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บทท่ี 1 บทน า 
 

1.1 ทีม่าและหลักการ 

สืบเนื่องจากภารกิจตาม มาตรา 5 วงเล็บ 7 ของพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา พ.ศ. 2561 ว่าต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และลดความเหลื่อม

ล้ าในการศึกษา สนองความต้องการทางด้านก าลังแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย สถาบันวิจัย

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงมีแนวทางที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา (Information System for Equitable Education: iSEE) เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

รายงานข้อมูลเด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่

สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทั้งด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการขับเคลื่อนการท างานเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศึกษา รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการรายงานสถานการณ์ การวางแผนการด าเนินงาน และติดตาม 

กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของ กสศ. ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ท านโยบาย “มองเห็น” สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าได้ชัดเจนในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศและ

เป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาได้ในอนาคต 

ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เวอร์ชั่น 1.0 ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 2562 นั้น 

สนับสนุนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการก าหนดเป้าหมายและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจของ กสศ. 

ทั่วประเทศ ใน 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษที่ประมวลผลในระดับโรงเรียน 

ต าบล อ าเภอ จังหวัดและภาพรวมในระดับประเทศ และกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนอกระบบการศึกษา เพ่ือให้ 

กสศ. สามารถประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ตามพ้ืนที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการความ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในการจัดสรรความช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วน 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เวอร์ชั่น 1.0 ยังมี

ข้อจ ากัดในรูปแบบรายงานที่น าเสนอบนระบบสารสนเทศ ซึ่งน าเสนอเป็นสถิติภาพรวม แต่ไม่สามารถเข้าถึง

รายละเอียดข้อมูลรายบุคคลของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ได้ ทั้งนี้เนื่องจากระบบสารสนเทศ

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เวอร์ชั่น 1.0 นั้น ถูกออกแบบขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป จึง

จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลเพียงสถิติภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นในโครงการนี้ กสศ. จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เวอร์ชั่น 2.0 ขึ้นเพ่ือตอบโจทย์ภาคี และหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ กสศ. ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้น พร้อมทั้งสามารถ

ครอบคลุมข้อมูลเด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาที่ครบถ้วนมากขึ้น 
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โดยครอบคลุมทั้ง กลุ่มนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนนอกระบบการศึกษา กลุ่ม

เยาวชนที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และทุนครูรักษ์ถิ่น รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับความ

ช่วยเหลือจากเงินระดมทุน ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์ วางแผนเชิงนโยบาย และการติดตามความช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมายของ กสศ. เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค ์

1. วิจัยและออกแบบแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลภายในของส านักต่าง ๆ ของกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษากับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้อง 

2. วิจัยและออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือน าเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ให้แก่ผู้ใช้งานระบบใน 4 บทบาท ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป ภาคีของกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบุคลากรภายในของกองทุน  

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน าเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา ให้แก่ผู้ใช้งานระบบใน 4 บทบาท ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป ภาคีของกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบุคลากรภายในของกองทุน 

4. จัดท าคู่มือและฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานระบบ 

1.3 ผลผลิต 

1. ระบบฐานข้อมูลเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (iSEE) ซึ่งครอบคลุมข้อมูล ดังนี้ 
o ข้อมูลจากหน่วยงานภาคีของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ได้แก่ 

1) ข้อมูลทะเบียนนักเรียนในระบบการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2) ข้ อมู ล ทะ เบี ย นนั ก เ รี ย น  ส า นั ก ง านคณะกร รมกา รก า รศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ า น 

กระทรวงศึกษาธิการ 
3) ข้อมูลทะเบียนนักเรียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
4) ข้อมูลเด็กและเยาวชน ส านักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
5) ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
6) ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง 

o ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตั้งต้นในการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
ได้แก่ 
1) ข้อมูลเด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2) ข้อมูลนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3) ข้อมูลนักเรียน ม.ปลาย / ปวช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
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4) ข้อมูลเด็กเล็กท่ีไม่ได้เข้าเรียนอนุบาล  
5) ข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา 
6) ข้อมูลเด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่ศึกษาต่อ  
7) ข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

