบทุกคน หรือหากนักเรียนเบิกจ่ายไม่ครบ ระบบจะติ๊กตรงช่อง เบิกจ่ายไดด้ไม่ครบ ไม่

สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน...คน และระบบจะให้ใส่รูปลายเซ็นผู้บันทึกข้อมูล /แอดมินโรงเรียน และ

ลายเซ็นผู้อำนวยการ เมื่อกรอกข้อมูลครับถ้วนแล้วกดบันทึก ระบบจะแจ้งเตือนว่า “บันทึกสำเร็จ” 

 

5.3 แบบฟอร์ม ก.002 

เป็นเมนูแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มในการบันทึก
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนตามความเป็นจริงที่ทางโรงเรียนดำเนินการ ซึ่งระบบจะดึง
ข้อมูลจากแบบ ก.001 แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษมาแสดง และให้ Admin 
โรงเรียนบันทึกรายจ่าย โดยให้บันทึกรายการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมต่าง ๆ และระบุจำนวนเงินที่ใช้จ่าย  
ดังรูปที่ 61 
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รูปที่ 61 แบบฟอร์ม ก.002  
 

5.4 การโอนเงินคืน กสศ.(นักเรียนยากจนพิเศษ) 

ประกอบไปด้วย เมนูย่อยดังนี้ โอนเงิน Bill Payment ประวัติการบันทึกโอนเงินคืน Bill Payment 
ประวัติการบันทึกการโอนเงินคืน แบบเก่า (2) และประวัติการบันทึกการโอนเงินคืน แบบเก่า (1)  

o โอนเงิน Bill Payment ผู้ใช้ทำการเลือกปีการศึกษาและภาคเรียน  
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รูปที่ 62 หน้าโอนเงินคืน กสศ. 

o ประวัติการบันทึกโอนเงินคืน Bill Payment สามารถกดดูรายชื ่อนักเรียน และดาวน์โหลด

เอกสาร 

 
รูปที่ 63 ประวัติการโอนเงินคืน กสศ. 
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o ประวัติการบันทึกการโอนเงินคืน แบบเก่า (2) 

 
รูปที่ 64 ประวัติการโอนเงินคืน แบบเก่า (2) 

 

o ประวัติการบันทึกการโอนเงินคืน แบบเก่า (1)  

 
รูปที่ 65 ประวัติการโอนเงินคืน กสศ. แบบเก่า (1) 
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5.4 การโอนเงินคืน กสศ. (เงินอุดหนุน covid-19) 

ประกอบไปด้วย 2 เมนูย่อย 1) โอนเงินคืน Bill Payment 2) ประวัติการบันทึกโอนเงินคืน       Bill 
Payment 

 
o โอนเงินคืน Bill Payment ผู้ใช้ทำการเลือกปีการศึกษาและภาคเรียน 

 
รูปที่ 66 โอนเงินคืน Bill Payment 

 
o ประวัติการบันทึกโอนเงินคืน Bill Payment สามารถกดดูรายชื่อนักเรียน และดาวน์โหลด

เอกสาร 

 
 

รูปที่ 67 ประวัติการโอนเงินคืน กสศ. แบบ Bill Payment 
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6. เมนูรายงาน 

เมนูรายงานจะประกอบไปด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้ 1) สรุปรายงานการใช้จ่าย กสศ.09 และ รายงานกร
อุดหนุนจาก กสศ.  

 

6.1 สรุปค่าใช้จ่ายเงิน กสศ.09 

กราฟสรุปค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของสถานศึกษา และวิธีการขอรับเงิน
อุดหนุนแสดงจำนวนนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนทั้งหมด และจำนวนเงินทั้งหมดดังรูปที่ 68 

 
รูปที่ 68 สรุปค่าใช้จ่าย 

 
  กราฟแสดงนักเรียนยากจนพิเศษที่รับการโอนเงินสดผ่านสถานศึกษา และจำนวนเงินที่สถานศึกษา

ได้รับดังรูปที่ 69 
 

 
รูปที่ 69 สรุปค่าใช้จ่าย 
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6.2 รายงานเงินอุดหนุนจาก กสศ. 

รายงานเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในแต่ละภาคเรียนและปีการศึกษา ผู้ใช้สามารถกดดูเพ่ิมเติม ได้ท่ีปุ่มดูข้อมูล
เพ่ิมเติม ดังรูปที่ 70 

 
รูปที่ 70 รายงานเงินอุดหนุนจาก กสศ. 
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 เมื่อกดปุ่มดูข้อมูลเพ่ิมเติม จะพบกับรายการเงินสนับสนุนทั้งหมดจาก กสศ. ในแต่ละชั้นการศึกษา 

 
รูปที่ 71 รายการเงินสนับสนุนทั้งหมดจาก กสศ. 

7. เมนูติดตามความก้าวหน้า 

ประกอบไปด้วยเมนูย่อยดังต่อไปนี้ 1) คัดกรองนักเรียนยากจน กสศ.01/กสศ.06 2) การเข้าเรียน 3) 
สถานะการโอนเงิน (กสศ.) 4) รายชื่อ นร.ที่ไม่ได้รับเงิน 1/2563 5) รายชื่อ นร. ที่ไม่ได้รับเงิน 2/2563 

7.1 คัดกรองนักเรียนยากจน กสศ.01/กสศ.06  

ประกอบไปด้วย ข้อมูลระดับชั้น จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง จำนวนนักเรียนที่ต้องคัดกรอง 
กสศ.01 กสศ.01 จำนวนนักเรียนที่ต้องบันทึก กสศ.06 กสศ.06 

 
รูปที่ 72 การคัดกรองนักเรียนยากจน กสศ.01/กสศ.06 
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7.2 การเข้าเรียน 

แสดงข้อมูลชั้นปี บันทึกล่าสุดโดย วันที่ล่าสุด จำนวนที่ทำการบันทึก และคิดเป็นร้อยละ สามารถ
คลิกเพ่ือดูจำนวนนักเรียนที่บันทึกได้ ดังรูปที่ 73 

 
รูปที่ 73 บันทึกการเข้าเรียน 

 
 เมื่อคลิกดูจำนวนนักเรียนที่บันทึกตามวันที่ จะพบกับสถิติจำนวนนักเรียนประจำวัน ดังรูปที่ 74 

          
รูปที่ 74 สถิติจำนวนการมาเรียนของนักเรียน 
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7.2 สถานะการโอนเงิน (กสศ.) 

เป็นเมนูสถานะการโอนเงินของ กสศ. ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งยอดเงินในส่วนของนักเรียน 
และยอดเงินในส่วนของโรงเรียน โดยในตารางจะแสดงข้อมูลเลขบัตรประชาชนนักเรียน ชื่อ -นามสกุล
นักเรียน วิธีการรับเงิน ชั้น/ห้อง ช่องทางการรับเงินว่ารับเงินสดที่โรงเรียนหรือรับเงินผ่านบัญชีผู้ปกครอง 
พร้อมทั้งสถานะการโอนเงินว่าได้โอนไปแล้วหรือยัง จำนวนเงินที่โอน พร้อมทั้งสามารถพิมพ์เอกสารแบบ
แจ้งรับเงินอุดหนุน นร.08/กสศ.08 ได้อีกด้วย สถานะการโอนเงินของนักเรียน สามารถกดพิมพ์เอกสาร 
กสศ.08 และดาวน์โหลดรายชื่อทั้งหมดของนักเรียน ดังรูปที่ 75 

 
รูปที่ 75 สถานการณ์โอนเงินของนักเรียน 

 

ในส่วนของโรงเรียนก็เช่นกัน จะมีการบอกสถานะการโอนเงินของแต่ละรอบที่ กสศ. ได้โอนไป 

เช่น สถานะการโอนเงินงวด 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ได้ทุนต่อเนื่อง) สถานะการโอนเงินงวด 2 ภาคเรียนที่ 

1/2562 (ปิด นร.05/กสศ.05 รอบที่ 1) สถานะการโอนเงินงวด 3 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ปิด นร.05/กสศ.

