
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2563
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Tele Conference

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00
ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมชี้แจ้งการด าเนินงาน
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“การช่วยเหลือ 
ติดตามนักเรียนทุน

เสมอภาค” 

“การพัฒนาระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพ ” 

“ปฏิทินและ
การด าเนินงาน 

ภาคเรียน2/2563” 

2

หัวข้อการน าเสนอ

สถานการณ์ จุดเน้น แนวทางการท างาน เรียนรู้ ระบบ CCT
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แนวทางการท างาน
“ปฏิทินและการด าเนินงาน ภาคเรียน2/2563” 



สนับสนุน

ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และติดตาม 
สถานศึกษาระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานใน

ขั้นตอนต่างๆ อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง

ส่งเสริม

กระบวนการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการ
ปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพ

เขตพื้นที่การศึกษา มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา 
เพื่อส่งต่อโอกาสให้นักเรียน ได้อย่างไรบ้าง?

ศึกษา

หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ด าเนินงานของโครงการให้เกิดความ

เข้าใจและชัดเจน

สื่อสาร

องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่
สถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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ชุดองค์ความรู้

คู่มือแนวทางการด าเนินงาน  สื่อประเภท
ต่างๆ ร่วมไปถึงกิจกรรมส่งเสริม เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานในทุก
ขั้นตอน

ช่องทางการสื่อสาร

Call center : 02-079-5475 กด 1
Line @ CCT Thailand
FB : การคัดกรองนักเรียนยากจน

4 ตัวช่วยส าคัญ ของเขตพื้นที่การศึกษา 

ระบบสารสนเทศ

ในการติดตามการท างานของสถานศึกษาทุก
ขั้นตอน เพื่อช่วยในการตัดสินใจและ

วางแผนสนับสนุนและติดตาม

งบประมาณ

สนับสนุนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
และหนุนเสริมให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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3 จุดเน้นและส่วนส าคัญ บทบาทเขตพื้นที่การศึกษา

จุดเน้นที่ 1 
เพ่ิมความแม่นย าถูกต้องในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ CCT

และด าเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนตามความจริง

• การระบุประเภทความยากจน ในระบบ DMC ของ สพฐ. ควรสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด (รายได้สมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน) สู่การเลือกประเภทความ
ด้อยโอกาส “ยากจน”

• การสร้างความตระหนักในการตรวจสอบข้อมูลแบบ นร.01 ให้สอดคล้องตรงกัน และ
บันทึกภาพถ่ายสภาพบ้านที่ถูกต้องตามแนวทางของ กสศ.

• การสร้างการรับรู้และความโปร่งใสในกระบวนการรับรองข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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3 จุดเน้นและส่วนส าคัญ บทบาทเขตพื้นที่การศึกษา

จุดเน้นที่ 2
เพ่ิมความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วม

ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

• การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของขั้นตอนการรับรองข้อมูลโดย คกก.สถานศึกษา
ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลไม่ให้มีนักเรียนคนใดตกหล่น และการร่วมกันก าหนดทิศทางและการ
ช่วยเหลือนักเรียน

19



3 จุดเน้นและส่วนส าคัญ บทบาทเขตพื้นที่การศึกษา

จุดเน้นที่ 3
สร้างการรับรู้และการติดตามเงื่อนไขของโครงการ 

• การสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการแก่สถานศึกษา และเน้นย้ าเงื่อนไขของทุนเสมอ
ภาคให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 

• เพิ่มความเข้มข้นการติดตามการบันทึกข้อมูล 2 เงื่อนไขของ กสศ. [การมาเรียนของนักเรียน
ทุนเสมอภาค น้ าหนัก-ส่วนสูง ของนักเรียนทุนเสมอภาค]
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การวิจัยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ
มีเงื่อนไข ประจ าปีการศึกษา 2563 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข เมื่อวันท่ี 8 ก.ย.63

“ร่วมกันติดตามผลการจัดสรรเงินอุดหนนุตอ่นักเรียนยากจน ครอบครัว และ
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

จัดสรรทรัพยากรเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”

“โครงการวิจัยพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและการติดตามผลการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2563” 

• พัฒนาระบบการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ กสศ.จัดสรรให้กับครัวเรือนนักเรียนยากจนพิเศษ 
• ติดตามการมาโรงเรียน และรายจ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนท้ังครัวเรือนนักเรียนท่ีได้รับทุนเสมอภาคและไม่ได้

รับทุนเสมอภาค 

1. พระนครศรอียธุยา
2. นครราชสมีา
3. หนองบวัล าภู
4. ขอนแกน่
5. อดุรธานี
6. เชยีงใหม่
7. ล าพนู
8. น่าน

9. เชยีงราย
10. ราชบรุี
11. กาญจนบรุี
12. สพุรรณบรุี
13. กระบี่
14. สรุาษฎรธ์านี
15. สงขลา
16.ตรัง

พื้นที่น าร่องระบบการติดตาม

รายชือ่โรงเรยีน และขัน้ตอนการตดิตาม สพฐ.จะแจง้ใหเ้ขตพืน้ที่
การศกึษาทราบเพือ่แจง้โรงเรยีนตอ่ไป

ช่วงการด าเนินงาน : สถานศึกษาติดตามและบันทึกในช่วงเดือนมกราคม 2564
ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org
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สถานศึกษา
เขตพื้นท่ีการศึกษา

กสศ.
หน่วยงานต้นสังกัด

กสศ.

สถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา

20 วันท าการ

19 วันท าการ

ปฏิทินสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ปฏิทินการด าเนินงาน กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง

เปิดระบบ CCT 
สถานศึกษาด าเนินการ

1.แก้ไขข้อมูลผู้ปกครอง
2.เปิดบัญชีพร้อมเพย์(เพ่ิมเติม)
/แก้ไขช่องทางการรับเงิน

13 พ.ย. – 9 ธ.ค. 63 23– 28 ธ.ค. 63

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบ
มีเงื่อนไขนักเรียนกลุ่มเกา่ ผ่าน 2 
ช่องทาง พร้อมเพย์ของ นร. / 
บัญชี ร.ร. กรณีขอรับเงินสด 

6– 11 ม.ค. 64

สถานศึกษา
จ่ายเงินสดให้นักเรียน 

กรณีที่ขอรับผ่านบัญชี ร.ร. 
(ภายใน 20 วันท าการ)
ใบส าคัญรับเงิน (นร.06)

กรณีไม่สามารถจ่ายได ้
(นร. ย้าย ลาออก เสียชีวิต)
คืนเงินกลับไปยัง กสศ.
ผ่านระบบ Bill Payment

18 ม.ค.– 18 ก.พ. 64

กสศ. ด าเนินการประมวลผลข้อมูล
กับหน่วยงานต้นสังกดั เพ่ือยืนยัน

ตัวตนนักเรียนกลุม่เก่า
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20 วันท าการ

ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

ปฏิทินการด าเนินงาน กลุ่มใหม่

สถานศึกษาวางแผนการ
ลงพื้นท่ีเย่ียมบ้าน ช่วงปิดเทอม และ
บันทึกข้อมูล นร.คัดกรองใหม่ ผ่าน

ระบบ DMC เลือกประเภทความด้อย
โอกาส“ยากจน”

13 พ.ย. – 9 ธ.ค. 63
สถานศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษา

19 วันท าการ

กสศ. ประมวลผลข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล

กับหน่วยงานต้นสังกัด 
และดึงข้อมูลตั้งตน้เขา้สู่

ระบบ CCT

10 – 28 ธ.ค. 63 
กสศ.

หน่วยงานต้นสังกัด

กสศ. เปิดระบบ CCT 
สถานศึกษาด าเนินการ

บันทึกข้อมูลการคัดกรอง
นักเรียนยากจน (นร.01)

4 – 15 ม.ค. 64
สถานศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษา

10 วันท าการ

กสศ.ประกาศรายชื่อนักเรียน
ท่ีผ่านเกณฑ์ PMT 

และเปิดระบบให้สถานศึกษาจัดประชุม 
คกก.สถานศึกษา รับรองข้อมูลนักเรียน

(นร.05)

31 ม.ค. – 12 ก.พ. 64
กสศ. สถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา

10 วันท าการ

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนกัเรียน
กลุ่มใหม่ ผ่าน 2 ช่องทาง พร้อมเพย์ของ นร. / 

บัญชี ร.ร. กรณีขอรับเงินสด

22 – 26 ก.พ. 64

กสศ.