2. ข้อมูลการด าเนินงานของส านักต่าง ๆ ภายในกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ได้แก่ 
o ข้อมูลการคัดกรองและการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ส านักบริหารเงิน

อุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
o ข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้จากการด าเนินงานของส านักพัฒนาการ

เรียนรู้เชิงพ้ืนที่ 
o ข้อมูลการคัดกรองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่ได้จากการด าเนินงานของส านักนวัตกรรม

และทุนการศึกษา 
o ข้อมูลการคัดกรองนักศึกษาครูที่ได้จากการด าเนินงานของส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษา

ครู และสถานศึกษา 
o ข้อมูลความพร้อมในการเข้าเรียน ส านักวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
o ข้อมูลความพร้อมในการประกอบอาชีพ ส านักวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
o ข้อมูลการจัดสรรเงินช่วยเหลือจากการระดมทุน ส านักสื่อสารสาธารณะและระดมความ

ร่วมมือ 
3.  ระบบสารสนเทศเพ่ือน าเสนอรายงานผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา (https://isee.eef.or.th) ซึ่งครอบคลุมการใช้งานของผู้ใช้งานจ านวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 
o ผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลเชิงสถิติเท่านั้น 
o ภาคีของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงสถิติ และข้อมูล

รายบุคคลที่ได้รับการปกปิดตัวตน 
o สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงสถิติในระดับพ้ืนที่เลือกตั้ง และ

สถานศึกษา 
o บุคลากรภายในของกองทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลรายบุคคล 

4. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ( iSEE) ทั้งรูปแบบวีดีโอและ
เอกสาร ส าหรับผู้ใช้งานจ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป ภาคีของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบุคลากรภายในของกองทุน   
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1.4 กลุม่เป้าหมาย 

1. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 กระทรวงได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานในก ากับและสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  

2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ  
4. สถาบันวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา 
5. หน่วยงานภายในกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เช่น ฝ่ายสื่อสาร ฝ่ายระดมทุนเป็นต้น 
6. องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
7. องค์กรระหว่างประเทศด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
8. ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในข้อมูลด้านการศึกษา 

1.5 แผนการด าเนินงาน 
โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2563 มีระยะเวลาด าเนิน

โครงการ 10 เดือน โดยมีแผนการด าเนินงานตามตารางด้านล่างนี้ 

ตารางที่  1 แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1. วิจัยและออกแบบแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลของกองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษากับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคีท่ี

เกี่ยวข้อง  

                    

การบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
/ / /               

การจัดท าฐานข้อมูลตั้งต้นของกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานของ

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยการบูรณาการและ

ประมวลผลข้อมูลจากหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง  

/ / /               
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กิจกรรม 

เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

การบูรณาการฐานข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการด าเนินงานของ

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาในการให้ความช่วยเหลือแก่

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  

/ / /               

การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งต้อง

บูรณาการฐานข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น 
  / /               

2. จัดประชุม สัมภาษณ์ หรือส่งแบบเก็บข้อมูลเพ่ือรวบรวมความ

ต้องการในการใช้งานระบบสารสนเทศ iSEE จากกลุ่มเป้าหมาย และ

แนวทางในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  / / /             

3. วิจัยและออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือน าเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ให้ครอบคลุมมุมมองที่

หลากหลาย  

                    

ก าหนดบทบาทของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา เพื่อจัดท า use case scenario ของระบบ 
  / / /             

ออกแบบมุมมองข้อมูล (data views) เพ่ือใช้ในการเข้าถึงข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
    / /             

ออกแบบรายงานน าเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ user roles ต่าง ๆ ซึ่ง user interface 

