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ค าน า 
สืบเนื่องจากภารกิจของโครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตาม 

มาตรา 5 วงเล็บ 7 ของพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ว่าต้องศึกษาวิจัยและ

พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ และลดความเหลื่อมล ้าในการศึกษา สนองความ ต้องการทางด้าน

ก้าลังแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย สถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 กระทรวงได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงงาน กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันสนับสนุนข้อมูลเพ่ือ

สนับสนุนการก้าหนดเป้าหมายและติดตามประเมินผลการด้าเนินงานตามภารกิจของ กสศ. ทั่วประเทศ เช่น กลุ่ม

นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษท่ีระบบสามารถประมวลผลพื นที่ซึ่งต้องการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  และ

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนนอกระบบการศึกษา เพ่ือให้ กสศ. สามารถประมวลผลข้อมูลเหล่านี ได้เป็นรายบุคคล ใน

ระดับโรงเรียน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัดและภาพรวมในระดับประเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะช่วยสนับสนุนการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านการแก้ปัญหาความ

เหลื่อมล ้าของเด็กในและนอกระบบการศึกษาแล้ว ยังช่วยสนับสนุนการวางแผนในมิติด้านก้าลังคนของประเทศ 

ทักษะของแรงงาน รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานรายจังหวัด เช่น จ้านวนแรงงานมีฝีมือสายอาชีพ ช่วง

อายุ ความเชี่ยวชาญ หรือประมวลผลเจาะจงในเขตพัฒนาพื นที่พิเศษภาคตะวันออก  (อีอีซี)  มีจ้านวนแรงงานผู้มี

ทักษะเท่าไร และจังหวัดข้างเคียงอย่างปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด มีแรงงานที่สามารถตอบโจทย์ความ

ต้องการแรงงานที่ขาดแคลนในพื นที่ อีอีซีได้มากเพียงไหน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนักลงทุนสามารถใช้

ข้อมูลนี ในวางแผนการพัฒนาคนและการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางของพื นที่ 

ดังนั นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 และสอดคล้องกับบริบทการจัดเก็บข้อมูล

ของครู สถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค และหน่วยก้ากับติดตาม  กสศ.จึงมีแนวทางที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable Education: iSEE) เป็นระบบสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการรายงานข้อมูลเด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาในรูปแบบ

ต่างๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทั งด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการขับเคลื่อนการท้างานเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา รวมทั งเพ่ือสนับสนุนการรายงานสถานการณ์ การวางแผนการด้าเนินงาน และติดตาม 

กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของ กสศ. ซึ่งจะน้าไปสู่สร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ท้านโยบาย “มองเห็น” สถานการณ์ความเหลื่อมล ้าได้ชัดเจนในทุกพื นที่ทั่วประเทศและเป็น

เครื่องมือให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจในการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาได้ในอนาคต
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1. วิธีใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาบุคคลทั่วไป (iSEE-Public) 
 กระบวนการท้างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส้าหรับบุคคลทั่วไป (iSEE-Public) นั น ผู้ใช้งานจะสามารถดูข้อมูลได้เลย

โดยที่ไม่จ้าเป็นต้องเข้าสู่ระบบ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 เมนูหลัก คือ เมนูการศึกษาในประเทศไทย เมนูนักเรียนยากจน/จนพิเศษ เมนูเด็กนอกระบบการศึกษา 

และเมนูติดต่อ กสศ. ซึ่งในแต่ละเมนูจะมีเมนูย่อยเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลประเภทต่างๆในหัวข้อนั นได้อย่างละเอียดมากขึ น โดยจะมีกระบวนการท้างาน 

ดังรูป 

รูปที่ 1 กระบวนการท้างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส้าหรับบุคคลทั่วไป (iSEE-Public)ในรูปแบบของ Web Application 
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1.1 ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (iSEE-Public) ในรูปแบบ Web Application 

ในการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ( iSEE-Public) ผ่านช่องทางเว็บแอป

พลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบผ่านการเข้าสู่เว็บไซต์ https://isee-demo.firebaseapp.com โดยจะเป็น

เว็บไซต์เพ่ือแสดงผลชุดข้อมูลในหัวข้อต่างๆในรูปแบบของทั งจ้านวนตัวเลขและกราฟ ซึ่งจะมี เมนูทั งหมด 4 เมนู 

ดังรูปที่ 2 ได้แก่ 

1) การศึกษาในประเทศไทย เป็นข้อมูลเด็กและเยาวชน ข้อมูลของบุคคลากร และข้อมูลทรัพยากร

โรงเรียน 

2) นักเรียนยากจน/จนพิเศษ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษทั งหมด ไม่ว่าจะเป็น

จ้านวนสถิติ ข้อมูลครัวเรือน หรือการมาเข้าเรียนและน ้าหนักส่วนสูง  

3) เด็กนอกระบบการศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนอกระบบ ตั งแต่จ้านวนสถิติ ข้อมูลครัวเรือนและ

เศรษฐกิจ รวมไปถึงสภาพปัญหาและความต้องการ  

4) ติดต่อ กสศ. เป็นช่องทางในการส่งข้อความ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยัง กสศ. 