05 รอบท่ี 2) เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นยังสามารถดูสถานะการโอนเงินของปีการศึกษา 2/2561 ย้อนหลัง

ได้อีกด้วย ดังรูปที่ 76 
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รูปที่ 76 สถานการณ์โอนเงินของโรงเรียน 

 

7.3 รายช่ือ นร. ที่ไม่ได้รับเงิน 1/25xx 

เมนูรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้รับเงิน 1/25xx เป็นเมนูที่เอาไว้ให้ครูเข้ามาตรวจสอบว่าเด็กม่ได้รับเงิน

เป็นเพราะอะไร เช่น ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรง ท.ร. ดังรูปที่ 77 

  



75 
 

 
รูปที่ 77 รายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้รับเงิน 

 

8. เมนูเงินอุดหนุน COVID-19  
เมนูเงินอุดหนุน COVID-19 จะพบกับ 2 เมนูย่อย 1) เงินอุดหนุน COVID-19 2) รายงานการใช้จ่ายเงิน 

2/2562 
 

8.1 เงินอุดหนุน COVID-19 

ประกอบไปด้วยเมนูย่อย ดังนี้ เมนูพิมพ์แบบหลักฐานการจ่ายเงิน เมนูแบบรายงานการจ่ายเงิน 
เมนูติดตามความก้าวหน้า และเมนูสถานะการโอนเงิน 

  8.1.1 เมนูพิมพ์แบบหลักฐานการจ่ายเงิน 
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รูปที่ 78 หลักฐานการจ่ายเงิน 

 
8.1.2 เมนูแบบรายงานการจ่ายเงิน  

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน/การรับของ นักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การ

ระบาดของโรงติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู ้ใช้ทำการเลือกชั ้นปีและห้อง           

ดังรูปที่ 79 

 

 
รูปที่ 79 แบบหลักฐานการจ่ายเงิน/การรับของ 

 

   ระบบจะแสดงข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคท่ีได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนดังรูปที่ 80  

 
รูปที่ 80 สรุปโรงเรียนได้จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 
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8.1.3 เมนูติดตามความก้าวหน้า 

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบจำนวนที่ได้รับการจัดสรร และจ่ายแล้วได้จากเมนูนี้ดังรูปที่ 81 

 
รูปที่ 81 ติดตามความก้าวหน้า 

 

8.2  รายงานการใช้จ่ายเงิน 2/2562 
เป็นเมนูรายงานการใช้เงิน COVID-19 โดยการกดปุ่ม ดาวน์โหลด หลังจากนั้นระบบจะ

ดาวน์โหลดรายงานการจ่ายเงินออกเป็นไฟล์ PDF ดังรูปที่ 82 

 
รูปที่ 82 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพ่ิมเติม 
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9. เมนูเงินบริจาค 

9.1 บันทึกการจ่ายเงิน 

แสดงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม “คนละมือเพื่อมื้อน้อง” 
สามารถจัดการสถานะการจ่ายเงิน และแบบไฟล์ พิมพ์ใบสำคัญฯ แบบสำคัญ ภาพถ่าย และการแจ้งสาเหตุ 
ดังรูปที่ 83 

 
รูปที่ 83 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการสู้วิกฤตให้น้องอ่ิม 
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9.2 โอนเงินคืน กสศ. 