ที่ควรสนับสนุน  

    / /             

4. จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการบูรณาการฐานข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้ในการน าเสนอข้อมูลตามมุมมองต่าง ๆ     

            

  

  

ประสานงานและเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา    

/ / / 
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กิจกรรม 

เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

พัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตั้งต้นของกองทุนเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศึกษา    

/ / / / 
  

        

ประสานงานและบูรณาการฐานข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานของ

ส านักต่าง ๆ ภายในกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา      

/ / 

    

    

    

จัดเตรียมข้อมูลตามมุมมองต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
    

  

/ / 

          

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

(isee.eef.or.th) เพ่ือน าเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา  

    

                

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ส าหรับ

ผู้ใช้งานในกลุ่ม public users 
  / / / 

            

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ส าหรับ

ผู้ใช้งานในกลุ่ม partner users    

/ / / 

            

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ส าหรับ

ผู้ใช้งานในกลุ่ม representatives    

  / / /     

      

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ส าหรับ

ผู้ใช้งานในกลุ่ม EEF users      

/ / / 

    

  

    

พัฒนาโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษาเพ่ือให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งาน 5 บทบาท      

  / / 

    

    

  

6. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา 
        

/ / 
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กิจกรรม 

เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

7. จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทาง โดย

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานทั้ง 7 กลุ่มของระบบสารสนเทศเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา  

          / / /     

8. สนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานของระบบสารสนเทศเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  

/ / / / / / / / / / 

9. จัดให้มีระบบ/วิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล / / / / / / / / / / 

10. จัดท ารายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์           /       / 



บทท่ี 2 การบูรณาการฐานข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากับ

ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษานั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอข้อมูลเด็กเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

ทั้งด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการขับเคลื่อนการท างานเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งเพ่ือ

สนับสนุนการรายงานสถานการณ์ การวางแผนการด าเนินงาน และติดตาม กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของ กส

ศ. ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ตาม พ.ร.บ.กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 

ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี และ

มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ ซ่ึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานออกเป็น 7 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 1 ได้แก่  

1) เด็กเล็กในครอบครัวที่ขาดทุนทรัพย์  

2) เด็กในช่วงวัยการศึกษาภาคบังคับที่เข้าไม่ถึงหรือหลุดออกจากระบบการศึกษา แบ่งเป็น  

2.1) เด็กไม่ได้เข้าเรียนอนุบาล  

2.2) เด็กนอกระบบการศึกษา  

3) เด็กวัยเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แบ่งเป็น  

3.1) เด็กอนุบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

3.2) นักเรียนวัยเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ 

3.3) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

4) เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่ศึกษาต่อ  

5) ผู้ขาดแคลนทักษะฝีมือแรงงาน คือกลุ่มประชากรที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

6) โรงเรียนที่ดูแลเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ (2–4)  

7) ครูในพื้นที่ห่างไกลและครูผู้ดูแลเด็กเยาวชนกลุ่มที่ (2–4) 
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รูปที่ 2. 1 เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ส าหรับฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษานั้น แสดง

ในรูปที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลที่ได้ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 2) ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตั้งต้นในการด าเนินงาน

ของ กสศ. และ 3) ฐานข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนั้นการออกแบบแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลของ

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษากับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องนั้น จะมีแนวทาง

ดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 2. 2 การบูรณาการฐานข้อมูลกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษากับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคี 

2.1 การบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคีทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา  

การบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2) 

ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3) ฐานข้อมูลนักเรียน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4)ฐานข้อมูลนักเรียน จากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 5) ฐานข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

6) ฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง 

2.1.1 ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ระบบฐานข้อมูลประชากรหรือทะเบียนราษฎร์นั้น เป็นระบบฐานข้อมูลที่กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทยจัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลทะเบียนของประชากรไทย ซึ่งฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์นี้

จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไทย อาทิ เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด 