 

รูปที่ 2 หน้าหลักและเมนูทั งหมด 

เมนูทั งหมดจะอยู่ด้านบนเรียงตามล้าดับและยังสามารถกดที่จุด 4 จุดด้านล่างเพ่ือเข้าไปยังเมนูย่อยต่างๆ

ตามเมนูการศึกษาในประเทศไทย นักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ เด็กนอกระบบการศึกษาได้ ดังรูปที่ 3 เป็นการกด

ที่จุดที่สองเพ่ือเข้าสู่เมนูการศึกษาในประเทศไทย โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเมนูย่อยด้วยการคลิกท่ีไอค่อนของเมนู

ย่อยท่ีผู้ใช้ต้องการจะดูข้อมูล ซึ่งหน้าเว็บจะน้าไปยังหน้าเดียวกันกับการเข้าถึงผ่านการคลิกด้วยเมนูด้านบน 

  

https://isee-demo.firebaseapp.com/
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1.1.1 การศึกษาในประเทศไทย 

ส้าหรับในเมนูการศึกษาในประเทศไทย จะมีเมนูย่อยอีกทั งหมด 3 เมนู คือ เมนูข้อมูลเด็กและ

เยาวชน เมนูข้อมูลครูและบุคลากร และเมนูทรัพยากรโรงเรียน ดังรูปที่ 3 และ 4 

 

รูปที่ 3 เมนูย่อยทั งหมดในเมนูการศึกษาในประเทศไทย (1)  

ตามที่อธิบายข้างต้นว่าช่องทางการเข้าถึงเมนู มีอยู่ 2 ช่องทาง ท้าให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นเมนู

ย่อยทั ง 3 เมนูได้จากการคลิกเข้าไปที่เมนูการศึกษาในประเทศไทย (จุดที่สองด้านล่าง) ในหน้าแรก จะ

เห็นเมนูย่อยดังรูปที่ 4 

 

รูปที่ 1 เมนูย่อยทั งหมดในเมนูการศึกษาในประเทศไทย (2)  

 

(1) ข้อมูลเด็กและเยาวชน เมนูข้อมูลเด็กและเยาวชน จะแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟและ

จ้านวนสถิติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทั งหมด เช่น ข้อมูลจ้านวนนักเรียนแบ่งตาม

เพศ จ้านวนนักเรียนทั งหมดแบ่งตามระดับชั น จ้านวนนักเรียนทั งหมดในประเทศไทย ข้อมูลจ้านวนเด็ ก
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ด้อยโอกาส/เด็กพิการ จ้านวนเด็กพิการแบ่งตามเพศ จ้านวนเด็กพิการแบ่งตามระดับชั น และจ้านวนเด็ก

พิการทั งหมดในประเทศไทย ดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 2 เมนูข้อมูลเด็กและเยาวชน  

 จะเห็นว่าข้อมูลทั งหมดในแต่ละประเภทนั นจะมีสีเพ่ือเป็นสัญลักษณ์บ่ งบอกชุดข้อมูลต่าง ๆ 

นอกจากนั นหากผู้ใช้งานต้องการดาวน์โหลดรูปของกราฟมาเก็บไว้เพ่ือน้าไปใช้งานต่อ หรือหากต้องการ

จะพิมพ์เอกสาร ก็สามารถท้าได้เช่นกันด้วยการกดที่มุมขวาด้านบนเพ่ือเลือกดาวน์โหลดรูปหรือพิมพ์กราฟ

ของข้อมูลนั น ๆ ได้ ดังรูปที่ 6 

 

รูปที่ 3 การดาวน์โหลดและพิมพ์กราฟแสดงผลข้อมูล  
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 ข้อมูลเด็กและเยาวชนนั นจะประกอบไปด้วยกราฟข้อมูลดังต่อไปนี  

 จ้านวนักเรียนทั งหมดในประเทศไทย จ้าแนกตามปีการศึกษา ซึ่งจะแสดงข้อมูล

จ้านวนนักเรียนทั งหมดในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสามารถกดที่กราฟแท่งในแต่ละปี

เพ่ือแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ โดยจะแสดงรายละเอียดเป็นจ้านวนนักเรียนในแต่

ละจังหวัด  

 

 
รูปที่ 4 ข้อมูลจ้านวนนักเรียนทั งหมดในประเทศแบ่งตามจังหวัด  

 

 จ้านวนนักเรียนในประเทศแบ่งตามภาค แสดงเป็นกราฟเส้น โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น

สี่ภาค ในแต่ละปีการศึกษา  

 
รูปที่ 5 จ้านวนนักเรียนในประเทศแบ่งตามภาค  

 



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 6 
 

สามารถกดที่เส้นกราฟแต่ละภาคเพ่ือแสดงตารางข้อมูลเพ่ิมเติมซึ่งเป็นตารางข้อมูลจ้านวน

นักเรียนในแต่ละจังหวัดแบ่งแยกตามเพศ 

 
รูปที่ 6 ข้อมูลจ้านวนนักเรียนแต่ละจังหวัดแบ่งตามเพศ  

 

 ข้อมูลจ้านวนนักเรียนแบ่งตามเพศ แสดงจ้านวนนักเรียนแบ่งตามเพศในแต่ละปี

การศึกษา  

 
รูปที่ 7 จ้านวนนักเรียนแบ่งตามเพศ  

 จ้านวนนักเรียนแบ่งตามระดับชั น แสดงจ้านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั น

ประกอบด้วย อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง

แบ่งออกเป็นแต่ละปีการศึกษา 



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 7 
 

 
รูปที่ 8 จ้านวนนักเรียนแบ่งตามระดับชั น  

 

นอกจากนี ยังสามารถกดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้โดนกดที่แท่งกราฟ ระบบจะแสดงตารางข้อมูล

จ้านวนนักเรียนแบ่งตามระดับชั นแยกตามจังหวัดขึ นมา ดังรูปที่ 12 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถกดเลือกที่กราฟเพ่ือแสดงตารางจ้านวนนักเรียนแบ่งตามจังหวัดขึ นมา 

และยังสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มในระดับ อ้าเภอ ต้าบล และรายโรงเรียนได้ ดังรูปที่ 12  



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 8 
 

 

 

 

 
รูปที่ 9 แสดงขั นตอนการดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในระดับ อ้าเภอ ต้าบล และโรงเรียน  

 

 

