
พัฒนาโดย ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอนการใช้งานระบบ “พาน้องกลับมาเรียน” 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาพรวมของระบบ 

 “พาน้องกลับมาเรียน” เป็นระบบท่ีถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลในการติดตาม 

ช่วยเหลือ พาน้อง ๆ นักเรียนท่ีหลุดจากระบบการศึกษาโดยใช้ข้อมูลนักเรียนท่ีหายไปจากภาคเรียนท่ี 1/64 

และ 2/64 ของแต่ละสังกัด (สพฐ., สอศ., สช., กศน., กสศ.) เป็นข้อมูลต้ังต้นในการใช้ค้นหา ติดตาม ช่วยเหลือ 

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบการมีตัวตนกับฐานข้อมูลกลางกับระบบ Education Data Center: EDC ของศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมี 2 แบบ 

แบ่งหน้าท่ีกันท างานอย่างชัดเจน คือ 

 
https://dropout.edudev.in.th 

 1. เว็บไซต์ “พาน้องกลับมาเรียน” เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลรายช่ือนักเรียนท่ีหลุดออก

จากระบบเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม โดยท างานร่วมกับเครื่องมือในแอพพลิเคช่ัน 

“พาน้องกลับมาเรียน” ในระบบ Android และ iOS (อยู่ในขั้นรออการพิจารณาอนุมัติจาก Apple) และหาก

ต้องการจะใช้งานแอพพลิเคช่ัน พาน้องกลับมาเรียน ใน Android/iOS ผู้ใช้งานจะต้องผ่านการลงทะเบียนและ

ได้รับอนุมัติให้ใช้งานในเว็บไซต์นี้ก่อนจึงจะสามารถใช้ Username และ Password เข้าระบบใน Mobile 

Application “พาน้องกลับมาเรียน” ได้ 

https://dropout.edudev.in.th/
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 2. Application “พาน้องกลับมาเรียน” เป็น Mobile Application ท่ีเป็นเครื่องมือในการลงพื้นท่ี

ค้นหา ส ารวจ ติดตาม นักเรียนท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษา ตามรายช่ือท่ีปรากฏในเว็บไซต์ “พาน้อง

กลับมาเรียน”  โดย Application จะให้บันทึกสถานะการติดตาม สาเหตุท่ีไม่เรียน พิกัด ภาพถ่าย และเหคุผล

ความจ าเป็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือให้นักเรียนกลับเข้ามาเรียนในระบบต่อไป 

สิทธิ์การใช้งาน และขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน 

 สิทธิ์การใช้งานของระบบจะแบ่งออกเป็น 3 สิทธิ์ โดยแต่ละสิทธิ์ของผู้ใช้งานจะแตกต่างกันไปตาม

บทบาทดังนี้ 

 - ระดับพื้นที่/จังหวัด 

  หากเป็นสังกัดส านักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สิทธิ์ในระดับนี้ก็ คือ 

“ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา” แต่หากเป็นสังกัดอื่น ๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้ใช้งานในระดับนี้ก็คือ ส านักงานส่ งเสริม

การศึกษาเอกชนจังหวัด หรือส านักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด นั่นเอง ซึ่งจะสามารถเห็นข้อมูลนักเรียน 

โรงเรียนท่ีมีนักเรียนหลุดออกจากระบบท่ีอยู่ภายใต้สังกัดของหน่วยงานตนเอง โดยผู้ใช้งานในระดับนี้จะต้องท า

การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน และเป็นผู้อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ผู้ใช้งานในระดับโรงเรียน/สถานศึกษา ของตนเอง

เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานในระบบด้วย ซ่ึงหากผู้ใช้งานในระดับโรงเรียน/สถานศึกษา สมัครใช้งานมาแล้วแต่

ไม่มีการตรวจสอบและอนุมัติ ผู้ใช้งานในระดับโรงเรียน/สถานศึกษา จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ 