บิดา มารดา ศาสนา ฯลฯ ซึ่งรายการข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนั้นแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่  2 รายการข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย 

ล าดับ ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย  ล าดับ ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย 

1 IDCARD 
รหัสประจ าตัว

ประชาชน 

 
14 HOUSECODE รหัสประจ าบ้าน 

2 SUR_CODE รหัสค าน าหน้า  15 HOUSENUM บ้านเลขท่ี 

3 PRE_NAME ค าน าหน้า  16 V_CODE รหัสหมู่ 

4 NAME1 ชื่อ  17 VILLAGENO หมู่ 

5 NAME2 นามสกุล  18 ALLEY ซอย 

6 BIRTHD 
วันเกิด(ปี พศ./

เดือน/วัน) 
 

19 LANE ตรอก 

7 BIRTHD_DD วันที่เกิด  20 ROAD ถนน 

8 BIRTHD_MM เดือนที่เกิด  21 T_CODE รหัสต าบล 

9 BIRTHD_YY ปีที่เกิด คศ.  22 T_NAME ชื่อต าบล 

10 BIRTHD_NEW 
วันเกิด(ปี คศ./

เดือน/วัน) 
 

23 D_NAME ชื่ออ าเภอ 

11 SEXCODE รหัสเพศ  24 P_NAME ชื่อจังหวัด 

12 SEX ค าอธิบายเพศ  25 AGE อายุ 

13 NATIONALIT สัญชาติ  26 SOURCE แหล่งที่มาของข้อมูล 

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์นี้จะมีเพ่ิมข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเมื่อมีการแจ้งเกิดของประชากร และ

ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์จะถูกแก้ไขเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานะหรือข้อมูล อาทิ การแต่งงาน 

การเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล การย้ายที่อยู่ หรือการเสียชีวิต แต่เนื่องจากข้อมูลการเสียชีวิตและข้อมูลการ

เปลี่ยนที่อยู่นั้นเป็นข้อมูลที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญในการมาแจ้งแก่รัฐ ดังนั้นข้อมูลทั้งสองส่วนนี้

ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่มากในปัจจุบัน 

2.1.2 ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส านักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ

จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนแบบบูรณาการ (unified registry) ซึ่งรวบรวมข้อมูลนักเรียนจากฐานข้อมูลของทุก

สังกัดที่มีการจัดการศึกษา โดยได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
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ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนแบบบูรณาการดังกล่าว 

ซึ่งมีการน าเสนอข้อมูลเชิงสถิติทางเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.mis.moe.go.th โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น จัดเก็บข้อมูลนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา ในหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาในประเทศไทยทั้งหมด 22 สังกัด โดยบางสังกัดมีการจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลเพ่ือให้โรงเรียนภายในสังกัดใช้ในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ อาทิ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย แต่ในขณะเดียวกันหลายหน่วยงานก็ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

อย่างเป็นระบบ อาทิ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้การขาดมาตรการในการจัดการ ท าให้ข้อมูลที่ทางศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั้นอาจไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดอยู่บ้าง  

ส าหรับรายการข้อมูลที่ส านักปลัดประทรวงศึกษาธิการจัดเก็บนั้น แสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่  3 รายการข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่จัดเก็บในฐานข้อมูลของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ที ่ รายการข้อมลู ช่ือฟิลด์ หมายเหต ุ
1 ปีการศึกษา AcademicYear ปีการศึกษาปัจจุบันที่จดัเก็บข้อมลู (พ.ศ.) 
2 ภาคการศึกษา Semester ภาคการศึกษาปจัจุบันที่จัดเก็บข้อมูล 

3 รหัสสถานศึกษา/
หน่วยงาน 

SchoolID รหัสของสถานศึกษา/หน่วยงานเจา้ของข้อมูล 

4 รหัสกรม/องค์กร
หลัก/หน่วยงานต้น
สังกัด 

DepartmentID รหัสกรม/องค์กรหลัก/หน่วยงานตน้สังกัด 

5 รหัสนักเรียน StudentID รหัสประจ าตัวนักเรยีน ตามทีส่ถานศึกษา  เป็นผู้
ก าหนดให ้

