
การประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม  2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
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ดร.อัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กล่าวเปิดการประชุม

ชี้แจงการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการดูแลชว่ยเหลือนักเรยีน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
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ดร.ไกรยส ภัทราวาท

ผู้จัดการกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา

เส้นทางการสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาและเป้าหมายการด าเนินงาน

ของ กสศ. เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา

ข้อมูลส าคัญจากระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 

2/64

ภาพรวมและทิศทางการท างาน
ด้านข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
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4 Pathways : 4 เส้นทางของกลุ่มเป้าหมาย กสศ. สู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

3-14 ปี

15-24  ปี

ในระบบ นอกระบบ

1

2

3
4

5 6

Leave Intergenerational Poverty 

ไม่ใช่แค่เพ่ิมโอกาส 
แต่ มุ่งเปา้ Learning Outcome
● 21st Century Skills
● Socio-emotional Skills
● Meta-skills

ภาพท่ี 2 : Pathways

Reach Full 
Education Potential 

Employability

Learning Access

A

B

C

D

Learning Outcome

เส้นทางการศึกษาในระบบ เพ่ิมโอกาส รักษาการคงอยู่ 
และส่งต่อให้ส าเร็จการศึกษาเต็มศักยภาพ

เส้นทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สู่การมีงานท าเต็มศักยภาพ

เส้นทางจากในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สู่ การมีงานท า การเป็นผู้ประกอบการ

เส้นทางช้างเผือก จากเด็กเยาวชนนอกระบบ 
สู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา

Alternative Education

4

ผลจากการติดตาม Customer Journeys 
ของกลุ่มเป้าหมาย กสศ. ในช่วง 3 ปีที่ผ่าน

มา

Q1Q2

Q3
Q4



5

งานที่ด าเนินงานแล้ว
ปีการศึกษา2/2564

งานท่ีจะด าเนินการ
ในปี 2565-66



ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียน: ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล + ระบบเฝ้าระวัง

เขตพ้ืนที่การศึกษา: Dashboard สถานการณ์การศึกษาในพ้ืนที่

สพฐ. กสศ.: Dashboard สถานการณ์การศึกษาระดับประเทศ

• กยศ.
• ทปอ.
• ภายใน กสศ.

ระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกัน
โอกาสทางการเรียนรู้

• ภาคเอกชน
• มูลนธิิ/ NGO
• หน่วยงานภาครฐั

One App – เย่ียมบ้าน / คัดกรอง / รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
 บูรณาการการท างานใน 3 โครงการ (ปัจจัยพ้ืนฐานยากจน / CCT / ระบบดูแล)
 บูรณาการฐานข้อมูล เพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูลซ ้าซ้อน (DMC / CCT / ระบบ

ดูแล)
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จ านวนนักเรียนท่ีบันทึกข้อมูล 145,905 คน

ข้อมูลส าคัญจากระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/64

นร. ท่ัวไป จ านวน   111,847 คน 

นร. ยากจนพิเศษ จ านวน 20,913 คน 

นร. ยากจน จ านวน 13,145 คน 
6,420 

5,815 5,709 5,437 5,321 

4,085 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพม.นครพนม

Top 3 เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาทีท่ าขอ้มลูนกัเรยีนยากจน 

และยากจนพิเศษมากทีสุ่ด

จ านวนนักเรียนทีต่้องบันทึกข้อมลู (คน)

จ านวนนักเรียนทีค่ัดกรองความเส่ียง (คน)

ที่มาของขอ้มลู จากระบบสารสนเทศการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนภาคเรียนที ่2/2564 ณ มีนาคม 2565

ทั่วไป 111,847 คน, 

77%

ยากจน 13,145 คน, 

9%

ยากจนพิเศษ 20,913 คน , 

14%
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นร.ยากจน จ านวน 13,145 คน