บันทึกโอนเงินคืน รายชื่อนักเรียนที่โอนเงินคืน และสาเหตุ ผู้ใช้สามารถพิมพ์แบบฟอร์มคืนเงินได้ที่ 
ปุ่มพิมพ์แบบฟอร์มการคืนเงิน ดังรูปที่ 84 

 
รูปที่ 84 บันทึกโอนเงินคืน 
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รูปที่ 85 แบบฟอร์มคืนเงินบริจาค-ตชด.001 
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ปก  

Application 
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ในกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน ครูผู ้ใช้งานสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที ่ หรือแท็บเล็ตเป็น
เครื่องมือการสำรวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการแบบ 
iOS และ Android  คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำรวจนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ (1) การ
ติดตั้งโปรแกรม และ (2) วิธีการใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. การติดตั้งโปรแกรม 

โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android   
ความต้องการขั้นต่ำของระบบ 

iOS version 8.2 ขึ้นไป และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป 
Android minSdkVersion 14 หรือ KitKat 4.4 ขึ้นไป 
ถ้ามีคุณสมบัติต่ำกว่านี้ให้ทำการอัพเดทเวอร์ชั่นหรือเปลี่ยนไปใช้เครื่องที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

แทน 

สำหรับสังกัด ตชด. 

o ระบบ iOS: ค้นหาแอพฯ “คัดกรองทุนเสมอภาค” ที่ App Store 
o ระบบ Android: ค้นหาแอพฯ “คัดกรองทุนเสมอภาค” ที่ Play Store 

 

 
รูปที่ 1 แอปพลิเคชันคัดกรองทุนเสมอภาค 

 

 

2. วิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำรวจ 

กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือ      
แท็บเล็ต 

• ครูนำโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปเพ่ือไปคัดกรองนักเรียนยากจนที่บ้าน 

• บันทึกข้อมูลผู้ปกครอง รายได้ และสถานะครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชัน 
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• ถ่ายรูปสภาพบ้านของนักเรียนแล้วอัพโหลด 

• อุปกรณ์เคลื่อนที่ จะดึงค่าพิกัดจาก GPS อัตโนมัติ 

 

รูปที่ 2 กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูล 

ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต 

การตั้งค่าเริ่มต้นใช้งาน 

✓ ระบบจะแจ้งเตือนให้เปิดการใช้งานการระบุตำแหน่ง (location)   ผู้ใช้ควรตรวจสอบการเปิดใช้
งานทุกครั้งก่อนเริ่มต้นใช้งานระบบ 

✓ เปิดการเชื่อมต่อสัญญาณ wifi  หรือ ข้อมูลมือถือ  เมื่อกดบันทึกข้อมูล ระบบจะบันทึก
ข้อมูลลงเครื่องก่อน ผู้ใช้ต้องกด “อัพเดทข้อมูล” เท่านั้น ระบบถึงจะทำการส่งข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูล 
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คำอธิบายแถบเมนู 

 

แถบเมนขูองสังกัดตชด. 

 

 

▪ หน้าหลัก  
แสดงชื่อของผู้ทำการคัดกรองที่เข้าใช้งานระบบ 

▪ แบบ กสศ.01 
สำหรับทำการคัดกรองนักเรียนยากจน 

▪ แบบ รายงานเงินอุดหนุน 
สำหรับ รายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนให้นักเรียนที่รับเงิน
สดผ่านสถานศึกษา 

▪ คืนเงิน กสศ 
สำหรับโรงเรียนที่ใช้เงินส่วนกิจกรรมและค่าครองชีพไม่
หมดให้โอนคืน ทาง กสศ 

▪ เช็คชื่อ 
สำหรับแสดงรายชื่อนักเรียนเพื่อให้ผู้ใช้เลือกสำหรับทำการ
บันทึกเข้าเรียน 

▪ น้ำหนักส่วนสูง 
สำหรับแสดงรายชื่อนักเรียนเพื่อให้ผู้ใช้เลือกสำหรับทำการ
บันทึกน้ำหนักส่วนสูง 

▪ อัปเดตฐานข้อมูล  
สำหรับส่งและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 