 - ระดับโรงเรียน/สถานศึกษา 

  สิทธิ์ในระดับนี้ก็คือโรงเรียน หรือ สถานศึกษาในสังกัดท่ีมีนักเรียนท่ีหลุดออกจากระบบ โดย

ผู้ใช้งานเมื่อสมัครสมาชิกไปแล้วจะต้องรอให้ทางผู้ใช้ระดับพื้นท่ี/จังหวัด ท่ีตนเองสังกัด ตรวจสอบและอนุมัติ

ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ซึ่งสิทธิ์ในระดับนี้ก็คือสามารถบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนท่ีหลุดออก

จากระบบของโรงเรียน/สถานศึกษาของตนเอง 
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 - ระดับบุคคลทั่วไป 

  สิทธิ์ผู้ใช้งานในระดับนี้ออกแบบมาให้กับประชาชน บุคคล หน่วยงานท่ีร่วม MOU ได้เข้ามา

ใช้งานเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ติดตาม รายงานเพิ่มเติม ซึ่งจะเปิดให้ใช้งานในระยะท่ี 2 หลังจากโรงเรียน/

สถานศึกษาได้ด าเนินการติดตามนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 

การลงทะเบียนใช้งาน 
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การเข้าสู่ระบบ 

 ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ “พาน้องกลับมาเรียน” ได้ดังรูปต่อไปนี ้

 
 

 
การตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ต้องติดตาม (ระดับโรงเรียน/สถานศึกษา) 
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การตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ต้องติดตาม (ระดับพื้นที่/จังหวัด) 
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การตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน และจ านวนนักเรียน (ระดับพื้นที่/จังหวัด) 
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การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (ระดับโรงเรียน/สถานศึกษา) 
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การจัดการผู้ใช้งาน (ระดับพื้นที่/จังหวัด) 
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ใช้งาน Mobile Application “พาน้องกลับมาเรียน” 
ระบบ Android 

การติดต้ัง Application “พาน้องกลับมาเรียน” ในระบบ Android 

 ในการติดต้ัง Application “พาน้องกลับมาเรียน” นั้น ท่านสามารถสแกน QR Code ต่อไปนี้เพื่อ

ติดต้ังได้ โดยรองรับต้ังแต่ Android 5.0 เป็นต้นไป 

 
“พานอ้งกลับมาเรียน” Google Play Store 

 

Application “พาน้องกลับมาเรียน” ในระบบ Android 

 เมื่อติดต้ัง Application เรียบร้อยแล้ว จะพบ icon Application “พาน้องกลับมาเรียน” ดังรูป 

 
 

การใช้งาน Application 

 ท่านจะสามารถเข้าใช้งาน Application “พาน้องกลับมาเรียน” ได้ ก็ต่อเมื่อท่านได้สมัครสมาชิกใน

ระดับ “โรงเรียน/สถานศึกษา” และได้รับการอนุมัติให้ใช้งานแล้วจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน (สพท./

จังหวัด) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยการใช้ Username และ รหัสผ่านท่ีได้ก าหนดไว้ใน เว็บไซต์พาน้อง

กลับมาเรียน ดังรูป 
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ซึ่งในการเข้าใช้งานครั้งแรกระบบจะขอสิทธิ์การใช้งานต าแหน่งท่ีต้ัง (GPS Location) ให้ท าการอนุญาติให้ใช้

สิทธิ์ดังรูป 
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ในหน้าแรกจะแสดงสรุปสถานะการติดตาม จ าแนกเป็นสีให้ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะได้ง่าย ๆ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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หากต้องการดูรายช่ือนักเรียนให้แตะท่ี Icon ท่ี 2 ท่ีอยู่ด้านล่างสุดเพื่อแสดงรายช่ือนักเรียนท่ียังไม่ได้

ด าเนินการติดตาม และหากต้องการบันทึกผลการติดตาม ให้แตะท่ีช่ือของนักเรียนท่ีต้องการบันทึกผล ดังรูป 

 
โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของนักเรียน พร้อมเรียกใช้ต าแหน่งละติจูด ลองจิจูด ท่ีอยู่ ณ ขณะนั้น เพื่อ