เลือกจังหวัดที่ต้องการ

ดูข้อมูลในระดับอ้าเภอ 

เลือกอ้าเภอที่ตอ้งการดู

ข้อมูลในระดับต้าบล 

เลือกต้าบลที่ต้องการดู

ข้อมูลในระดับโรงเรียน 



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 9 
 

 (2) ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาศ/พิการ เมนูข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส/พิการ เป็นการน้าเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติข้อมูลจ้านวนเด็กด้อยโอกาส/พิการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 ข้อมูลจ้านวนนักเรียนด้อยโอกาส/พิการ แสดงจ้านวนนักเรียนด้อยโอกาสแบ่งตาม

ประเภท อาทิเช่น เด็กยากจน เด็กก้าพร้า เป็นต้น และพิการแบ่งตามประเภท อาทิ

เช่น บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางการได้ยิน เป็นต้น 

 
รูปที่ 10 แสดงข้อมูลจ้านวนนักเรียนด้อยโอกาส/พิการ  

 

 จ้านวนเด็กพิการแบ่งตามประเภท แสดงจ้านวนเด็กพิการตามประเภทโดยแยกเพศ

ชาย หญิง 

 



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 10 
 

รูปที่ 11 แสดงข้อมูลจ้านวนเด็กพิการแบ่งตามประเภท  

 จ้านวนนักเรียนพิการแบ่งตามช่วงชั น แสดงจ้านวนเด็กพิการแบ่งตามช่วงชั นได้แก่ 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รูปที่ 12 แสดงข้อมูลจ้านวนเด็กพิการแบ่งตามช่วงชั น  

 

 จ้านวนเด็กพิการแบ่งตามจังหวัดแสดงข้อมูลจ้านวนเด็กพิการทั งหมดในปีการศึกษา 

2561 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย โดยจ้าแนกตามจังหวัดที่มีข้อมูลของเด็กพิการ

เยอะที่สุด เรียงล้าดับไปจนถึงจังหวัดที่มีข้อมูลของเด็กพิการอยู่น้อยที่สุด 

 



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 11 
 

รูปที่ 13 แสดงข้อมูลจ้านวนเด็กพิการแบ่งตามจังหวัด  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั นผู้ใช้สามารถกดที่กราฟแท่งหรือกราฟวงกลมได้ โดยจะแสดงข้อมูล

เพ่ิมเติมขึ นมาในรูปแบบของตารางข้อมูลแบ่งตามจังหวัด ดังตัวอย่างรูปที่ 17 

 
รูปที่ 14 แสดงตัวอย่างข้อมูลเพ่ิมเติมในรูปแบบตารางข้อมูล  

 

 นอกจากนี ยังสามารถกดดูรายละเอียดลงไปยังระดับ อ้าเภอ ต้าบล และโรงเรียนได้ ดังแสดง

รายละเอียดในรูปที่ 18 

  



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 12 
 

 

 

 

 
รูปที่ 15 แสดงขั นตอนการดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในระดับ อ้าเภอ ต้าบล และโรงเรียน  

 
 

เลือกจังหวัดที่ต้องการ

ดูข้อมูลในระดับอ้าเภอ 

เลือกอ้าเภอที่ตอ้งการดู

ข้อมูลในระดับต้าบล 

เลือกต้าบลที่ต้องการดู

ข้อมูลในระดับโรงเรียน 



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 13 
 

(3) ข้อมูลครูและบุคลากร เมนูข้อมูลครูและบุคลากร เป็นการน้าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวน

บุคลากรครู จ้านวนครูจ้าแนกตามต้าแหน่ง ข้อมูลจ้านวนครูแบ่งตามเพศและระดับการศึกษาของครู ดัง

รูปที่ 19 

 

รูปที่ 16 เมนูข้อมูลครูและบุคลากร  
 ข้อมูลจะถูกน้าเสนอในรูปแบบของกราฟเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้อมูลจ้านวนตัวเลขสถิติ
ได้อย่างชัดเจน ในเมนูนี ผู้ใช้งานก็สามารถพิมพ์กราฟหรือดาวน์โหลดรูปกราฟได้ด้วยวิธีที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้นนั่นเอง 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั นผู้ใช้สามารถกดที่กราฟแท่งหรือกราฟวงกลมได้ โดยจะแสดงข้อมูล
เพ่ิมเติมขึ นมาในรูปแบบของตารางข้อมูลแบ่งตามจังหวัด ดังตัวอย่างรูปที่ 20 

  

รูปที่ 17 แสดงตัวอย่างข้อมูลเพ่ิมเติมในรูปแบบตารางข้อมูล  

 นอกจากนี ยังสามารถกดดูรายละเอียดลงไปยังระดับ อ้าเภอ ต้าบล และโรงเรียนได้ ดังแสดง

รายละเอียดในรูปที่ 21 



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 14 
 

 

 

 

 

รูปที่ 18 แสดงขั นตอนการดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในระดับ อ้าเภอ ต้าบล และโรงเรียน  

เลือกจังหวัดที่ต้องการ

ดูข้อมูลในระดับอ้าเภอ 

เลือกอ้าเภอที่ตอ้งการดู

ข้อมูลในระดับต้าบล 

เลือกต้าบลที่ต้องการดู

ข้อมูลในระดับโรงเรียน 



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 15 
 

(4) ข้อมูลทรัพยากรโรงเรียน เมนูข้อมูลทรัพยากรโรงเรียนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลขนาด

โรงเรียน/ห้องเรียนซึ่งจะแบ่งย่อยออกเป็นข้อมูลจ้านวนโรงเรียนแบ่งตามขนาด และจ้านวนห้องเรียนแบ่ง

ตามระดับชั น ข้อมูลไฟฟ้า เช่น อยู่ในเขตบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/นครหลวง อยู่นอกเขตบริการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค/นครหลวง โรงเรียนมีไฟฟ้าใช้ โรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นต้น ข้อมูลแหล่งน ้าเป็นข้อมูลจ้านวน