▪ ล้างข้อมูล 
เมื่อต้องการที่จะล้างข้อมูลค้างเคร่ืองออกไปทั้งหมด 

▪ ออก  
สำหรับออกจากระบบ 
 

 
 

รูปที่ 3 แถบเมนูการทำงาน 

3. การลงช่ือเข้าใช้ระบบ (login) 

ครูผู ้ใช้แต่ละคนจะมี Username และ Password เป็นของตัวเอง หากคุณครูท่านใดไม่มี 
Username และ Password ให้ทำการแจ้ง Admin โรงเรียนเพื่อทำการเพิ่มผู้ใช้งานได้ ซึ่งสามารถลงชื่อ
เข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว หน้าจอการทำงานจะแสดงดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login) 
เมื่อเข้าใช้ระบบครั้งแรก ผู้ใช้งานสามารถเลือกดึงข้อมูลเฉพาะห้องเรียนที่ต้องการคัดกรองได้  

การดึงข้อมูลครั้งแรกต้องต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ดังรูปที่ 5 

    

รูปที่ 5 การดึงข้อมูลเฉพาะห้องเรียนที่ต้องการคัดกรอง 
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4. แบบขอรับทุนทางการศึกษานักเรียนยากจน (แบบนร.01/กสศ.01) 

เลือกเมนู “นร.01/กสศ.01” เพื่อทำแบบคัดกรอง ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต กด
เลือกระดับชั้นและห้อง ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมดในห้องที่เลือกบนหน้าจอการทำงาน โดยรายชื่อจะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รายชื่อนักเรียนที่ “ยังไม่ได้คัดกรอง” และ “คัดกรองแล้ว” เพื่อให้ผู้ใช้ทำการเลือก
นักเรียน ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6  เลือกนักเรียนเพ่ือทำการคัดกรองข้อมูลของนักเรียน 

เมื่อเลือกรายชื่อนักเรียนที่จะทำการคัดกรอง ระบบจะแสดงแถบสถานะการบันทึกข้อมูล ซึ่งการบันทึก

ข้อมูลแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร. 01/กสศ.01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 1) ข้อมูลผู้ปกครอง 1.2) 

ข้อมูลสถาบัน ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง 2) รายได้ครัวเรือนกรณีที่นักเรียนอยู่กับ  3) สถานะ

ครัวเรือนในกรณีท่ีนักเรียนอยู่กับ และ 4) ภาพถ่าย/พิกัด  ดังรูปที่ 7  
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รูปที่ 7 แถบสถานการณ์บันทึกข้อมูล 

ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลผู้ปกครอง หรือ ข้อมูลนักเรียน 

กดตรงข้อมูลนักเรียนของ ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ, นามสกุล 
ของนักเรียนขึ้นมาอัตโนมัติจากข้อมูลเด็กยากจนจากต้นสังกัด  และผู้ใช้สามารถระบุข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ปกครองได้   ดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ขอรับทุนและให้กรอกข้อมูลของผู้ปกครอง 

 

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อไปทำส่วนถัดไป 
หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน 

 

ส่วนที่ 1.2 สถานบันครัวเรือน ในกรณีที่นักเรียนอาศัยอยู่กับสถานบัน 

กดที่ แถบสถาบัน ระบบจะให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน ได้แก่ ชื่อสถานบัน,เบอร์
โทรศัพท,์นักเรียนรายนี้อยู่กับสถาบันตั้งแต่เดือน, ปี พ.ศ. , นักเรียนพักอาศัยในสถาบันแบบไหน, 
สถาบันให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน , สถาบันมีรายจ่ายเฉลี่ยในการดูแลนักเรียนรายนี้ (บาท/
คน/ปีการศึกษา), สถาบันมีนักเรียนในความดูแล ณ ปัจจุบัน จำนวน (คน) , สถาบันรับการ
สนับสนุน/รับบริจาคในรูปเงินและสิ่งของ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น (บาท/ปี) , สถาบันมีที่ดิน (ไร่), 
สถาบันมีที่ดิน (งาน), สถาบันมีอาคาร (หลัง) ,ยานพาหนะที่ใช้งานได้ (คัน) , สถาบันมีความ
ประสงค์รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนสำหรับนักเรียนรายนี้
หรือไม่ สามารถเลื่อนขึ้น-ลง เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 9 

