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ในการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่ านเว็บ แอปพลิ เคชัน  ผู้ ใช้ งานสามารถเข้า ใช้ งานได้ที่  
cct.thaieduforall.org โดยโปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google 
Chrome Version 50 ขึ้นไป ขั้นตอนการบันทึกผลการส ารวจผ่านเว็บแอปพลิเคชันมีดังต่อไปนี ้

การบันทึกผลการส ารวจผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ 

 ครูถือกระดาษแบบคัดกรอง นร.01 เพ่ือไปคัดกรองนักเรียนยากจน 

 น ามาบันทึกเข้าสู่ระบบสารสนเทศผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ 

 แนบรูปสภาพบ้านของนักเรียนที่ถ่ายมาเข้าสู่ระบบ 

 ปักหมุดต าแหน่งที่ตั้งบ้านของนักเรียนใน Google Map 

 

รูปที่ 1 กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ 
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1. การลงช่ือเข้าใช้ระบบ (login) 

 โรงเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากเขตพ้ืนที่ โดยครูผู้คัดกรองแต่

ละคนจะมี username เป็นของตัวเอง ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว ดังรูปที่ 2  

 

รูปที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ 

ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 เมนู ได้แก่ 

o รายชื่อนักเรียน ส าหรับการค้นหารายชื่อของนักเรียนเพื่อท าแบบขอรับทุนการศึกษา 

o แบบขอรับทุน ส าหรับการกรอกตามแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา 

o ดาวน์โหลดแบบ นร. ส าหรับพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นร.01 และ นร.02 ในรูปแบบ PDF

เพ่ือใช้ในการออกไปเก็บข้อมูลของนักเรียนที่บ้าน ดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 เมนูหน้าแรก 
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2. แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบนร.01) 

 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วหน้าแรกจะแสดงเมนู รายชื่อนักเรียน โดยสามารถท าการค้นหารายชื่อนักเรียนได้

โดยเลือก ระดับชั้น และห้อง แล้วกดท่ีปุ่ม “เลือก” ดังรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 ค้นหารายชื่อนักเรียนขอรับทุน 

 

 เมื่อเข้าสู่เมนูแบบขอรับทุนทางการศึกษาจะแสดงหน้าต่างดังรูปที่ 5 ซึ่งแสดงรายชื่อนักเรียนยากจน 

ของโรงเรียนนั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ “รายชื่อที่ยังไม่คัดกรอง” และ “รายชื่อที่คัดกรองแล้ว” และกดที่

ปุ่ม “ขอรับทุน” ส าหรับท าแบบฟอร์มขอรับทุนส าหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้คัดกรอง 

 

รูปที่ 5 หน้ารายชื่อนักเรียนเพ่ือขอรับทุน 

     

 หลังจากกดที่ปุ่ม “ขอรับทุน” ระบบจะแสดงแถบสถานะการบันทึกข้อมูลดังรูปที่ 6 ซึ่งการบันทึก

ข้อมูลแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

 ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน   สถานะครัวเรือน 

 รูปสภาพบ้าน     ข้อมูลต าแหน่งบ้าน 

 

รูปที่ 6 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล 
  

กดเลือกระดับชั้น 

กดขอรับทุน 
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ค าอธิบายปุ่มการท างาน 

 ย้อนกลับไปส่วนก่อนหน้า 

 ไปส่วนถัดไป   
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน 

กดท่ี  บนแถบสถานะการบันทึกข้อมูล  

 ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ , นามสกุล, ชั้นเรียนและเลขที่บัตรประจ าตัว

ประชาชน ของนักเรียนขึ้นมาอัตโนมัติจากข้อมูลเด็กยากจนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

(DMC)  และผู้ใช้สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองได้  ดังรูปที่ 7  

 

 

รปูท่ี 7 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ขอรับทุนและข้อมูลผู้ปกครอง 
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 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลจ านวนสมาชิกในครัวเรือน และข้อมูลรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งจะแสดง 
เป็นตารางดังรูปที่ 8 ซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ดังต่อไปนี้ 

 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน) ให้ผู้ใช้ใส่จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด จากนั้น
จะแสดงตารางตามจ านวนสมาชิก 