ข้อมูลความเสี่ยงของนักเรียนยากจน ยากจนพิเศษ ครอบคลุม 6 ด้าน

8,661 

11,280 11,606 
12,894 12,994 12,489 

3,108 

1,085 1,239 
106 31 626 

1,376 
780 

300 
145 120 

30 

13,216 

18,134 18,280 
20,254 20,644 19,787 

4,969 

1,569 2,139 
317 50 1,084 

2,728 1,210 
494 342 219 42 

Top 3 ที่นักเรียนยากจน ยากจนพิเศษ มีปัญหา
มากที่สุด

1. ด้านเศรษฐกิจ : ครัวเรือนยากจน ไม่มีรายได้

/มีภาระพ่ึงพิง

2. ด้านสุขภาพกาย : ทุพโภชนาการ มีปัญหาด้าน

สุขภาพที่กระทบต่อการเรียน

3. ด้านการเรียน : เขียน อ่าน ค านวณไม่คล่อง

/ไม่ได้ เกรดเฉล่ียต ่ากว่าเกณฑ์

ปกติ

เส่ียง

มีปัญหา

นร.ยากจนพิเศษ จ านวน  20,913 คน

ที่มาของขอ้มลู จากระบบสารสนเทศการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนภาคเรียนที ่2/2564 ณ มีนาคม 2565 8



Early warning รายชั้นเรียน 
การจัดกลุ่มนักเรียนที่มีแนวโน้ม ปกติ / เส่ียง /มีปัญหา 

การใช้ข้อมูลระดับสถานศึกษา

Student Profile การติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล

การใช้ข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

1
2 3

1) Top 10 สถานศึกษาที่ปกติมากที่สุด

2) Top 10 สถานศึกษามีความเส่ียง/ปญัหามากที่สุด

3) ดูตาราง สถิติข้อมูลด้านการคัดกรอง
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1010

หัวข้อการน าเสนอ

ระบบสารสนเทศ

แบบฟอร์มการด าเนินงาน

การบันทึกข้อมูลภายใต้ 
กฎหมาย PDPA

การปรับปรุงและ
จุดเน้นการด าเนินงาน
ผ่านระบบสารสนเทศ
การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

แนวทางการท างานปฎิทินการ
ด าเนินงาน

จุดเน้นการท างานตาม
ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 

1/65
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พ้ืนที่น าร่องการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2565

รายชื่อเขตพ้ืนที่สถานศึกษา
สถานศึกษาร่วมด าเนินงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา
25 เขตพ้ืนที่

997 แห่ง
สถานศึกษา

เขตพ้ืนที่เดิม

เขตพ้ืนที่ใหม่

สพป.ลพบุรี เขต 1

เขตพ้ืนที่การศึกษา

หมายเหตุ : เขตพ้ืนที่ที่ด าเนินงานร่วมกับ กพร.สพฐ.

ฉกชน.ส่วนภูมิภาค และ เขตพ้ืนที่การศึกษา
ก ากับ ติดตาม และ สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา



ปฏิทินการด าเนินงานโครงการภาคเรียนที่ 1/2565
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ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65

เปดิระบบ รอบที่ 1
น าเข้าข้อมูลจากระบบ DMC 
-นักเรียนทั่วไป 
-นักเรียนยากจน ยากจนพิเศษ กลุ่มเก่า

พ.ย. 65

ประชุมชี้แจง
การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1/2565

ปดิระบบ รอบที่ 1
เพ่ือเตรียมน าเข้าข้อมูล
จากระบบ CCT 

เปดิระบบ รอบที่ 2
น าเข้าข้อมูลจากระบบ CCT
-นักเรียนยากจน ยากจนพิเศษ
ที่คัดกรอง นร.01

1.สถานศึกษาบันทึกข้อมูล
2.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนับสนุน ติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา

ปดิระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2565
เตรียมประมวลผลการท างาน

ส่วนกลาง ฉกชน / กสศ.
ลงพ้ืนที่ติดตาม สนับสนุน 
เก็บข้อมูลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา / เขตพ้ืนที่น าร่อง

ข้อเสนอ
การขยายผล
ทั่วประเทศ
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Highlight ปฏิทินการด าเนินงาน 1/65 

เปิดระบบสารสนเทศรอบที่ 1
(เฉพาะนักเรียนทั่วไป และ นักเรียนยากจน

ยากจนพิเศษที่รับทุนต่อเนื่อง)

22 ก.ค. – 3 ส.ค. 65
3 - 12 ส.ค. 65

ปิดระบบสารสนเทศเตรียมอัพเดตข้อมูล นร.01 
จากระบบ CCT 

13 ส.ค. – 31 ต.ค 65

เปิดระบบสารสนเทศรอบที ่2
(ข้อมูลนักเรียนครบทุกคนตามฐานข้อมูล 

DMC และ CCT)

