
คู�มือการแก�ไขข�อมูลด�อยโอกาสและรายได� 
1. เมื่อเข
าระบบแล
วให
ไปที่เมนู  โรงเรียน 

 
 
2. คลิกที่ รายการ 2.7.9 อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน 

 
 
3. เลือกข
อ  4. เอกสารแก
ไขข
อมูลด
อยโอกาสและรายได
  เพื่อดาวน*โหลดแบบฟอร*ม และข้ันตอนการอัพโหลด
ไฟล* มาทําการศึกษารายละเอียดให
เข
าใจ 

 
ตัวอย2างไฟล* excel 

 
 



4. คลิกที่ เมนู โรงเรียน เลือกข
อ 2.9  รายการระดับโรงเรียน 

 
 
5. จะแสดงรายงานระดับโรงเรียน   ป8การศึกษา-ภาคเรียน 2559-1  ให
คลิกดาวน*โหลดไฟล*ข
อมูล 
รายช่ือนักเรียนสําหรับการแก
ไขข
อมูลด
อยโอกาส  occasion_upload.csv 

 
 
 
 



 
6. เปGดไฟล* occasion_upload.csv จะเห็นรายช่ือนักเรียนและข
อมูลอ่ืนๆอยู2แล
ว  ตามภาพตัวอย2าง 

 
 
ให�ดําเนินการแก�ไข ตามข�อ 7-12 ให�เรียบร�อย 
7. แก�ไข column H ความด
อยโอกาส ความด
อยโอกาสประเภทอะไรดูได
จากไฟล*แบบฟอร*มในเมนู 2.7.9 
8. แก�ไข column I J K L ถ
าขาดแคลนอะไรก็ใส2เลข 1 ไว
 ไม2ขาดก็ปล2อยว2างๆไป 
9. column M ผู
ปกครองคือใคร ส2วนมากโหลดไฟล*มาแล
วมันจะมีข
อมูลอยู2แล
วไม2ต
องแก
ก็ได
 โรงเรียนกรอกไว

ในข
อมูลแต2ละคนอยู2แล
ว 
10. column N รายได
 ต2อเดือนของบิดา (ไม2ปรากฏช่ือใส2 0 เสียชีวิตแล
วใส2 0) กรอกตามความเปQนจริง 
11. column O รายได
 ต2อเดือนของมารดา (ไม2ปรากฏช่ือใส2 0 เสียชีวิตแล
วใส2 0) กรอกตามความเปQนจริง 
12. column P รายได
 ต2อเดือนของผู
ปกครอง (ขอให
มากกว2า 0 ถ
าเปQนเด็กยากจน) บางคนไม2มี 
13. เซฟไฟล* แล
วใช
ไฟล*น้ัน Upload เข
าไปในเมนู 2.7.9 ได
เลย   
14. ทั้งน้ีให
โรงเรียนดําเนินการให
แล
วเสร็จภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559  เวลา 16.00 น. 

สําหรับ โรงเรียนในสังกัด ที่ได�จัดทําข�อมูลนักเรียนด�อยโอกาสและรายได�ผู�ปกครอง เป@นที่เรียบร�อยไปก�อนหน�า
น้ีแล�ว และไม�ต�องการแก�ไขข�อมูลดังกล�าว ไม�ต�องทําการอัพโหลดเอกสารแก�ไข ซ้ําอีก 

 
นิยาม 

นักเรียนด�อยโอกาส   หมายถึง  นักเรียนในโรงเรียนที่ด
อยโอกาสทางการศึกษา  จําแนกได
 ดังน้ี 

1) นักเรียนถูกบังคับให
ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กท่ีต
องทํางานหรือถูกบังคับให

ทํางานหารายได
ด
วยการขายแรงงานก2อนถึงวัยอันสมควร   ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ
าง ไม2มี
โอกาสได
รับการพัฒนาให
เปQนไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย 

2) นักเรียนที่อยู2ในธุรกิจบริการทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก  หมายถึง  เด็กท่ีมีความสมัครใจ หรือถูก
บังคับล2อลวงให
ขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูงให
ต
องตกอยู2ในสภาพท่ีเส่ียงต2อการประกอบ
อาชีพขายบริการทางเพศ 



3) นักเรียนที่ถูกทอดท้ิง หมายถึง เด็กท่ีมารดาคลอดทิ้งไว
ในโรงพยาบาล หรือตามสถานที่ต2าง ๆ 
รวมไปถึงเด็กที่พ2อแม2ปล2อยทิ้งไว
ให
มีชีวิตอยู2ตามลําพัง หรือกับบุคคลอ่ืน โดยไม2ได
รับการเล้ียงดู
จากพ2อแม2 ท้ังน้ี อาจมีสาเหตุมาจากปXญหาการหย2าร
าง หรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู2
ท2ามกลางความสับสน ขาดความรัก ความอบอุ2น ตลอดถึงเด็กที่ขาดผู
อุปการะเล้ียงดู อัน
เน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืน ๆ  

