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1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะที่ปรึกษา ได้ด าเนินการพัฒนาแนวทาง       

คัดกรองนักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนยากจนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์

ได้รับการช่วยเหลือทุกคน ก่อนขยายผลสู่ช่วงวัยอ่ืนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ที่จะส่งผลให้ระบบการศึกษาไทย

สามารถสร้างหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ          

ลดความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดย

ค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย อย่างไรก็ตามการด าเนินงานเพ่ือ

ช่วยเหลือนักเรียนยากจนยังมีข้อจ ากัดด้านสารสนเทศที่สามารถใช้คัดกรองนักเรียนยากจนที่ตรงกับสภาพ

ความเป็นจริงและสอดคล้องกับเกณฑ์ความช่วยเหลือคนยากจนของหน่วยงานอื่น การขาดข้อมูลสารสนเทศท่ี

จ าเป็นส่งผลให้การช่วยเหลือไม่ครบถ้วนทุกคนที่จ าเป็น 

 

2. ระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ( CCT ) 
 ระบบหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนยากจนในโครงการ ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้

แนวคิดของ Conditional Cash-transfer (CCT) ซึ่งหมายความว่ามีการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับเงินอุดหนุน

ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (targeting) ภายใต้ “เงื่อนไข” ว่านักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการ

ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน (monitoring) นั้น จะช่วยป้องกันปัญหาเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบ

การศึกษากลางคัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนยากจน 

จากแนวคิดดังกล่าวท าให้ระบบสารสนเทศหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานทั้ง (1) การคัดเลือกนักเรียนยากจน (targeting) และ (2) การติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน 

(monitoring) ดังแสดงในรูป 
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 3.1 การคัดเลือกนักเรียนยากจน (targeting) 

  ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการคัดกรองนักเรียนยากจนมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวเด็ก

ยากจน (targeting) ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนของ สพฐ. ซึ่งการระบุตัว

นักเรียนยากจนนั้นต้องมีการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การบันทึกข้อมูลครัวเรือนของนักเรียน

ยากจน (นร.01) และ (2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือนผู้ขอรับการอุดหนุน (นร.02) 

  3.1.1 การบันทึกข้อมูลครัวเรือนของนักเรียนยากจน (นร.01) 

  การบันทึกข้อมูลครัวเรือนของนักเรียนยากจนถูกพัฒนาขึ้นตามแบบฟอร์ม 
นร .01 ซึ ่งสนับสนุนการจัด เก็บข้อมูล  4 ส่วน ได้แก่ (1)  ข้อมูลผู ้ปกครอง และ
รายได้ครัวเรือน ซึ่งระบบจะช่วยค านวณรายได้รวมของครัวเรือนจากข้อมูลรายได้
ของสมาชิกแต่ละคน และ ค านวณรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนให้โดยอัตโนมัติ ( 2) 
สถานะครัวเรือน (3) รูปถ่ายสภาพบ้าน และ (4) ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งของบ้าน  
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แบบ นร.01 
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  3.1.2 แบบรับรองสถานะของครัวเรือนผู้ขอรับการอุดหนุน (นร.02) 

  แบบ นร .02 เป็นแบบรับรองสถานะของครัว เรือนผู ้ขอรับการอุดหนุน 
ก าหนดให้มีผู้รับรอง 2 คน คนแรกเป็นครูประจ าชั้นของนักเรียนที่ยื่นขอ หรือครู
แนะแนว คนที่สอง ก าหนดให้ อสม. ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ซึ่งเ ป็นผู้ที่
อยู่ในท้องที่ สามารถทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน  

 

 

แบบ นร.02 
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 3.2 การติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน (monitoring) 

  การติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน คือการบันทึกเข้าเรียน และน้ าหนักส่วนสูงของ

นักเรียนเพ่ือติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน ดังรูป 

 