6 รหัสประจ าตัว
ประชาชน 

PersonID - เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  หรือเลขท่ีหนังสือ
เดินทาง  ) Passport number) 

- ตัวเลข 13 หลัก หรือใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลขให้
ครบ 13 หลัก 

7 รหัสค าน าหน้าช่ือ PrefixCode รหัสที่ใช้แสดงค าน าหน้าช่ือ 

8 ช่ือ FirstName ช่ือ 
9 ช่ือกลาง MiddleName ช่ือกลางหรือฉายาของพระสงฆ ์
10 นามสกลุ LastName นามสกลุ 
11 รหัสเพศ GenderCode รหัสที่ใช้แสดงเพศ 
12 วันเดือนปีเกิด Birthdate วันท่ีเดือนปี พ.ศ. เกิด  
13 รหัสสัญชาติ  NationalityCode รหัสที่ใช้แสดงสัญชาต ิ
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14 รหัสประจ าบา้น RegisterHouseID เลขรหสัประจ าบ้าน  
)ตามส าเนาทะเบยีนบ้าน( 

15 เลขท่ีบ้าน RegisterHouseNumber เลขท่ีบ้าน  
(ตามส าเนาทะเบยีนบ้าน) 

16 หมู่ที ่ RegisterVillageNumber หมู่ที่  
(ตามส าเนาทะเบยีนบ้าน) 

17 ถนน RegisterStreet ช่ือถนน  
(ตามส าเนาทะเบยีนบ้าน) 

18 ซอย RegisterSoi ช่ือซอย  
(ตามส าเนาทะเบยีนบ้าน) 

19 ตรอก RegisterTrok ช่ือตรอก  
(ตามส าเนาทะเบยีนบ้าน) 

20 รหัสจังหวัดอ าเภอ
ต าบล 

RegisterSubDistrict 
Code 

รหัสประจ าจังหวัดอ าเภอต าบล 

21 รหัสประจ าบา้น HouseID เลขรหสัประจ าบ้าน 
)ตามที่พักอาศัยจริง( 

22 เลขท่ีบ้าน HouseNumber เลขท่ีบ้าน 
)ตามที่พักอาศัยจริง( 

23 หมู่ที ่ VillageNumber หมู่ที่(ตามที่พักอาศัยจริง) 
24 ถนน Street ช่ือถนน(ตามที่พักอาศัยจริง) 

25 ซอย Soi ช่ือซอย(ตามที่พักอาศัยจริง) 
26 ตรอก Trok ช่ือตรอก(ตามที่พักอาศัยจริง) 
27 รหัสจังหวัด/อ าเภอ/

ต าบล 
SubDistrictCode รหัสประจ าจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 

28 รหัสความพิการ DisabilityCode รหัสที่ใช้แสดงความพิการ 

29 ส่วนสูง Tall ส่วนสูง หน่วยเป็น ซม. 
30 น้ าหนัก Weight น้ าหนักหน่วยเป็น กก. 
31 รหัสค าน าหน้าช่ือ

บิดา 
FatherPrefixCode รหัสที่ใช้แสดงค าน าหน้าช่ือ 

32 ช่ือบิดา FatherFirstName ช่ือ 
33 นามสกลุบิดา FatherLastNameame นามสกลุ 
34 รหัสความพิการของ

บิดา 
FatherDisabilityCode รหัสที่ใช้แสดงความพิการ 

ของบิดา 
35 รหัสสถานภาพของ

บิดา 
FatherParentStatusCode รหัสที่ใช้แสดงสถานะการมีชีวิตของบิดา หรืออื่นๆ 
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36 รายได้บิดาโดยเฉลี่ย
ต่อป ี