 

 
รูปที่ 9 การบันทึกข้อมูลสถานบัน  

เลื่อน 
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เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึก”  เพื่อไปทำส่วนถัดไป 
หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน 

ส่วนที่ 2 รายได้ครัวเรือน 

กดที่ แถบรายได้ครัวเรือน ระบบจะดึงข้อมูลของนักเรียนและผู้ปกครองที่นักเรียนกรอกในแถบ

ผู้ปกครอง จะเป็นการกรอกข้อมูลของนักเรียนและสมาชิกในครัวเรือนสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ หาก

ต้องการเพิ่มสมาชิก จะเพิ่มได้โดยการเลื่อนไปขวาสุด ของแถบรายได้ครัวเรือนแล้วจะเจอกับการเพ่ิม

สมาชิกครอบครัว ดังรูปที่ 10 

 

รูปที่ 10 การการบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือนและการเพ่ิมสมาชิกครัวเรือน 

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อไปทำส่วนถัดไป 
หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน 

 

ส่วนที่ 3 สถานะครัวเรือน 

กดท่ี สถานะครัวเรือนของ ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน เป็นข้อมูลแสดงสภาพ

ความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว อาทิ การมีภาระพึ่งพิง ,ประเภทที่อยู่อาศัย, สภาพที่อยู่

อาศัย, ยานพาหนะของครอบครอง การมีที่ดินทำกิน และผู้ให้ข้อมูล ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็น

ตัวเลือกซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลตามความเป็นจริง ดังรูปที่ 11 

เลื่อน 
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รูปที่ 11 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน 
 

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อไปทำส่วนถัดไป 
หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนให้กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน 

 

ส่วนที่ 4 ภาพถ่าย/พิกัด 

กดท่ี รูปภาพบ้าน/ที่อยู่ข ระบบจะแจ้งเตือนให้เปิดเพื่อการใช้งาน GPS เสมอ 
▪ ระบบจะดึงค่าพิกัดอัตโนมัติจาก GPS ณ ตำแหน่งที่ผู้ใช้อยู่และแสดงค่าละติจูด/ลองจิจูด บน

หน้าจอโดยแอปพลิเคชันจะแสดงที่อยู่บ้านนักเรียนจากต้นสังกัด ระบบจะให้กรอกการ
เดินทางจากไปโรงเรียน , วิธีเดินทางหลัก การเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ดังรูปที่ 12 
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รูปที่ 12 ที่อยู่บ้านนักเรียน 
 

สำหรับข้อมูลพิกัดนั้น  กรณีที่โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไม่พบพิกัดหรือตรวจสอบพิกัดนาน

เกินไป ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “บันทึก” ได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบพิกัดปัจจุบัน ต้องการบันทึก

ข้อมูลโดยไม่มีพิกัดหรือไม่” ให้ผู้ใช้กด ตกลง เพ่ือไปทำส่วนถัดไป แต่ควรใส่พิกัดเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตัว

นักเรียนเพื่อการติดตามดูแลนักเรียนในอนาคต ดังแสดงในรูปที่ 13 

เลื่อน

 

น 
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รูปที่ 13  การบันทึกโดยไม่พบข้อมูลพิกัด 

 