โรงเรียนที่ใช้แหล่งน ้าแต่ละประเภท เช่น ประปาโรงเรียน ประปาจากหน่วยงานอ่ืน ประปาหมู่บ้าน และ

อ่ืนๆ ข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์แบ่งตามแหล่งที่มาและแบ่งตามการใช้งาน ข้อมูลอินเตอร์เน็ต ข้อมูล

จ้านวนโรงเรียนที่มีปัญหาแต่ละด้าน ดังรูปที่ 22 

 

รูปที่ 19 เมนูข้อมูลทรัพยากรโรงเรียน  
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั นผู้ใช้สามารถกดที่กราฟแท่งหรือกราฟวงกลมได้ โดยจะแสดงข้อมูล

เพ่ิมเติมขึ นมาในรูปแบบของตารางข้อมูลแบ่งตามจังหวัด ดังตัวอย่างรูปที่ 23 

 
 รูปที่ 20 แสดงตัวอย่างข้อมูลเพ่ิมเติมในรูปแบบตารางข้อมูล 

 นอกจากนี ยังสามารถกดดูรายละเอียดลงไปยังระดับ อ้าเภอ ต้าบล และโรงเรียนได้ ดังแสดง

รายละเอียดในรูปที่ 24 



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 16 
 

 

 

 

 

รูปที่ 21 แสดงขั นตอนการดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในระดับ อ้าเภอ ต้าบล และโรงเรียน  

เลือกจังหวัดที่ต้องการ

ดูข้อมูลในระดับอ้าเภอ 

เลือกอ้าเภอที่ตอ้งการดู

ข้อมูลในระดับต้าบล 

เลือกต้าบลที่ต้องการดู

ข้อมูลในระดับโรงเรียน 



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 17 
 

จากข้อมูลสถิติในระดับโรงสามารถกดที่ชื่อโรงเรียนเพ่ือเข้าสู่หน้าแสดงข้อมูลสรุประดับโรงเรียน 

(School Profile) ได้ อาทิเช่น ข้อมูลพื นฐานโรงเรียน ข้อมูลจ้านวนนักเรียน ข้อมูลครู/บุคลากร เป็นต้น 

ดังรูปที่ 25 

 

รูปที่  22 แสดงตัวอย่างข้อมูลสรุประดับโรงเรียน (School Profile)  

(5) แผนที่โรงเรียนในประเทศไทย เมื่อเลือกที่เมนู “แผนที่โรงเรียนในประเทศไทย” ระบบจะ

แสดงต้าแหน่งโรงเรียนบนแผนที่ตามพิกัดของโรงเรียน โดยจะแสดงเป็นสัญลักษณ์จุดวงกลม ซึ่งสามารถ

เลือกรายการ Filter ข้อมูลได้ เพ่ือเลือกดูข้อมูลเฉพาะในพื นที่ที่ต้องการ มีขั นตอนการใช้งานดังต่อไปนี  

 

รูปที่ 23 แผนที่โรงเรียนในประเทศไทย  

1) 2) 

3) 4) 

5) 



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 18 
 

1) เลือกสังกัดที่ต้องการดูต้าแหน่งโรงเรียนบนแผนที่ ประกอบด้วย ดูทุกสังกัด สพฐ. 

อปท. ตชด. และส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

2) เลือกจังหวัดที่ต้องการดูต้าแหน่งโรงเรียนบนแผนที่ 

3) เลือกอ้าเภอที่ต้องการดูต้าแหน่งโรงเรียนบนแผนที่ 

4) เลือกต้าบลที่ต้องการดูต้าแหน่งโรงเรียนบนแผนที่ 

5) ท้าเครื่องหมายถูกหน้าพื นที่ที่ต้องการให้แสดงข้อมูล 

 

(6) พื้นที่ท่ีไม่มีโรงเรียน เมื่อเลือกที่เมนู “พื นที่ที่ไม่มีโรงเรียน” ระบบจะแสดงจุดต้าแหน่งบน

แผนที่เพื่อแสดงพื นที่ ต้าบล อ้าเภอจังหวัด ที่ไม่มีโรงเรียนใกล้เคียงพื นที่ต้าบลนั น พร้อมทั งบอก

รายละเอียดจ้านวนนักเรียนในระบบการศึกษาและจ้านวนเด็กนอกระบบการศึกษา ที่อยู่ในพื นที่ที่เลือก 

ดังรูปที่ 27 

 

รูปที่ 24 แสดงตัวอย่างพื นที่ที่ไม่มีโรงเรียนบนแผนที่  

  



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 19 
 

1.1.2 นักเรียนยากจน/จนพิเศษ 

ในเมนูนักเรียนยากจน/จนพิเศษ จะถูกแบ่งออกเป็น 4 เมนูย่อย คือ เมนูแผนที่นักเรียนยากจน/

ยากจนพิเศษ เมนูสถิตินักเรียนยากจน ข้อมูลครัวเรือนนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ และเมนูการมา

เรียน/น ้าหนัก/ส่วนสูง ดังรูปที่ 28 และ 4.29 

 

รูปที่ 25 เมนูนักเรียนยากจน/จนพิเศษ (1)  

นอกเหนือจากนั นผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เมนูสถานการณ์เด็กนักเรียนยากจน/จนพิเศษ ผ่านการกด

ที่จุดที่ 3 ในแถบด้านล่างที่หน้าหลัก ซึ่งระบบจะแสดงเมนูย่อยเหมือนกับการเข้าสู่เมนูด้วยแถบด้านบน 

ดังรูปที่ 29 

 

รูปที่ 26 เมนูนักเรียนยากจน/จนพิเศษ (2)  

(1) แผนที่นักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ เป็นเมนูที่จะแสดงแผนที่เพ่ือบอกข้อมูลจ้านวนสถิติ

นักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ โดยข้อมูลจะแสดงด้วยสัญลักษณ์สีที่ระบายอยู่บนแผนที่ ซึ่งจะบ่งบอกถึง

อัตราส่วนจ้านวนนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษต่อจ้านวนนักเรียนทั งหมดในพื นที่นั นๆ  
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รูปที่ 27 เมนูแผนที่นักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ  

 ในรายละเอียดของการ Filter ข้อมูลนั น ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลตามปีการศึกษา สังกัดและ

ช่วงชั นตามที่ต้องการได้ ทั งยังสามารถเลือกดูข้อมูลได้ทั งนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษได้ ดัง

รูปที่ 31 โดยเมื่อเลือกประเภทหรือหัวข้อแล้ว รูปแผนที่จะเปลี่ยนการแสดงผลข้อมูลไปตามที่ผู้ใช้งาน

เลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 

รูปที่ 28 แสดงการ Filter ข้อมูลแผนที่นักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ  

(1) เลือกภาคเรียนและปีการศึกษาท่ีต้องการดูข้อมูล 

(2) เลือกสังกัดที่ต้องการดูข้อมูลประกอบด้วย ดูสังกัดทั งหมด สพฐ. อปท. และ ตชด. 

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (6) 
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(3) เลือกช่วงชั นที่ต้องการดูข้อมูลประกอบด้วย ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(4) เมื่อเลือกที่ นร. ยากจนพิเศษ ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่จะแสดงข้อมูลของนักเรียนยากจน

พิเศษในพื นที่ 

(5) เมื่อเลือกที่ นร. ยากจน ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่จะแสดงข้อมูลของนักเรียนยากจนใน

พื นที่ 

(6) เมื่อเลือกที่ นร. ยากจน 100 % ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่จะแสดงข้อมูลของนักเรียน

ยากจนรวมกับนักเรียนยากจนพิเศษในพื นที่ 

นอกจากการ Filter ดังกล่าวข้างต้นแล้วระบบยังสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระดับอ้าเภอ 

ต้าบล และโรงเรียนได้โดยกดท่ีพื นที่ที่ระบายสี ดังแสดงในรูปที่ 32  
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รูปที่ 29 แสดงข้อมูลการกดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในระดับจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล และระดับโรงเรียน  

เลือกพื นที่ระบายสีของจังหวัดที่

ต้องการดูข้อมูลในระดับอ้าเภอ 

เลือกพื นที่ระบายสีของอ้าเภอที่

ต้องการดูข้อมูลในระดับต้าบล 

เลือกพื นที่ระบายสีของต้าบลที่

ต้องการดูข้อมูลในระดับโรงเรียน 
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ถัดมาจากส่วนของแผนที่จะเป็นตารางแสดงผลจ้านวนนักเรียนทั งหมด นักเรียนยากจน นักเรียน

ยากจนพิเศษ และยอดรวมจ้านวนนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ ข้อมูลทั งหมดนี จะแสดงตามรหัสโรงเรียน 

ชื่อโรงเรียนภายในประเทศ ดังรูปที่ 33 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาตามชื่อโรงเรียนได้ หรือกดเลื่อนไปตาม

หน้าต่างๆ ได้ 

 

รูปที่ 30 ตารางแสดงจ้านวนนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ  

(2) สถิตินักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนนักเรียนยากจน/

จนพิเศษ จ้านวนนักเรียนยากจน/จนพิเศษแบ่งตามเพศ จ้านวนนักเรียนยากจน/จนพิเศษแบ่งตามชั น

เรียน นักเรียนยากจนพิเศษแบ่งตามจังหวัด ข้อมูลจ้านวนผู้ปกครองที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐตามปี

การศึกษา 2/2560 - 1/2562 ข้อมูลนักเรียนยากจนจ้าแนกตามค่าน ้าหนักตัวแทนรายได้ (Proxy Means 

Test: PMT) ในแต่ละภูมิภาค และข้อมูลนักเรียนยากจนที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนผ่าน สพฐ. vs 

นักเรียนยากจนที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ตัวแทนรายได้ (PMT) จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน ดังรูปที่ 34 

 



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 24 
 

 

รูปที่ 31 เมนูสถิตินักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ  

(3) ข้อมูลครัวเรือนนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ ในเมนูนี จะเป็นข้อมูลครัวเรือนของนักเรียน

ยากจน/ยากจนพิเศษทั งหมด โดยจะเป็นการแสดงผลข้อมูลทั งในรูปแบบกราฟ จ้านวนสถิติและตาราง 

เช่น ข้อมูลรายได้ครัวเรือนตั งแต่ปีการศึกษา 2/2560-1/2562 สภาวะยากล้าบากของนักเรียนยากจน/

ยากจนพิเศษ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกปีการศึกษาที่ต้องการจะดูข้อมูลได้ สภาวะยากล้าบากตั งแต่ปี

การศึกษา 2/2560-1/2562 ไม่ว่าจะเป็นด้านภาระพ่ึงพิงในครัวเรือน ด้านสภาพบ้าน หรือด้านที่ดินท้ากิน 

เป็นต้น ข้อมูลแหล่งไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ไม่มีไฟฟ้า ใช้เครื่องปั่นไฟ และอ่ืนๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่

สามารถใช้งานได้ เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น และอ่ืนๆ ข้อมูลแหล่งน ้าที่ใช้ในครัวเรือน เช่น 

น ้าประปา น ้าบาดาล และอ่ืนๆ ดังรูปที่ 35 
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รูปที่ 32 เมนูข้อมูลสภาพครัวเรือนของนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ  

(4) การมาเรียน/ข้อมูลโภชนาการนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ ในเมนูนี จะแบ่งประเภท

ข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทคือ ข้อมูลภาวะทางโภชนาการ ดังรูปที่ 3.36 โดยในเมนูข้อมูลภาวะทาง