สถานศึกษาจ่ายเงินสด
ให้นักเรียน 

กรณีท่ีขอรับผ่านบัญชี ร.ร. 
(ภายใน 20 วันท าการ)
ใบส าคัญรับเงิน (นร.06)

2 – 29 มี.ค. 64
สถานศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษา

กรณีไม่สามารถจ่ายได ้
(นร. ย้าย ลาออก เสียชีวิต)
คืนเงินกลับไปยัง กสศ.
ผ่านระบบ Bill Payment
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การคัดกรองนักเรียนเพื่อขอรับเงนิอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนกัเรยีนยากจน
และทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

นักเรียนคนไหนบ้างที่ต้องคัดกรอง ?

• ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนนักเรียนยากจนครบ 3 ปีแล้ว 
(ตั้งแต่ พ.ศ.2560)

• เคยสมัครแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน
• นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าที่ย้ายสถานศึกษา
• นักเรียนที่ไม่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (ทุกระดับชั้น

ตั้งแต่ ระดับอนุบาล – ม.ต้น)
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การคัดกรองนักเรียนเพื่อขอรับเงนิอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนกัเรียนยากจน
และทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (ต่อ)

ครูประจ าชั้น

[วางแผนลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านและ
ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มใหม่ เพื่อ
คัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 
ตามแบบฟอร์ม นร.01]
* แบบฟอร์ม นร.01 ไม่เปลี่ยนแปลง

ครูแอดมิน

• เตรียมข้อมูลนักเรียนที่จะคัด
กรองแล้วด าเนินการจัดท าข้อมูล
ผ่านระบบ DMC
• ยืนยันตัวตนนักเรียนและเลือก
ความด้อยโอกาสเป็น “ยากจน” 
ผ่านระบบ DMC ภายในวันที่ 9 
ธ.ค. 63 
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* กสศ. ตรวจสอบ ยืนยัน ข้อมูลกับฐานข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการและฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์

นักเรียนที่ผ่านการรับรอง นร. 05 
แล้วไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนเสมอภาคในภาคเรียนที่ 1/2563 เกิดจาก ?

 นักเรียนทุนเสมอภาคมีเลขประจ าตัวประชาชน/เลขรหัส G  หรือ ชื่อ-นามสกุล ไม่ถูกต้อง 
 คุณครูสามารถตรวจสอบเบื้องต้นจากข้อมูล นร.01 ของนักเรียน หากพบข้อมูลผิดพลาด

ให้คุณครูแก้ไขในระบบ DMC ในภาคเรียนที่ 2/2563 "ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563" 
ให้ถูกต้อง

การคัดกรองนักเรียนเพื่อรบัเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจนและ
ทุนเสมอภาคภาคเรียนที่ 2/2563 (ต่อ)



อัพเดทข้อมูลโรงเรียน

ครูแอดมิน จัดการข้อมูลโรงเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน
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การจัดการข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนทนุเสมอภาคให้เป็นปัจจุบัน

แก้ไขข้อมูลผู้ปกครอง

ครูประจ าชั้น แก้ไข
ข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน

กลุ่มเดิม
ให้เป็นปัจจุบัน 
สอดคล้องกับ

ใบส าคัญ
รับเงิน นร.06

อัพเดทข้อมูลผู้ใช้งาน

• ครูประจ าชั้น
• ครูแอดมิน
• เขตพ้ืนที่การศึกษา
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แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เป็นนักเรียน
ยากจนแต่ ไม่ ถึ ง เกณฑ์ยากจนพิ เศษที่
สถานศึกษาเห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือ
และเงินอุดหนุนฯ จาก กสศ.