 ความสัมพันธ์กับนักเรียน กดเลือกความสัมพันธ์กับนักเรียนลงไป อาทิ มารดา บิดา ย่า ยาย เป็น
ต้น 

 อายุ ส าหรับกรอกอายุของนักเรียนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน 

 ความพิการทางร่างกายและสติปัญญา ถ้าบุคคลนั้นมีความพิการเลือก “ใช่” หรือไม่มีความพิการ
ให้เลือก “ไม่ใช่” 

 รายได้ต่อเดือนของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียน จะประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ 1) 
ค่าจ้างเงินเดือน 2) รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรหลังหักค่าใช้จ่าย 3) รายได้จาก
ธุรกิจส่วนตัวหลังหักค่าใช้จ่าย 4) รายได้จากสวัสดิการจากรัฐ/เอกชน และ 5) รายได้จากแหล่ง
อ่ืนๆ ซึ่งจะกรอกในรูปแบบตัวเลข ถ้าไม่มีรายได้ในส่วนใดให้ใส่ 0 ระบบจะบวกรวมรายได้ให้ผู้ใช้
ไว้ในช่อง รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน หากท่านกรอกไม่ครบถ้วนหรือรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ช่อง
ดังกล่าวจะกลายเป็นสีแดงเพ่ือแจ้งเตือน 

 รวมรายได้ครัวเรือน / รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะท าการ
ค านวณอัตโนมัติหลังจากลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส าหรับพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักเรียนคน
นี้ว่ามีความยากจนหรือไม่ 

 

รูปที่ 8 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน 

 

     เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือไปท าส่วนถัดไป หากกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถท างานในขั้นตอนถัดไปได้ 
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ส่วนที่ 2 สถานะครัวเรือน 

กดท่ี  บนแถบสถานะการบันทึกข้อมูล 

 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน (กรอกเฉพาะบุคคลที่อาศัยในบ้านปัจจุบัน) เป็นข้อมูลแสดง

สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว ประกอบด้วย 1) ครัวเรือนมีภาวะพ่ึงพิง 2) ประเภทที่อยู่

อาศัย 3) สภาพที่อยู่อาศัย  4) ยานพาหนะของครอบครัว และ 5) เป็นเกษตกรที่มีที่ดินท ากิน(รวมเช่า) ซ่ึง

การกรอกข้อมูลจะเป็นตัวเลือกซ่ึงผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลตามความเป็นจริงและตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

ดังรูปที่ 9 

 

รูปที่ 9 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน 
 

ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องระบุตัวเลือก (ติ๊กถูกหน้าขอ้ความ)  หากไม่มีข้อมูลสถานะครัวเรือนตรงกับความเป็นจริง  

เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือไปท าส่วนถัดไป  
  

กดถัดไป 
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ส่วนที่ 3 รูปสภาพบ้าน 

กดท่ี   บนแถบสถานะการบันทึกข้อมูล 

 ผู้ใช้แนบรูปถ่ายบ้านนักเรียนในแบบขอรับทุน และเลือกประเภทภาพถ่ายที่แนบมาแบ่งเป็น 4 กรณ ี

 กรณีที่ 1 บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า)  โดยรูปประกอบด้วย  รูปที่ 1 ภาพถ่าย

สภาพบ้านนักเรียน(มีหลังคาและฝาบ้านด้วย)  รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน 

 กรณีท่ี 2 บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ  โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก 

ที่พัก รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พัก 

 กรณีที่  3  บ้านหรือที่ พักประเภท วัด มูลนิธิ  หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง   โดยรูป

ประกอบด้วย  รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอก ที่พัก รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายใน ที่พัก 

 กรณีที่  4  ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้านอยู่ต่าง

อ าเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ  โดยรูปประกอบด้วย รูปที่ 1 

ภาพถ่ายนักเรียนยืนอยู่ที่ป้ายโรงเรียน รูปที่ 2 ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับครูผู้คัดกรอง โดยต้องเป็น