โภชนาการจะแบ่งย่อยออกเป็นอีก 3 เมนูคือ น ้าหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน ้าหนัก

ตามเกณฑ์ส่วนสูง โดยเมนูน ้าหนักตามเกณฑ์อายุ จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับน ้าหนักตามเกณฑ์อายุแบ่งตาม

เพศ และแบ่งตามระดับชั น ดังรูปที่ 36 

 

รูปที่ 33 เมนูภาวะทางโภชนาการ น ้าหนักตามเกณฑ์อายุ  
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 ต่อมาเมนูย่อยส่วนสูงตามเกณฑ์อายุจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนสูงตามเกณฑ์อายุแบ่งตามเพศ 

และแบ่งตามระดับชั น ดังรูปที่ 37 

 

รูปที่ 34 เมนูภาวะทางโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  

 และเมนูสุดท้ายในเมนูภาวะทางโภชนาการ คือ น ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ซึ่งจะเป็นข้อมูล

เกี่ยวกับน ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงแบ่งตามเพศและระดับชั น ดังรูปที่ 38 

 

รูปที่ 35 เมนูภาวะทางโภชนาการ น ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  
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 ซึ่งข้อมูลทั งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั น ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลตามปีการศึกษาได้ และถัดมา 

ข้อมูลอีกประเภท คือ ข้อมูลการเข้าเรียน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการมาเรียนและการขาดเรียนซึ่งจะ

แสดงอัตราการขาดเรียนแนบมาด้วย รวมไปถึงมีการแสดงตารางร้อยละการเข้าเรียน ร้อยละการขาดเรียน 

ร้อยละการลากิจ/ลาป่วย แบ่งตามระดับชั น ดังรูปที่ 39 

 

รูปที่ 36 เมนูแสดงข้อมูลการเข้าเรียน  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั นผู้ใช้สามารถกดเลือกที่กราฟเพ่ือแสดงตารางข้อมูลในระดับจังหวัด

ขึ นมาได้ ซึ่งตารางข้อมูลนี จะสามารถกดดูรายละเอียดลงไปในระดับอ้าเภอ ต้าบล และระดับโรงเรียนได้ 

ดังแสดงในรูปที่ 40  
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รูปที่ 37 แสดงขั นตอนการดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในระดับ อ้าเภอ ต้าบล และโรงเรียน  

เลือกจังหวัดที่ต้องการ

ดูข้อมูลในระดับอ้าเภอ 

เลือกอ้าเภอที่ตอ้งการดู

ข้อมูลในระดับต้าบล 

เลือกต้าบลที่ต้องการดู

ข้อมูลในระดับโรงเรียน 
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จากข้อมูลสถิติในระดับโรงสามารถกดที่ชื่อโรงเรียนเพื่อเข้าสู่หน้าแสดงข้อมูลสรุประดับโรงเรียน 

(School Profile) ได้ อาทิเช่น ข้อมูลพื นฐานโรงเรียน ข้อมูลจ้านวนนักเรียน ข้อมูลครู/บุคลากร เป็นต้น 

ดังรูปที่ 41 

 

รูปที่ 38 แสดงตัวอย่างข้อมูลสรุประดับโรงเรียน (School Profile)  

(5) ค้นหาโรงเรียน คือ การค้นหาโรงเรียนในพื นที่จากต้าแหน่งที่เลือก ซึ่งหลังจากการประชุมทีม

พัฒนาระบบได้พัฒนาระบบในส่วนนี ขึ นมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

  

  (1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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o ค้นหาต้าแหน่งจากชื่อสถานที่ 

o ค้นหาต้าแหน่งจากพิกัดท่ีตั ง 

o อธิบายรายละเอียดของหมุดที่ปักตามสี  

o สรุปจ้านวนโรงเรียนที่อยู่ในระยะ 20 กิโลเมตรโดยรอบต้าแหน่งที่เลือก โดยแบ่งตาม

สังกัดโรงเรียน 

o แผนที่แสดงต้าแหน่งโรงเรียนรอบสถานที่ที่เลือก 

จากรูปแสดงแผนที่ระบุต้าแหน่งที่ตั งของโรงเรียนในสังกัดต่างๆที่อยู่รอบๆบริเวณสถานที่ที่เลือก

ในระยะ 20 กิโลเมตร โดยสามารถเลือกค้นหาสถานที่ได้จากชื่อสถานที่ หรือพิกัดท่ีตั ง โดยหมุดที่ปักจะ

แยกสังกัดตามสีของหมุดซึ่งมี 4 สังกัดด้วยกันได้แก่ สพฐ. อปท. ตชด. และส้านักพุทธ 

1.1.3 เด็กนอกระบบการศึกษา 

เมนูเด็กนอกระบบการศึกษาจะแบ่งออกเป็นอีก 4 เมนูย่อย คือ เมนูแผนที่เด็กนอกระบบ

การศึกษา เมนูสถิติเด็กนอกระบบการศึกษา เมนูข้อมูลครัวเรือนและเศรษฐกิจ และเมนูสภาพปัญหาและ

ความต้องการ ดังรูปที่ 42 และ 4.43 

 

รูปที่ 39 เมนูเด็กนอกระบบการศึกษา (1)  

และอีกช่องทางการเข้าถึงเมนูย่อยเหล่านี  ผู้ใช้งานสามารถกดที่จุดที่ 4 ในด้านล่างของหน้าหลัก

ได้ ระบบจะแสดงหน้าเมนูสถานการณ์เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ดังรูปที่ 43 ซึ่งมีเมนูย่อย

เหมือนกับกดที่แถบเมนูด้านบน 
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รูปที่ 40 เมนูเด็กนอกระบบการศึกษา (2)  

 