ก าหนดหมุดท่ีอยู่ของนักเรียนท่ีก าลังติดตามเพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือ โดยให้บันทึกข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด

เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
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ภาพหน้าจอแบบบันทึกการติดตามนักเรียน 



พัฒนาโดย ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เมื่อท าการบันทึกเสร็จระบบจะกลับไปสู่หน้าสรุปผลรวมให้ทราบอีกครั้ง หากต้องการดูข้อมูลต าแหน่งของ

นักเรียนท่ีบันทึกผลแล้วเพื่อใช้ในให้แตะท่ี icon ด้านล่าง ล าดับท่ี 3 ดังรูป 

 
แสดงพิกัดของข้อมูลนักเรียนท่ีได้ท าการบันทึกตามแบบบันทึกข้อมูล 

 

 



พัฒนาโดย ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หากต้องการดูข้อมูลผลการบันทึกรายบุคคล และน าทางไปยังต าแหน่งท่ีต้ังท่ีได้บันทึกไว้สามารถแตะ icon 

ด้านล่างล าดับท่ี 4 ดังรูป 

                 
ในกรณีท่ีต้องการให้ Application น าทางไปยังต าแหน่งท่ีต้ังของนักเรียนให้เล่ือนจอลงมาด้านล่างสุดจะพบปุ่ม 

“น าทางไปยังท่ีอยู่ของนักเรียน” ดังรูป 

                          



พัฒนาโดย ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระบบ iOS 

การติดต้ัง Application “พาน้องกลับมาเรียน” ในระบบ iOS 

 ในการติดต้ัง Application “พาน้องกลับมาเรียน” นั้น ท่านสามารถสแกน QR Code ต่อไปนี้เพื่อ

ติดต้ังได้ โดยรองรับต้ังแต่ iOS 12.1 เป็นต้นไป 

 
“พานอ้งกลับมาเรียน” App Store 

 

การใช้งาน Application “พาน้องกลับมาเรียน” ในระบบ iOS 

 เมื่อติดต้ัง Application เรียบร้อยแล้ว จะพบ icon Application “พาน้องกลับมาเรียน” ดังรูป 

 
การใช้งาน Application 

 ท่านจะสามารถเข้าใช้งาน Application “พาน้องกลับมาเรียน” ได้ ก็ต่อเมื่อท่านได้สมัครสมาชิกใน

ระดับ “โรงเรียน/สถานศึกษา” และได้รับการอนุมัติให้ใช้งานแล้วจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน (สพท./

จังหวัด) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยการใช้ Username และ รหัสผ่านท่ีได้ก าหนดไว้ใน เว็บไซต์พาน้อง

กลับมาเรียน ดังรูป 
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ซึ่งในการเข้าใช้งานครั้งแรกระบบจะขอสิทธิ์การใช้งานต าแหน่งท่ีต้ัง (GPS Location) ให้ท าการอนุญาติให้ใช้

สิทธิ์ดังรูป 
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ในหน้าแรกจะแสดงสรุปสถานะการติดตาม จ าแนกเป็นสีให้ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะได้ง่าย ๆ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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หากต้องการดูรายช่ือนักเรียนให้แตะท่ี Icon ท่ี 2 ท่ีอยู่ด้านล่างสุดเพื่อแสดงรายช่ือนักเรียนท่ียังไม่ได้

ด าเนินการติดตาม และหากต้องการบันทึกผลการติดตาม ให้แตะท่ีช่ือของนักเรียนท่ีต้องการบันทึกผล ดังรูป 
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โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของนักเรียน พร้อมเรียกใช้ต าแหน่งละติจูด ลองจิจูด ท่ีอยู่ ณ ขณะนั้น เพื่อ

ก าหนดหมุดท่ีอยู่ของนักเรียนท่ีก าลังติดตามเพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือ โดยให้บันทึกข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด

เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

 
ภาพหน้าจอแบบบันทึกการติดตามนักเรียน 
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