4) นักเรียนที่อยู2ในสถานพินิจและคุ
มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กท่ีกระทําผิดและถูกควบคุม
อยู2ในสถานพินิจและคุ
มครอบเด็กและเยาวชน  ตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ต้ังครรภ*นอก
สมรส ซึ่งมีแนวโน
มที่จะก2อให
เกิดปXญหาต2าง ๆ เช2น การทําแท
ง การฆ2าตัวตาย การทอดทิ้งทารก   

5) นักเรียนเร2ร2อน  หมายถึง  เด็กที่ไม2มีที่อยู2เปQนหลักแหล2งแน2นอน  ดํารงชีวิตอยู2อย2างไร
ทิศทาง  
ขาดปXจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต  เส่ียงต2อการประสบอันตราย  และเปQนปXญหาสังคม 

6) นักเรียนที่ได
รับผลกระทบจากโรคเอดส*  หรือโรคติดต2อร
ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ  หมายถึง  เด็กท่ี
ติดเช้ือเอดส*  หรือมีพ2อแม2เจ็บป]วยด
วยโรคเอดส*  เปQนเด็กท่ีมักถูกมองอย2างรังเกียจจนไม2สามารถ
เข
ารับการศึกษา  หรือบริการอ่ืน ๆ  ร2วมกับเด็กปกติทั่วไปได
 

7) นักเรียนที่เปQนชนกลุ2มน
อย  หมายถึง  เด็กท่ีเปQนบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต2างไป
จากประชาชนส2วนใหญ2ของประเทศ  มีปXญหาเก่ียวกับการถือสัญชาติไทย จนเปQนเหตุให
ไม2มี
โอกาสได
รับการศึกษาหรือบริการอ่ืนๆ ส2วนใหญ2อพยพเข
ามาต้ังหลักแหล2งอยู2ตามบริเวณ
ชายแดนของประเทศไทย 

8) นักเรียนที่ถูกทําร
ายทารุณ  หมายถึง  เด็กท่ีถูกล2วงละเมิดทางร2างกาย  ทางเพศ  หรือทางจิตใจ  
มีชีวิตอยู2อย2างไม2เปQนสุข  ระแวง  หวาดกลัว  เน่ืองจากถูกทําร
ายทารุณ  ถูกบีบคั้นกดดันจากพ2อ
แม2  หรือผู
ปกครอง  ซึ่งมีสภาพจิตใจหรืออารมณ*ไม2เปQนปกติ  หรือถูกล2วงละเมิดทางเพศใน
ลักษณะต2าง ๆ  จากบุคคลท่ีอยู2ใกล
ตัว 

9) นักเรียนยากจน (มากเปQนพิเศษ)  หมายถึง  เด็กซึ่งเปQนบุตรหลานของคนยากจนท่ีมีรายได
ไม2
เพียงพอต2อการล้ียงชีพ (ครอบครัวมีรายได
เฉล่ียไม2เกิน  40,000 บาทต2อป8)  ครอบครัวอยู2รวมกัน
หลายคน  ขาดแคลนปXจจัยพื้นฐาน  มีชีวิตอยู2อย2างยากลําบาก  รวมถึงเด็กในแหล2งชุมชนแออัด  
หรือบุตรของกรรมกรก2อสร
าง  หรือเด็กจากครอบครัวที่อยู2ในถ่ินทุรกันดาร  ขาดโอกาสที่จะ
ได
รับการศึกษาและบริการอ่ืน ๆ 

10) นักเรียนที่มีปXญหาเก่ียวกับยาเสพติด  หมายถึง  เด็กท่ีติดสารระเหยหรือยาเสพติดให
โทษ  หรือ
เด็กกลุ2มเส่ียงการถูกชักนําให
ประพฤติตนไม2เหมาะสม  เก่ียวข
องผูกพันอยู2กับกลุ2มมิจฉาชีพ  ผู
มี
อิทธิพลหรือบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน*จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  เปQนเด็กด
อย
โอกาสท่ีมีแนวโน
มสูงต2อการก2อปXญหาในสังคม 

11) นักเรียนกําพร
า  หมายถึง  เด็กท่ีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต  หรือเด็กท่ีไม2ปรากฏบิดาหรือมารดา  
หรือไม2สามารถสืบหาบิดาหรือมารดาได
 

12) อ่ืนๆ หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนท่ีด
อยโอกาสทางการศึกษานอกเหนือจาก 11 ประการ ข
างต
น 
 