(1) แผนที่เด็กนอกระบบการศึกษา เป็นเมนูแสดงแผนที่จ้านวนสถิติเด็กนอกระบบการศึกษา 

รวมทั งแสดงตารางสรุปข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้เห็นด้วย ซี่งภายในตารางประกอบไปด้วย ชื่อจังหวัด จ้านวน

เด็กทั งหมด ช่วงอายุของเด็กนอกระบบ เช่น อายุ 3-5 ปี อายุ 6-11 ปี และช่วงอ่ืนๆ เปอร์เซ็นต์เด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาเทียบกับจ้านวนเด็กทั งหมด ดังรูปที่ 44 

 

รูปที่ 41 เมนูแผนที่เด็กนอกระบบการศึกษา  
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 นอกจากการการแสดงข้อมูลภาพรวมในระดับประเทศแล้ว ระบบยังสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

ระดับอ้าเภอ และระดับต้าบลได้โดยกดท่ีพื นที่ที่ระบายสี ดังแสดงในรูปที่ 3.45 

 

 

 

รูปที่ 42 แสดงข้อมูลการกดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในระดับจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล และระดับโรงเรียน  

เลือกพื นที่ระบายสีของจังหวัดที่

ต้องการดูข้อมูลในระดับอ้าเภอ 

เลือกพื นที่ระบายสีของอ้าเภอที่

ต้องการดูข้อมูลในระดับต้าบล 
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 (2) สถิติเด็กนอกระบบการศึกษา เป็นเมนูที่แสดงจ้านวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

แบ่งตามช่วงอายุและแบ่งตามเพศ และตารางแสดงจ้านวนเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ละช่วงอายุ ดังรูปที่ 

46 โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลได้ตามจังหวัดที่ต้องการ 

 

รูปที่ 43 เมนูสถิติเด็กนอกระบบการศึกษา  

(3) ข้อมูลครัวเรือนและเศรษฐกิจ การแสดงผลในเมนูข้อมูลครัวเรือนและเศรษฐกิจ ผู้ใช้งาน

สามารถเลือกดูข้อมูลได้ตามปีการศึกษา และช่วงอายุ ซึ่งเมื่อเลือกแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลครัวเรือนและ

เศรษฐกิจตามที่ผู้ใช้งานเลือก โดยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนสมาชิกครัวเรือน สถานภาพของบิดา-

มารดา สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา รายได้ผู้ปกครอง หนี ในระบบและนอกระบบ อาชีพของ

ผู้ปกครอง และการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ทะเบียนคนจน)  ดังรูปที่ 47 
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รูปที่ 44 เมนูข้อมูลครัวเรือนและเศรษฐกิจ  

(4) สภาพปัญหาและความต้องการ ในเมนูสภาพปัญหาและความต้องการ ผู้ใช้งานก็สามารถ

เลือกดูข้อมูลตามปีการศึกษาและช่วงอายุ โดยข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับความต้องการของเด็กและเยาวขน

นอกระบบการศึกษา เคยเรียนสูงสุดที่ชั นใด ระดับชั นสูงสุดที่ต้องการเรียน ประเภทสถานศึกษาที่ต้องการ

เรียน ความช่วยเหลือที่ต้องการเพ่ือกลับไปเรียนต่อได้ อาชีพที่ต้องการฝึก (5 อันดับแรก) และความ

ช่วยเหลือที่ต้องการเพื่อให้สามารถกลับไปฝึกอาชีพได้ ดังรูปที่ 48 

 

รูปที่ 45 เมนูสภาพปัญหาและความต้องการ  

Filter ข้อมูลจากปีการศึกษาและช่วง

อายุ 

Filter ข้อมูลจากปีการศึกษาและช่วง

อายุ 
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1.1.4 ติดต่อ กสศ. 

เป็นเมนูส้าหรับผู้ใช้งานที่ต้องการติดต่อไปยัง กสศ. เพ่ือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ได้ ดังรูปที่ 49 

โดยจะมีข้อมูลเบื องต้นของ กสศ. แสดงอยู่ด้วย เช่น ที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เป็นต้น 

 

รูปที่ 46 เมนู ติดต่อ กสศ. 
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1.2 ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป (iSEE-Public) ในรูปแบบ 

Mobile Application 
ในการใช้งานระบบสารสนเทศรายงานผลข้อมูลเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส้าหรับบุคคลทั่วไป 

(iSEE-Public) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบผ่านการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่นจากทั ง Play Store ด้วยระบบปฏิบัติการ Android และ App Store ด้วยระบบปฏิบัติการ iOS  

 โดยการแสดงผลของแอปพลิเคชั่นจะแสดงผลในรูปแบบของกราฟข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูล

สถานการณ์การศึกษาในประเทศไทย ข้อมูลนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ และข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา โดย

มีรายละเอียดการใช้งานดังต่อไปนี  

 1.2.1 ข้อมูลสถานการณ์การศึกษาในประเทศไทย  

เมนูสถานการณ์การศึกษาในประเทศไทย จะแสดงข้อมูลในภาพรวมของการศึกษาประกอบด้วย 

ข้อมูลเด็กและเยาวชนข้อมูลจ้านวนเด็กด้อยโอกาส ข้อมูลครูและบุคลากร ข้อมูลทรัพยากรโรงเรียน 

 

รูปที่ 47 เมนูหลักรายงานสถาการณ์การศึกษาในประเทศไทย  
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(1) ข้อมูลเด็กและเยาวชน เมื่อเลือกที่เมนู “ข้อมูลเด็กและเยาวชน” ระบบจะแสดงข้อมูลสถิติ

ในรูปแบบของกราฟข้อมูล อาทิเช่นข้อมูล จ้านวนนักเรียนทั งหมดในแต่ละปีการศึกษา 

ข้อมูลจ้านวนนักเรียนแบ่งตามเพศ เป็นต้น 

 