  3.2.1 ระบบบันทึกการเข้าเรียนรายวัน 

  การติดตามการเข้าเรียนหรือการบันทึกการเข้าเรียนนักเรียนนั้นสามารถด าเนินงาน

ในรูปแบบ “รายวัน” โดยแสดงสถานะที่สามารถเลือกได้ประกอบด้วย “มา” “ขาดเรียน” 

“ลา” “ป่วย”  หรือ “สาย” โดยค่าตั้งต้นที่ถูกเลือกไว้โดยอัตโนมัติ คือ “มา”เพ่ืออ านวย

ความสะดวกต่อการใช้งานและแสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละสถานะการมาเรียนในวันนั้นๆ 

ตัวอย่างเช่น “มา 5 / ขาด 7 / ลา 2  / ป่วย 1 / สาย 2” เป็นต้น  

  เกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าเรียน 

  การติดตามการเข้าเรียนในกรณีนักเรียนขาดเรียนของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการนั้น 

เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ซึ่งมี

แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนขาดเรียนดังนี้ 
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(1) เงื่อนไข: นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือ เกินกว่า 7 วันใน        

1 เดือน 

(2) การด าเนินการ :  

o เมื่อนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7 วัน ใน

1 เดือน ให้สถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองน าเด็กมาเข้า

เรียนโดยพลัน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้

ผู้ปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง โดยแจ้งเตือน 2 ครั้ง (แบบ บค.14)  

o ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนภายหลังจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือตาม

ข้อ 1 สถานศึกษารายงานให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาทราบ (แบบ บค.15)  

o คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด าเนินการตรวจสอบ

ติดตามเพ่ือให้เด็กได้เข้าเรียน หรือด าเนินการตามมาตรา 15 แห่ง

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

  3.2.2 ระบบจัดเก็บข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูง 

  ข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน

นักเรียนยากจน ทั้งนี้เนื่องจากการสัมภาษณ์ครูส่วนใหญ่ในสังกัด สพฐ. พบว่าเงินอุดหนุน

ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนส่วนใหญ่แล้วครูต้องการให้นักเรียนเพ่ือให้เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ซื้ออาหาร เนื่องจากภาวะโภชนาการนั้นมีผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

คนนั้นๆ รวมทั้งจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอีกด้วย ดังนั้นครูจึงต้องการให้นักเรียนได้รับ

ประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อ มีภาวะโภชนาการที่ดี และไม่หิวจนขาดสมาธิในห้องเรียน 

  ระบบจัดเก็บข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูงจะมีการบันทึกข้อมูลจ านวน 4 ครั้ง ได้แก่ (1) 

ต้นภาคเรียนการศึกษาที่ 1  (2) ปลายภาคเรียนการศึกษาที่ 1  (3) ต้นภาคเรียนการศึกษาที่ 

2 และ (4) ปลายภาคเรียนการศึกษาที่ 2  โดยข้อมูล 2 ครั้งคือต้นภาคเรียน ทั้ง 2 เทอมจะมี

การดึงข้อมูลมาจากระบบ DMC และ อีก 2 ครั้ง เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูลแก่

ครูผู้ใช้งานระบบ โดยข้อมูลในแต่ละครั้งสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ ซ่ึงผู้ใช้สามารถ

แก้ไขน้ าหนักส่วนสูงในระบบ CCT ได ้
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3. การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจน 
การตรวจข้อมูลและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจน เป็นการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจนที่ได้ท าการ

คัดกรองเสร็จสิ้นไปแล้ว เพ่ือให้ท าการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้อง รวมถึงคัดกรองนักเรียนที่

ท าการคัดกรองไม่ทันในเทอมที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ในการบันทึกข้อมูลคัดกรองในเทอม

ถัดไป 

 

4. หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน 
สพฐ. ได้ก าหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน และอัตราการอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจน ไว้ดังนี้ 

o เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน 

และสถานะครัวเรือนที่พิจารณา ได้แก่ ครัวเรือนที่มีภาระพ่ึงพิง สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง

ปลอดภัย ไม่มียานพาหนะ และขนาดที่ดินท ากินน้อย 

o วิธีการหาคะแนนความยากจน ข้อมูลตามเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ถูกน ามาประมวลผลด้วยวิธีการ

ทางสถิติ ( PMT ) เพ่ือหาคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคน คะแนนยากจนจะมีค่า

ระหว่าง 0 ถึง 1 หมายถึง จนน้อย ถึง จนมากที่สุด และจากเกณฑ์ที่ สพฐ. ได้ประกาศนั้น มี

การจัดระดับความยากจนออกเป็นสามระดับ คือ  

- กลุ่มท่ีหนึ่ง ใกล้จน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.50-0.70  

- กลุ่มท่ีสอง ยากจน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.71-0.90  

- กลุ่มท่ีสาม ยากจนพิเศษ คะแนนความยากจน มากกว่า 0.91 ขึ้นไป  

o อัตราเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน มีดังนี้ 

- กลุ่มนักเรียนยากจนและกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ จัดสรรงบประมาณในอัตรา

เดิมที่เคยจัดสรรให้ คือ ระดับประถมศึกษา จ านวน 1,000 บาทต่อคนต่อปี และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3,000 บาทต่อคนต่อปี 
 

5. วิธีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 วิธีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนยังคงยึดตามรูปแบบการใช้เดิม 

โดยสถานศึกษาสามารถเลือกด าเนินการจ่ายหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรงตาม

รายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามความเหมาะสม ดังนี้ 
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1. ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน จ่ายเป็นเงินสดหรือจัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียน 

2. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน จ่ายเป็นเงินสดจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตแจกจ่ายให้แก่

นักเรียน 

3. ค่าอาหารจ่ายเป็นเงินสดหรือคูปองค่าอาหารให้แก่นักเรียนโดยตรง 

4. ค่าพาหนะในการเดินทางจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงหรือจ้างเหมารถรับ – ส่ง

นักเรียน 

5. ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจ าเป็นในการด ารวชีวิตประจ าวันนอกเหนือจาก 4 

รายการข้างต้น 
 

6. แนวปฏิบตัิส าหรับระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ( CCT ) 
 

แนวปฏิบัติระยะยาว ( ข้อมูลการคัดกรองมีอายุ 3 ปี ) 

 

กรณี ป. 1 ป.4 ม.1 

ป.2, ป.3,ป.5,ป.6, 

ม.2, ม.3 

1 นักเรียนย้ายโรงเรียน คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ 

2 
นักเรียนอยู่โรงเรียนเดิม คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ 

ใช้ข้อมูลเดิมหรือ 
Update ข้อมูล 

3 นักเรียนย้ายที่อยู่อาศัย คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ 

4 นักเรียนซ้้าชั้นข้อมูลเกิน 3 ปี คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ 

5 

นักเรียนซ้้าชั้นข้อมูลไม่เกิน 3 ปี  

ใช้ข้อมูลเดิม
หรือ Update 

ข้อมูล 

ใช้ข้อมูลเดิม
หรือ Update 

ข้อมูล 

ใช้ข้อมูลเดิม
หรือ Update 

ข้อมูล 
ใช้ข้อมูลเดิมหรือ 
Update ข้อมูล 

6 นักเรียนชั้นเลื่อนที่ขอรับทุนใหม่ 
( ไม่เคยถูกคัดกรอง ) - คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ 

7 นักเรียนชั้นเลื่อนที่ขอกลับมารับทุน 
( เคยคัดกรอง แต่ปีที่แล้วถูกระบุว่าไม่
ยากจน) - คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ 

8 สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง
กะทันหัน  คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ 
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หมายเหตุ  