เด็กรหัส G เท่านั้น 

 เพ่ือช่วยในการพิจารณาสภาพความยากจนของเด็กนักเรียน ดังแสดงในรูปที่ 10  โดยขั้นตอนการแบบ

รูปมีดังนี้ 

1. คลิกท่ีกรอบรูปที่ต้องการอัพโหลดรูป ต้องท าการอัพโหลดรูปทั้ง 2 รูปให้ครบถ้วน 

2. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด หลังจากนั้นกดท่ีปุ่ม “Open” ระบบจะแสดงรูปที่เลือก  

3. ผู้ใช้จะต้องระบุรายละเอียดของรูปที่อัพโหลดโดยเลือกค าอธิบายถึงรูปภาพดังกล่าว  
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รูปที่ 10 การบันทึกข้อมูลรูปสภาพบ้าน 

 

รูปที่ 11 แสดงรูปภาพที่เลือก 

 

(1) คลิกที่กรอบรูป 

(2) กด Open 

(3) เลือกค าอธิบาย 

(4) กดถัดไป 
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    เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือไปท าส่วนถัดไป หากกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถท างานในขั้นตอนถัดไปได้ 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน 

  ส าหรับตั้งค่าพิกัดท่ีตั้งของบ้านนักเรียน ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้ 
โดยมีการแบ่งเป็น 2 ลักษณะกรณีที่ 1 บันทึก/แก้ไขข้อมูลที่ตั้งบ้านนักเรียน และ กรณีที่ 2 ข้ามไป

ส่วนรับรองข้อมูล ดังรูปที่ 12 

 
รูปที่ 12 ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน 
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 กรณีที่ 1 “บันทึก/แก้ไขข้อมูลที่ตั้งบ้านนักเรียน” เมื่อกดเข้ามาจะแสดงแผนที่ Google Map 

โดยครั้งแรกหมุดจะถูกปักบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน  เราสามารท าการย้ายหมุดไปปักที่บ้าน

ของนักเรียนได้แล้วพิกัดจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ  

 กรณีท่ี 2 “ข้ามไปส่วนรับรองข้อมูล” ถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ตั้งบ้านนักเรียนสามารถกดข้ามได้แต่จะมี

ข้อความแจ้งเตือน ให้ท าการกด “ตกลง” เพ่ือข้ามไปขั้นตอนถัดไป แต่ควรใส่พิกัดเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเพื่อการติดตามดูแลนักเรียนในอนาคต  ดังรูปที่ 13 

 

 
รปูท่ี 13 การบันทึกท่ีตั้งของบ้าน 

 

  

กดถัดไป 
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ขั้นตอนสุดท้าย  “บันทึกข้อมูล” 

การท าแบบขอทุนจากนั้นจะมีหน้าสรุปข้อมูลขึ้นมา เพ่ือให้ท่านรับรองข้อมูลว่าเป็นความจริงหรือไม่ 

โดยท่านสามารถเลื่อนขึ้นลงเพ่ือดูข้อมูลที่บันทึกไว้แล้ว เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นติ๊ก (1) “ขอ

รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายบ้านของนักเรียนเป็นความจริง” ทุกครั้งเพ่ือยืนยันความถูกต้องว่าข้อมูลเป็น

ความจรงิและถูกต้องครบถ้วน  ก่อนกด (2)  “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 14 

 

รูปที่ 14 การบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย 

จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย หากผู้ใช้ต้องการพิมพ์

แบบ นร.01 ให้กดท่ีปุ่ม “ตกลง” ไม่ต้องการให้กดปุ่ม “ยกเลิก” ดังรูปที่ 15 

 

รูปที่ 15 หน้าแสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น 

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

แสดงให้รอสักครู่) 

(1) กดรับรอง 
(2) กดบันทึก 
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การแก้ไขข้อมูล 

 เมื่อท าการบันทึกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว  รายชื่อเด็กนักเรียนที่คัดกรองจะถูกย้ายฝั่งไปที่ “รายชื่อที่

คัดกรองแล้ว”  หากผู้คัดกรองต้องการแก้ไขข้อมูลนักเรียน  สามารถท าได้โดยการกดที่ปุ่ม “แก้ไข”  ดังรูปที่ 