FatherAnnualIncome รายได้โดยเฉลี่ยต่อปีของบิดา 

37 รหัสอาชีพบิดา FatherOccupationCode รหัสที่ใช้แสดงอาชีพของบิดา 
38 รหัสค าน าหน้าช่ือ

มารดา 
MotherPrefixCode รหัสที่ใช้แสดงค าน าหน้าช่ือ 

39 ช่ือมารดา MotherFirstName ช่ือ 
40 นามสกลุมารดา MotherLastName นามสกลุ 

41 รหัสความพิการของ
มารดา 

MotherDisabilityCode รหัสที่ใช้แสดงความพิการ 
ของมารดา 

42 รหัสสถานภาพของ
มารดา 

MotherParentStatusCode รหัสที่ใช้แสดงสถานะการมีชีวิตของมารดา หรืออื่นๆ 

43 รายได้มารดาโดย
เฉลี่ยต่อป ี

MotherAnnualIncome รายได้โดยเฉลี่ยต่อปีของมารดา 

44 รหัสอาชีพมารดา MotherOccupationCode รหัสที่ใช้แสดงอาชีพของมารดา 
45 รหัสสถานภาพการ

สมรสของบิดา-
มารดา 

MaritalStatusCode รหัสที่ใช้แสดงสถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา 

46 จ านวนพี่น้องทั้งหมด BrethenNumber จ านวนพี่น้องทั้งหมด (นับรวมตัวเอง) ซึ่งเกิดจากบิดา-
มารดาเดียวกัน 

47 จ านวนพี่น้องที่ก าลัง
ศึกษาอยู ่

BrethenStudying Number จ านวนพี่น้องทั้งหมดเฉพาะ 
ที่ก าลังศึกษาอยู่   ) นับรวมตัวเอง (ซึ่งเกิดจากบิดา-
มารดาเดียวกัน 

48 รหัสค าน าหน้าช่ือ
ผู้ปกครอง 

ParentPrefixCode รหัสที่ใช้แสดงค าน าหน้าช่ือ 

49 ช่ือผู้ปกครอง 
 

ParentFirstName ช่ือ 

50 นามสกลุผู้ปกครอง ParentLastName นามสกลุ 
51 รหัสความพิการของ

ผู้ปกครอง 
ParentDisabilityCode รหัสที่ใช้แสดงความพิการ 

ของผู้ปกครอง 
52 รายได้ผู้ปกครองต่อ

ปี 
ParentAnnualIncome รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 

ของผู้ปกครอง 

53 รหัสอาชีพผู้ปกครอง ParentOccupationCode รหัสที่ใช้แสดงอาชีพ 
ของผู้ปกครอง 

54 รหัสความเกี่ยวข้อง
กับผู้ปกครอง 

ParentRelationCode รหัสที่ใช้แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ปกครองกับ
นักเรียน 
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55 ปีการศึกษาท่ีเริม่เข้า
เรียน 

AdmissionYear ปีการศึกษาแรกที่เริ่มเข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้  
(ปี พ.ศ.) 

56 รหัสระดับการศึกษา AcademicLevelCode รหัสที่ใช้แสดงระดับการศึกษาปัจจุบัน 
57 รหัสช้ันป ี GradeLevelCode ช้ันเรียนปัจจุบันท่ีก าลังศึกษาอยู ่

58 รหัสหลักสตูร CurriculumCode รหัสที่ใช้แสดงหลักสตูร 
59 รหัสประเภทวิชา MajorCode รหัสที่ใช้แสดงประเภทวิชา 
60 รหัสสาขาวิชา ProgramCode รหัสที่ใช้แสดงสาขาวิชาเรียน 
61 รหัสสาขางาน CourseCode รหัสที่ใช้แสดงสาขางาน 

62 ผลการเรยีนเฉลีย่
สะสม 

GPA เกรดเฉลี่ยสะสม GPA (ถ้ามี) 