*ความหมายต่างๆ ส าหรับค าในตาราง 

นักเรียนย้ายโรงเรียน หมายถึง นักเรียนที่อยู่โรงเรียนต่างจากปีท่ีแล้วหรือเทอมที่แล้ว 
นักเรียนอยู่โรงเรียนเดิม หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาต่อโรงเรียนเดิมจากปีท่ีแล้ว 
นักเรียนย้ายที่อยู่อาศัย หมายถึง นักเรียนที่มีการย้ายที่อยู่อาศัยใหม ่
นักเรียนซ้้าชั้นข้อมูลไม่เกิน 3 ปี  หมายถึง นักเรียนที่มีการเรียนซ้้าชั้นและเคยคัดกรองซึ่งข้อมูลยังไม่

เกิน 3 ปี 
นักเรียนชั้นเลื่อนที่ขอรับทุนใหม่ 
( ไม่เคยถูกคัดกรอง ) 

หมายถึง นักเรียนเลื่อนชั้นที่ขอรับทุนใหม่ โดยที่นักเรียนยังไม่เคย
ถูกคัดกรอง 

นักเรียนชั้นเลื่อนที่ขอกลับมารับ
ทุน 
( เคยคัดกรอง แต่ปีที่แล้วถูกระบุ
ว่าไม่ยากจน) 

หมายถึง นักเรียนเลื่อนชั้นที่ขอกลับมารับทุน โดยที่นักเรียนเคยถูก
คัดกรองมาแล้ว  เช่น ปีแรกยากจน (คัดกรอง) ปีที่ 2 ไม่
ยากจน (ไม่คัดกรอง) และปีท่ี 3 กลับมายากจน ให้ท้าการ
คัดกรองใหม่ เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมเม่ือ 2 ปีที่แล้ว 

สถานะครัวเรือนมีการ
เปลี่ยนแปลงกะทันหัน  

หมายถึง นักเรียนที่สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
กะทันหัน เช่น คนหาเงินหลักในครัวเรือนเสียชีวิต หรือ
หย่าร้าง เป็นต้น 
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7. ปฏิทินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

 
ปฏิทินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

ภาคเรียนที่ 1 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
15 ม.ค.  – 30 ม.ค.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจน ของภาคเรียนที่ 2 โรงเรียน 
10 พ.ค. – 19 พ.ค.  โรงเรียนบันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนกลุ่มต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ DMC 

( รอบท่ี 1 ) 
- นักเรียนชั้นประถม 1 / ประถม 4 / มัธยม 1  
- นักเรียนชั้นเลื่อนที่ต้องการสมัครขอรับเงินอุดหนุน

ปัจจัยพื้นฐานยากจน 

โรงเรียน 

20 พ.ค. – 10 มิ.ย.  โรงเรียนบันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนกลุ่มต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ DMC 
(รอบที่ 2) 

- นักเรียนชั้นประถม 1 / ประถม 4 / มัธยม 1  
- นักเรียนชั้นเลื่อนที่ต้องการสมัครขอรับเงินอุดหนุน

ปัจจัยพื้นฐานยากจน 

โรงเรียน 

22 พ.ค. – 27 มิ.ย.  โรงเรียนบันทึกแบบ นร.01 ผ่านระบบสารสนเทศ CCT  โรงเรียน 
27 มิ.ย.  ปิดระบบ/ประมวลผลข้อมูลนักเรียนยากจน สพฐ. 
28 มิ.ย. – 30 มิ.ย.  โรงเรียนแจ้งสาเหตุนักเรียนที่ไม่ได้คัดกรอง โรงเรียน 
กรกฎาคม  จัดสรรงบประมาณปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนภาคเรียน

ที่ 1 
สพฐ. 

หมายเหตุ:  

*ในกรณีนักเรียนย้ายโรงเรียนหลังจากวันที่ 10 มิ.ย.   ให้นักเรียนสมัครขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจนในภาคเรียนถัดไป 

**รายชื่อนักเรียนที่บันทึกเข้าสู่ระบบ DMC หลังวันที่ 19 พ.ค. รายชื่อนักเรียนจะเข้าสู่ระบบ CCT วันที่ 13 

มิ.ย.  
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ปฏิทินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
ภาคเรียนที่ 2 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
9 ต.ค. – 27 ต.ค.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจน ของภาคเรียนที่ 1 โรงเรียน 