16 

 
รูปที่ 16 แสดงรายชื่อนักเรียนที่คัดกรองแล้ว 

 

 ผู้คัดกรองต้องบันทึกข้อมูลครบทุกขั้นตอนหลังการกดแก้ไขจนถึง “ขอรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่าย

บ้านของนักเรียนเป็นความจริง” และกดบันทึก ดังรูปที่ 14  กรณีผู้ใช้ไม่กดปุม่ “บันทึก” ในขัน้ตอนสุดท้ายชื่อ

ของเด็กจะถูกย้ายกลับไปยังฝั่ง  “รายชื่อที่ยังไม่คัดกรอง”  

กดแก้ไข 
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การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน 

ผู้ใช้สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์เอกสารแบบนร.01 และเอกสารแนบรูปสภาพบ้านได้ด้วยตัวเองเพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการท างาน อีกทั้งยังสามารถดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษาของนักเรียนในความ

ดูแลของท่านได้ดังแสดงในรูปที่ 16 

 

รูปที่ 17 การเรียกดูเอกสารแนบและรายงานระดับโรงเรียน 

 

ส าหรับการเข้าดูรายงานนั้นให้ผู้ใช้เลือกชั้น และห้องเรียนที่ต้องการเข้าดูรายงาน  จากนั้นเลือกท่ี “รายชื่อผู้คัด

กรองแล้ว”  ระบบจะแสดงดังรูปที่ 17  ซึ่งมี 3 เมนูใช้งาน ได้แก่ 

o แก้ไข  ส าหรับแก้ไขข้อมูล 

o พิมพ์แบบนร.01 ส าหรับดูผลการตอบแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.01) รายบุคคล 

o พิมพ์แบบนร.02 ส าหรับดูเอกสารแนบเพ่ือรับรองแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.02) 

รายบุคคล 

 

 

รูปที่ 18 หน้าจอเพ่ือเลือกดูเมนูรายงาน 
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 รายงาน แบบนร.01 เมื่อเลือกที่ “รายชื่อผู้คัดกรองแล้ว” ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนที่คัดกรองแล้ว 

โดยสามารถดูรายละเอียดแบบ นร.01 ได้โดยกดท่ีปุ่ม “นร.01” ดังรูปที่ 18 

 

รูปที่ 19 เลือก นร.01 

 

เมื่อกดที่ปุ่มเข้าไปจะแสดงรายงานดังรูป 19 เมื่อกดที่ปุ่ม   โดยจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF 

ส าหรับท าการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบนร.01 ของนักเรียนคนนี้ได้ 

 

 
รูปที่ 20 การดาวน์โหลดเอกสารแบบนร.01 

  

กดดูเอกสาร นร.01 
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 เอกสารหน้าแรก ประกอบด้วยข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครอบครัว และรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน 

และวิธีการรับเงินทุนการศึกษา ดังรูปที่ 20 

 

รูปที่ 21 เอกสารแบบนร.01 
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 เอกสารแบบนร.01 หน้า 2 เป็นเอกสารแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนจ านวน 2 รูป และส่วนของการ

รับรองความเป็นจริงของข้อมูล ดังรูปที่ 21 

 

รูปที่ 22 เอกสารแนบภาพถ่ายบ้านนักเรียนและส่วนของการรับรองข้อมูล 
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เอกสารแบบนร.02 เป็นแบบรับรองสถานะครัวเรือนของนักเรียน โดยจะให้ผู้คัดกรองรับรองข้อมูลสถานะ

ครัวเรือนว่าเป็นความจริง สามารถดูรายละเอียดโดยกดท่ีปุ่ม “นร.02” ดังรูปที่ 22 

 

รูปที่ 23 เลือกเอกสารแนบ นร.02 

เมื่อกดที่ปุ่มเข้าไปจะแสดงรายงานดังรูป 23 เมื่อกดที่ปุ่ม   โดยจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF 

ส าหรับท าการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบนร.02 ของนักเรียนคนนี้ได ้

 

 

รูปที่ 24 เอกสารแนบ นร.02 

 

 

กดดูเอกสารนร.02 