63 รหัสความถนัด/
ความสามารถพิเศษ 

TalentCode รหัสที่ใช้แสดงความถนัดทางการเรียน/ความสามารถ
พิเศษท่ีเป็นประโยชน ์
ต่อการศึกษา 

หน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาในประเทศไทยทั้งหมด 22 สังกัด โดยบางสังกัดมีการจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลเพ่ือให้โรงเรียนภายในสังกัดใช้ในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ อาทิ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย แต่ในขณะเดียวกันหลายหน่วยงานก็ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

อย่างเป็นระบบ อาทิ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้การขาดมาตรการในการจัดการ ท าให้ข้อมูลที่ทางศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั้นอาจไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดอยู่บ้าง 

2.1.3 ฐานข้อมูลนักเรียน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือเรียกว่าระบบ

สารสนเทศ Data Management Center (DMC) ทุกภาคเรียน (ทุกวันที่ 10 มิถุนายน และ 10 พฤศจิกายน 

ของทุกปี) เพ่ือใช้ในการจ่ายงบประมาณรายหัวโครงการเรียนฟรี โดยรายการข้อมูลที่ สพฐ. จัดเก็บในระบบ

สารสนเทศ DMC นั้น แสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่  4 รายการข้อมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศ DMC  สพฐ. 

ชื่อคอลัมน ์ ความหมาย ประเภทรายละเอียดข้อมูล 

CODE รหัสโรงเรยีน smis 8หลัก number(8) 

PER_CODE รหัส percode 6 หลัก number (6) 
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AREA_CODE รหัสเขต number (8) 

S_NAME ช่ือโรงเรียน char 

IDNO รหัสประจ าตัวประชาชนนักเรียน number (13) 

LEVEL ช้ัน number 

CLASSROOM ห้อง number 

STUDENTNO รหัสนักเรียน number 

GENDER เพศ F = ผู้หญิง 
M = ผู้ชาย 

TITLE ค าน าหน้า 0000 = ไม่สามารถระบุได ้
001 = เด็กชาย 
002 = เด็กหญิง 
003 = นาย 
004 = นางสาว 
005 = นาง 
9999 = อื่นๆ 

NAME ช่ือ char 

LNAME นามสกลุ char 

NAME_E ช่ือภาษาอังกฤษ char 

LNAME_E นามสกลุภาษาอังกฤษ char 

BIRTHDATE วันเกิด(วัน-เดือน-ปี พศ.) date 

AGE_Y อายุป ี number 

AGE_M อายุเดือน number 

BLOODTYPE กรุ๊ปเลือด char 

RACE สัญชาต ิ number 

NATION เชื่อชาติ number 

RELIGION ศานา number 

OBROTHER จ านวนพี่ชาย number 

YBROTHER จ านวนน้องชาย number 

OSISTER จ านวนพี่สาว number 

YSISTER จ านวนน้องสาว number 
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CHILD นักเรียนคนน้ีเป็นบุตรคนท่ีเท่าไหรข่องครอบครัว number 

MARRIAGE สถานะภาพสมรสของบิดาและมารดา ประกอบด้วย อยู่
ด้วยกัน, หย่ารา้ง บิดาถึงแก่กรรม, มารดาถึงแก่กรรม, 
บิดามารดาถึงแก่กรรม 

number 

F_IDNO เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลักของบิดาของ
นักเรียน 

number (13) 

F_TITLE ค าน าหน้าช่ือของบิดา อาทิ นาย เป็นต้น 0000 = ไม่สามารถระบุได ้
001 = เด็กชาย 
002 = เด็กหญิง 
003 = นาย 
004 = นางสาว 
005 = นาง 
9999 = อื่นๆ 

F_NAME ช่ือของบิดานักเรียนเป็นภาษาไทย char 

F_LNAME นามสกลุของบิดานักเรียนเป็นภาษาไทย char 

F_SALARY รายได้ต่อเดือนของบิดาในหน่วย บาท number 

F_TEL หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ของบิดา number 

M_IDNO เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลักของมารดาของ
นักเรียน 

number (13) 