ปิดระบบสารสนเทศภาคเรียนที่ 1/2565
เวลา 17.00 น

31 ต.ค. 65



การปรับปรุงแบบฟอร์มการด าเนินงาน
เพราะทุกข้อมูลส าคัญต่อการส่งต่อความช่วยเหลือนักเรียน

ก
าร
ร
ู้จั
ก
น
ัก
เร
ีย
น

เป
น็
ร
าย
บุ
ค
ค
ล

ก
าร
ค
ัด
ก
ร
อ
ง

ค
ว
าม
เส
ี่ ย
ง

- การจัดรูปแบบสัดส่วนของข้อมูลเพ่ืออธิบายครู 

(ข้อมูลส่วนใดอยู่ในระบบ DMC และ CCT ไม่ต้องเก็บ)

- การจัดท าข้อมูลที่บังคับกรอก/ข้อมูลไม่บังคับกรอก เพ่ือลดภาระครูด้านเก็บข้อมูล

- การปรับแบบฟอร์มให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

เพ่ือความปลอดภัยในการท างาน

- ชุดค าถามในการคัดกรองความเสี่ยงแต่ละดา้น มีความเซนซิทีฟทางด้านข้อมูล 

ข้อมูลส่วนใดไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่จ าเป็นต้องเก็บ ตัดออก

- การปรับถ้อยค าให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริงในพ้ืนที่ 

หมายเหต ุ: หากกรอกขอ้มลูผดิพลาดอาจสง่ผลตอ่การช่วยเหลอืในดา้นอื่นๆ ท าให้เดก็นักเรยีนพลาดโอกาสความ

ช่วยเหลอืทีค่วรจะไดร้บั
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ความส าคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ประกาศ กสศ.
เร่ือง การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหว ป ี2565

หลักการส าคัญ

มีความชอบด้วยกฎหมาย
(อธิบายได้ว่าน าข้อมูลไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร)

มีมาตราการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(มาตราการในการดูแลความปลอดภัย)

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 เก็บรวบรวมข้อมูลเท่าท่ีจ าเป็น  (ไม่เก็บข้อมูลเผื่อใช้)
 ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย(มีฐานทางกฎหมายรองรับ)
 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบ 

(ก่อนหรือขณะเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล)
 การเก็บข้อมูลอ่อนไหว ต้องขอความยินยอม
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แบบฟอร์มการด าเนินงานปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์ม 2 
แบบเก็บข้อมูลเย่ียมบา้น นร.
แบบเก็บข้อมูลคัดกรอง นร.
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การพัฒนากลไกและศักยภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา

- สนับสนุนการให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผ่านระบบ Zoom meeting และการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-learning
- สนับสนุนการแลกเปล่ียนรู้และคู่มือการด าเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ

ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

- สนับสนุนเครื่องมือการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ผ่านระบบติดตามระดับภูมิภาคและเขตพ้ืนที่

- สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะการด าเนินงาน
- ร่วมลงพ้ืนที่ในการติดตามสนับสนุนเพ่ือพัฒนาแนวทางการท างาน
ตามบริบทพ้ืนที่

หมายเหตุ ช่วงเวลาในการอบรมและรายละเอียดอื่นๆ จะมีการส่ือสารผ่านไลน์กลุ่มของเขต
พ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์การอบรมให้ทราบอีกคร้ัง
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ช่องทางการติดต่อสื่อสารและการแจ้งปัญหาเชิงเทคนิค

ช่องทางการแจ้งปญัหาขัดข้องทางเทคนิค ระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- แจ้งปญัหา https://forms.gle/RPhUJcmFqz21Bnar5 หรือสแกน QR Code
ตัวอย่างปัญหาเชิงเทคนิค
บันทึกข้อมูลส าเร็จแล้ว ข้อมูลหาย, ชื่อนักเรียนไม่ข้ึน, 
เข้าระบบไม่ได้ ฯลฯ

สถานศึกษา : ติดต่อแลกเปลี่ยนหรือสอบถามเชิงกระบวนการปฏิทินการ
ท างานได้ที่  เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ฉกชน. สพฐ.

เขตพ้ืนที่การศึกษา  : ติดต่อแลกเปลี่ยนหรือสอบถามเชิงกระบวนการ
ปฏิทินการท างานได้ที่  ฉกชน. สพฐ. และ ฉกชน.ส่วนภูมิภาค

https://forms.gle/RPhUJcmFqz21Bnar5


19