กสศ. 
เก็บเป็นข้อมูลปรับปรุงพัฒนา

เกณฑ์ต่อไป

การพัฒนาแนวทางยื่นข้อคิดเห็นนักเรียนทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์คดักรอง
นักเรียนทุนเสมอภาค
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ข้อมูลรูปถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทาง
ราชการไทยออกให้/ภาพถ่ายการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

PDPA 

ข้อมูลเลขบัตรประจ าตัวประชาชนคณะกรรมการสถานศึกษา

มาตราการ PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 
ในการด าเนินงานของสถานศึกษา

แบบฟอร์ม นร.06 

แบบฟอร์ม นร.05



30

ระดับการศึกษา
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน(บาท)

เงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมี

เงื่อนไข (บาท)

รวมจ านวนเงินท่ีนักเรียน
ยากจนพิเศษได้รับ/คน

(บาท)

จ่ายให้ผู้ปกครอง/นักเรียน
(บาท) 

จ่ายให้
สถานศึกษา

(บาท)

อนุบาล 
500

(กสศ.จัดสรรใหเ้ฉพาะนักเรยีน

ทีผ่า่นเกณฑย์ากจนพเิศษ)

1,000
(กสศ.จัดสรรเพิม่เตมิ)

1,500

1,500 
500= (เงนิอดุหนุน

ปัจจัยพืน้ฐาน)

1000= (คา่ครองชพี)

-

ประถมศึกษา -

(สพฐ.จัดสรร)
1,000

(กสศ.จัดสรรเพิม่เตมิ)
1,000

1,000
(คา่ครองชพี)

-

ม.ต้น -

(สพฐ.จัดสรร)
1,000

(กสศ.จัดสรรเพิม่เตมิ)
1,000

1,000
(คา่ครองชพี)

-

* เนือ่งดว้ยสถานการณ์ COVID-19 กสศ. จงึมนีโยบายจัดสรรเงนิอดุหนุนเฉพาะสว่นคา่ครองชพีไปยงันักเรยีนทนุเสมอ 

การจัดสรรเงินอุดนักเรียนปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน และ ทุนเสมอภาค
ภาคเรียนที่ 2 / 2563
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* กสศ.ตกลงความร่วมมือกับ 3 ธนาคาร เพื่อให้นักเรียนทุนเสมอภาค เปิดบัญชี 0 บาท ได้แล้ววันนี้

การจัดสรรเงินอุดนักเรียนปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน และ ทุนเสมอภาค
ภาคเรียนที่ 2 / 2563 (ต่อ) 

กสศ.
ด าเนินการจัดสรรเงิน 2 ทางเลือก

บัญชี ธ. นักเรียนพร้อมเพย์
ผูกกับเลขประจ าตัวประชาชน เท่านั้น

กลุ่มเก่า กลุ่มใหม่

บัญชี ธ. สถานศึกษา
*เปิดบัญชีตามที่เงื่อนไข
ที่ กสศ. ก าหนดเท่านั้น

บันทึกแบบใบส าคัญรับเงิน
ตามแบบฟอร์ม นร.06
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การปรับหนังสือแจ้งผลการจัดสรรเงนิอุดหนุนนักเรียนทนุเสมอภาคแบบมี
เงื่อนไข แบบฟอร์ม นร.08

กรณีผู้ปกครองไม่สะดวก
มารับเงินด้วยตนเอง

สามารถมอบอ านาจบุคคลอื่นมารับ
แทนได้ เสียชีวิต หรือไม่อยู่ในสถานะที่มอบ

อ านาจได้ให้ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ด าเนินการยืนยันรับรองการมอบเงิน

อุดหนุนฯดังกล่าว

กรณีผู้ปกครอง
ไม่สามารถมอบอ านาจได้
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การบันทึกแผนการใชจ้่ายเงิน (ก.001) รายงานผลการใช้จ่ายเงนิ (ก.002)
ภาคเรียนที่ 2/2563

เนื่ อ งจากสถานการณ์  COVID-19 กสศ .  จึ งมี
นโยบายจัดสรรเงินเฉพาะส่วนค่าครองชีพไปยัง
นักเรียนทุนเสมอภาค เนื่องจากการจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียนอาจไม่สะดวกและปลอดภัย

• แบบฟอร์ม นร.06 
• แบบฟอร์ม ก.002

หมายเหตุ : สถานศึกษาต้องด าเนินการชี้แจง
เหตุผลในการไม่สามารถด าเนินการได้ทันตาม
ก าหนดของ กสศ. ผ่านระบบด้วย

วันนี้ – 9 ธ.ค. 63
เปิดบันทึกแบบฟอร์มย้อนหลัง ปี 61 - ปัจจุบัน

ไม่ต้องบันทึกแบบฟอร์ม 
ก.001 และ ก.002 ในภาคเรียนที่ 2/2563
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การโอนเงินคืน กสศ. 