รูปที่ 48 ตัวอย่างข้อมูลเด็กและเยาวชน  
(2) ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส/พิการ เมื่อเลือกที่เมนู “ข้อมูลจ้านวนเด็กด้อยโอกาส/พิการ” ระบบ

จะแสดงข้อมูลสถิติในรูปแบบกราฟ อาทิเช่น ข้อมูลจ้านวนเด็กด้อยโอกาส/พิการแบ่งตาม

ประเภท ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส/พิการแบ่งตามช่วงชั น เป็นต้น 

 

รูปที่ 49 ตัวอย่างข้อมูลเด็กด้อยโอกาส/พิการ  
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(3) ข้อมูลครูและบุคลากร เมื่อเลือกที่เมนู “ข้อมูลครูและบุคลากร” ระบบจะแสดงข้อมูลสถิติ

ในรูปแบบกราฟข้อมูล อาทิเช่นข้อมูลจ้านวนครู/บุคลากรแบ่งตามเพศ ข้อมูลจ้านวนครู/

บุคลากรแบ่งตามต้าแหน่ง เป็นต้น 

 

รูปที่ 50 ตัวอย่างข้อมูลครูและบุคลากร  
(4) ข้อมูลทรัพยากรโรงเรียน เมื่อเลือกที่เมนู “ข้อมูลทรัพยากรโรงเรียน” ระบบจะแสดงข้อมูล

สถิติในรูปแบบของกราฟ อาทิเช่นข้อมูลแหล่งไฟฟ้า ข้อมูลแหล่งน ้า เป็นต้น 

 

รูปที่ 51 ตัวอย่างข้อมูลทรัพยากรโรงเรียน  
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 1.2.2 ข้อมูลนักเรียนยากจน/จนพิเศษ 

เมนูข้อมูลนักเรียนยากจน/จนพิเศษ จะแสดงข้อมูลในเชิงสถิติของนักเรียนยากจน/จนพิเศษ ใน

แต่ละด้าน ประกอบด้วย ข้อมูลสถิตินักเรียนยากจน ข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลการมาเรียน/โภชนาการ 

 

รูปที่ 52 เมนูหลักรายงานข้อมูลนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ  
(1) สถิตินักเรียนยากจน เมื่อเลือกที่เมนู “สถิตินักเรียนยากจน” ระบบจะแสดงข้อมูลสถิติใน

ด้านนักเรียนยากจน/จนพิเศษ อาทิเช่น ข้อมูลจ้านวนนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษในแต่ละ

ปีการศึกษา ข้อมูลสถิตินักเรียนยากจน/จนพิเศษแบ่งจังหวัด เป็นต้น 

 

รูปที่ 53 ตัวอย่างข้อมูลนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ  
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(2) ข้อมูลสภาพครัวเรือนนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ เมื่อเลือกที่เมนู “ข้อมูลครัวเรือน” 
ระบบจะแสดงข้อมูลสถิติทางด้านสภาพครัวเรือนของนักเรียนยากจน อาทิเช่นข้อมูลรายได้
ครัวเรือน ข้อมูลสภาวะความยากล้าบาก เป็นต้น 

 

รูปที่ 54 ตัวอย่างข้อมูลครัวเรือน  
(3) ข้อมูลการมาเรียนและสภาวะโภชนาการของนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ  เมื่อเลือกที่

เมนู “การมาเรียน/ภาวะโภชนาการ” ระบบจะแสดงข้อมูลสถิติทางด้านการมาเรียน และ
ข้อมูลน ้าหนักส่วนสูงของนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ อาทิเช่น ข้อมูลอัตราการมาเรียน
นักเรียนแบ่งตามประเภทความยากจน ข้อมูลการเจริญเติบโตตามวัย เป็นต้น 

 

รูปที่ 55 ตัวอย่างข้อมูลการมาเรียน/ภาวะโภชนาการ  
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 1.2.3 ข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จะแสดงข้อมูลในเชิงสถิติของเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาท่ีได้จากการส้ารวจ ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติเด็กนอกระบบ ข้อมูลครัวเรือนและเศรษฐกิจ 
และข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการ 

 

รูปที่ 56 เมนูหลักข้อมูลเด็กและเยาวชน  
(1) ข้อมูลสถิติเด็กนอกระบบ เมื่อเลือกที่เมนู “สถิติเด็กนอกระบบการศึกษา” ระบบจะแสดง

ข้อมูลสถิติของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อาทิเช่น ข้อมูลจ้านวนเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาตามช่วงอายุ ข้อมูลจ้านวนเด็กและเยาวชนนอกระบบแบ่งตามเพศ 

 

รูปที่ 57 ตัวอย่างข้อมูลสถิติเด็กนอกระบบ  
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(2) ข้อมูลครัวเรือนและเศรษฐกิจของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและครอบครัว 

เมื่อเลือกที่เมนู “ข้อมูลครัวเรือนและเศรษฐกิจ” ระบบจะแสดงข้อมูลข้อมูลทางด้านสภาพ

ครัวเรือนและรายได้ครัวเรือนของครับครัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอาทิเช่น 

ข้อมูลจ้านวนสมาชิกและรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ขอมูลสภาวะความยากล้าบากครัวเรือน เป็น

ต้น 

 

รูปที่ 58 ตัวอย่างข้อมูลครัวเรือนและเศรษฐกิจ  
(3) ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือของเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษา เมื่อเลือกที่เมนู “ปัญหาและความต้องการ” จะแสดงข้อมูลสถิติด้านข้อมูลการ

ส้ารวจสภาพปัญหา และความต้องการช่วยเหลือของเด็กและครับครัว อาทิเช่น ข้อมูลสภาพ

ปัญหาแบ่งตามด้าน ข้อมูลความต้องการแบ่งตามด้านเป็นต้น 

 



 
 

 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 43 
 

 

รูปที่ 59 ตัวอย่างข้อมูลปัญหาและความต้องการ 

 