20 มิ.ย. – 10 พ.ย.  โรงเรียนบันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเข้าสู่ระบบ DMC โรงเรียน 
15 พ.ย. – 22 พ.ย.  โรงเรียนบันทึกแบบ นร.01 ผ่านระบบสารสนเทศ CCT   โรงเรียน 
22 พ.ย.  ปิดระบบ/ประมวลผลข้อมูลนักเรียนยากจน สพฐ. 
23 พ.ย. – 24 พ.ย.  โรงเรียนแจ้งสาเหตุนักเรียนที่ไม่ได้คัดกรอง โรงเรียน 
ธันวาคม   จัดสรรงบประมาณปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนภาคเรียน

ที่ 2 
สพฐ. 

หมายเหตุ:  

ในกรณีนักเรียนย้ายโรงเรียนหลังจากวันที่ 10 พ.ย. ให้นักเรียนสมัครขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจนในภาคเรียนถัดไป 

 

ปฏิทินการบันทึกเข้าเรียนและน้ าหนักส่วนสูง 
ภาคเรียนที่ 1 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
15 มิ.ย. – 31 พ.ค. บันทึกน้ าหนักส่วนสูงต้นภาคเรียน ผ่านระบบ CCT 

(หมายเหตุ เนื่องจากรอข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงจากระบบ DMC 10 มิ.ย.) 
โรงเรียน 

15 มิ.ย. – 11 ต.ค. บันทึกการเข้าเรียน ผ่านระบบ CCT 
(หมายเหตุ เนื่องจากรอข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงจากระบบ DMC 10 มิ.ย.) 

โรงเรียน 

15 ก.ย. – 30 ก.ย.  บันทึกน้ าหนักส่วนสูงปลายภาคเรียน ผ่านระบบ CCT โรงเรียน 

 

ปฏิทินการบันทึกเข้าเรียนและน้ าหนักส่วนสูง 
ภาคเรียนที่ 2 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
15 พ.ย. – 22 พ.ย. บันทึกน้ าหนักส่วนสูงต้นภาคเรียน ผ่านระบบ CCT 

(หมายเหตุ เนื่องจากรอข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงจากระบบ DMC 10 พ.ย.) 
โรงเรียน 

15 พ.ย. – 1 เม.ย. บันทึกการเข้าเรียน ผ่านระบบ CCT 
(หมายเหตุ เนื่องจากรอข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงจากระบบ DMC 10 มิ.ย.) 

โรงเรียน 

16 มี.ค. – 31 มี.ค. บันทึกน้ าหนักส่วนสูงปลายภาคเรียน ผ่านระบบ CCT โรงเรียน 
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8. แหล่งอ้างอิง 
เว็บไซต์แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายการปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

 http://www.bopp-obec.info/ 

เว็บไซต์ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

https://cct.thaieduforall.org/ 

Facebook page  

https://www.facebook.com/cctthailand 

ข้อมูลติดต่อผู้น าเครือข่ายข้อมูลระดับภูมิภาค 

https://cct.thaieduforall.org/contact.html 

คู่มือการสอนใช้งานและสื่อวีดิทัศน์ 

 https://cct.thaieduforall.org/fyi.html 

- คู่มือการใช้งานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

- คู่มือการใช้งานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต 

- คู่มือการใช้งานการบันทึกเข้าเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

- คู่มือการใช้งานการบันทึกเข้าเรียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต 

- วีดิทัศน์สอนการบันทึกคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

- วีดิทัศน์สอนการบันทึกคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต 

- วีดิทัศน์สอนการบันทึกเข้าเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

- วีดิทัศน์สอนการบันทึกเข้าเรียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต 

- วีดิทัศน์สอนการใช้งานผู้ดูแลระบบ 

- วีดิทัศน์สอนการบันทึกตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจน 

 

 

https://cct.thaieduforall.org/
https://www.facebook.com/cctthailand
https://cct.thaieduforall.org/contact.html
https://cct.thaieduforall.org/fyi.html