▪ การบันทึกรูปภาพ กดที่ปุ่ม “คลังภาพ” แล้วเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด หรือ 
“ถ่ายภาพ” เพื่อถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต และให้ผู้ใช้เลือกสถานภาพ
ครอบครัว พร้อมกับแนบรูปถ่ายบ้านนักเรียนในแบบขอรับทุนโดยรูปภาพจะแบ่งออกเป็น 2 
รูปได้แก่ 1) รูปสภาพภายนอกบ้าน และ 2) รูปสภาพภายในบ้าน และหากกรณีถ่ายภาพ
บ้านไม่ได้เพราะบ้านอยู่ต่างอำเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ 
ให้ถ่ายภาพนักเรียนคู่กับป้ายโรงเรียน  และบันทึกข้อมูลการเดินทางของนักเรียนดังแสดง ดัง
รูปที่ 14 
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รูปที่ 14 การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน 
 

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือไปทำส่วนถัดไป 
 
หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเสร็จครบทั้ง 4 ส่วน ไอคอนสถานะการบันทึกข้อมูลจะเป็นสีเขียวทั้ง 4 

ไอคอน จากนั้นผู้ใช้ติ๊ก “รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง” เพ่ือยืนยันข้อมูล ดังรูปที่ 15 

 

 

กด คลังภาพ หรือ 

ภาพถ่าย เพื่อเพิ่มรูป 
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รูปที่ 15 การแสดงรับรองข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง 

- เมื่อรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง  ระบบจะแสดงหน้าสรุปผลการกรอกข้อมูลทุกส่วน 

(แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน) ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู ้ใช ้สามารถเลื ่อนขึ ้นลงเพื ่อตรวจสอบข้อมูลทั ้งหมดได้ และให้ผ ู ้ปกครอง/ผู ้แทน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรองข้อมูลและภาพถ่าย โดยคลิกเลือก รับรอง

ว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง  และระบบจะปรากฎให้ลงลายมือชื่อผู้รับรองข้อมูล โดยใช้

นิ้วมือเซ็นได้เลยจากนั้นผู้ใช้กดที่ “บันทึก” เพ่ือทำการบันทึกข้อมูลทั้งหมด ดังรูปที่ 16 

  

รูปที่ 16 การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย  
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หมายเหตุ  ถ้าผู้ใช้ไม่กด “รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง” และทำการ “บันทึก”  ข้อมูล

รายชื่อเด็กจะยังไม่ถูกย้ายไปยังฝั่ง “คัดกรองแล้ว” 

 

5. เมนูรายงานการเงินอุดหนุน 

ให้ผู้ใช้เลือกเมนู “รายงานการเงินอุดหนุน” หลังจากนั้นให้ผู้ใช้เลือกชั้นห้องที่ต้องการบันทึก
ข้อมูลหลังจากที่ผู้ใช้เลือกชั้นห้องระบบจะแสดงข้อมูล วันที่จ่ายเงิน ข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
ระดับชั้นนั้น และ ตารางรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน ดังรูปที่ 17 

                           
รูปที่ 17 การบันทึกข้อมูลรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุน 

 
ให้ผู้ใช้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าชื่อนักเรียนที่สามารถจ่ายเงินได้ ส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถจ่ายเงิน

ได้ให้ดำเนินการคืนเงินกลับมาที่ กสศ. หลังจากท่ีติ๊กเครื่องหมายถูกตรงหน้าชื่อเด็กแล้วด้านท้ายตารางจะ
มีข้อมูลสรุปรวมไว้ให้ว่า สามารถเบิกจ่ายได้ครบทุกคน หรือ เบิกจ่ายได้ไม่ครบ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้....
คน ดังรูปที่ 18 
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รูปที่ 18 การบันทึกข้อมูลรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุน(2) 

หลังจากท่ีเลือกนักเรียนที่เบิกจ่ายได้เรียบร้อยแล้ว ถัดมาจะเป็นการบันทึกข้อมูลลายเซ็นของครู
ประจำชั้นที่ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อผู้ใช้งาน บันทึกลายเซ็นของครูประจำชั้นเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม 
“บันทึก” ดังรูปที่ 19 

    
รูปที่ 19 การบันทึกข้อมูลรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุน(3) 
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