สถานศึกษาต้องคืนเงนิ กสศ. เมื่อไร ?

เงินส่วนของนักเรียน เงินส่วนของสถานศึกษา

 ก าหนดให้ใช้ภายใน 2 ภาคเรียน หากเกิด
ระยะเวลาต้องคืน ไม่ร่วมดอกเบี้ย

 คืนเงินในภาคเรียนที่ 2/2561 1/2562 
และ 2/2562 ภายใน 31 ธ.ค. 63

 ไม่สามารถจ่ายให้นักเรียนได้ภายใน 20
วันท าการหลังการประกาศแจ้งในระบบ

 นักเรียนไม่มีตัวตน ย้ายออก ลาออก จบ
การศึกษา เสียชีวิต 
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การโอนเงินคืน กสศ. (ต่อ) 

สถานศึกษาโอนเงินคืน ในช่องทางไหนได้บ้าง ?

ผ่านรูปแบบ Bill Payment  : QR code หรือ Barcode  
ด าเนินการช าระเงินได้ 2 ช่องทาง

ผ่านระบบ Mobile Banking ของทุกธนาคาร ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ช าระ เ งิ นผ่ าน เคาท์ เตอร์ ธนาคารกรุ ง ไทยทุกสาขา 
(มีค่าธรรมเนียม 10 บาท/ครั้ง ไม่สามารถเบิก กสศ.ได้)

ข้อห้ามในการคืนเงิน กสศ.

ห้าม × เปลี่ยนยอดเงินทุกกรณี

ห้าม × ทดลองโอนเงินคืน เช่น การโอน
แบบเศษสตางค์
ห้าม × สแกนจ่ายเงินหลายครั้ง จะท าให้
เกิดการโอนซ้ า
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การบันทึกการมาเรยีน และ น้ าหนักส่วนสูง

การบันทึกการมาเรียน และ น้ าหนักส่วนสูง ส าคัญอย่างไร ?
2 เงื่อนไขส าคัญของเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข ให้สามารถติดตาม 

ช่วยเหลือ นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

สะท้อนความสุขในการเรียนและการขาดเรียนบ่อยเป็น
สัญญานเตือนการหลุดออกจากระบบการศึกษา

พัฒนาการของนักเรียนมีรากฐานจากภาวะโภชนาการ
และสุขลักษณะที่ดี น้ าหนัก-ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
สมวัย ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน

อัตราการมาเรียนและอัตราการคงอยู่ พัฒนาการทางร่างกาย
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การบันทึกการมาเรยีน และ น้ าหนักส่วนสูง (ต่อ)

หมายเหตุ: การบันทึกการมาเรียนควรสอดคล้องกับข้อมูลของโรงเรียนเพ่ือการติดตามภายหลัง

การบันทึกการมาเรยีน

ด าเนินการได้ 2 รูปแบบ 
 บันทึกแบบรายวัน (แบบเดิม)
 บันทึกแบบรายเดือน  
ด าเนินการบันทึกจ านวนวันมาเรียน
ของนักเรียนทุนเสมอภาค

การบันทึกน้ าหนักส่วนสูง

ด าเนินการบันทึก
เฉพาะปลาย

ภาคเรียนที่ 2/2563 
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การพัฒนาศักยภาพครูคดักรองและครูแอดมิน
ผ่านการอบรมระบบสารสนเทศออนไลน์

 เตรียมความพร้อม ก่อนระบบคัดกรอง
นักเรียนเปิดด าเนินการ

 เพิ่มช่องทางในการเข้าถึง เข้าใจ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการด าเนินงาน

 สร้างกลไกและการค้นหาครูแกนน า เพื่อ
ขยายผลต่อในอนาคต
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