M_TITLE ค าน าหน้าช่ือของมารดา อาทิ นาง, นางสาว เป็นต้น 0000 = ไม่สามารถระบุได ้
001 = เด็กชาย 
002 = เด็กหญิง 
003 = นาย 
004 = นางสาว 
005 = นาง 
9999 = อื่นๆ 

M_NAME ช่ือของมารดานักเรียนเป็นภาษาไทย char 
M_LNAME นามสกลุของมารดานักเรียนเป็นภาษาไทย char 

M_SALARY รายได้ต่อเดือนของมารดาในหน่วย บาท number 

M_TEL หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ของมารดา number 

P_RELATION ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับนักเรียน อาทิ อา, ลุง, 
ป้า เป็นต้น 

char 

P_IDNO เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลักของผู้ปกครอง
ของนักเรียน 

number (13) 
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P_TITLE ค าน าหน้าช่ือของผู้ปกครอง อาทิ นาย, นาง, นางสาว 
เป็นต้น 

0000 = ไม่สามารถระบุได ้
001 = เด็กชาย 
002 = เด็กหญิง 
003 = นาย 
004 = นางสาว 
005 = นาง 
9999 = อื่นๆ 

P_NAME ช่ือของผู้ปกครองเป็นภาษาไทย char 

P_LNAME นามสกลุของผู้ปกครองเป็นภาษาไทย char 

P_SALARY รายต่อเดือนของผู้ปกครองในหน่วย บาท number 

P_TEL หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ของผู้ปกครอง number 

PSHOMEID รหัสประจ าบา้นของที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน number 

PSHOMENO เลขท่ีบ้านของที่อยู่ตามทะเบียนบา้น number 

PSMOO หมู่ของที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน number 

PSSTREET ถนนของที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน char 

PSTUMBOL ต าบลของที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน char 

PSAMPHUR อ าเภอของที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน char 

PSPROVINCE จังหวัดของที่อยู่ตามทะเบียนบา้น char 

PSPOSTCODE รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน number(5) 

PSTEL หมายเลขโทรศัพท์ของที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน number 

HOMEID รหัสประจ าบา้นของที่อยู่ปัจจุบัน number 

HOMENO เลขท่ีบ้านของที่อยู่ปัจจุบัน number 

MOO หมู่ของที่อยู่ปัจจุบัน number 

STREET ถนนของที่อยู่ปัจจุบัน number 

TUMBOL ต าบลของที่อยู่ปัจจุบัน number 

AMPHUR อ าเภอของที่อยู่ปัจจุบัน number 

PROVINCE จังหวัดของที่อยู่ปัจจุบัน char 

POSTCODE รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ปัจจุบัน number (5) 

TEL หมายเลขโทรศัพท์ของที่อยู่ปัจจุบนั number 
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WEIGHT น้ าหนักของนักเรียนในหน่วย กิโลกรัม number 

HEIGHT ส่วนสูงของนักเรียนในหน่วย เซนติเมตร number 

OCCASION บอกประเภทความด้อยโอกาสที่เดก็เป็นอยู่ 
ประกอบด้วย 

01 = เด็กถูกบังคับให้ขาย
แรงงาน 
02 = เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทาง
เพศ 
03 = เด็กถูกทอดทิ้ง 
04 = เด็กในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กเยาวชน 
05 = เด็กเร่ร่อน 
06 = ผลกระทบจากเอดส ์
07 = ชนกลุ่มน้อย 
08 = เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 
09 = เด็กยากจน 
10 = เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิ 
11 = อื่นๆ 
12 = ก าพร้า 
13 = ท างานรับผิดชอบตนเอง
และครอบครัว 

HOMELESS บอกสถานะการพักนอนประจ าของนักเรียน number 

UNIFORM บอกสถานะการขาดแคลนเครื่องแบบ (F : ขาดแคลน
เครื่องแบบ,  
T : ไม่ขาดแคลนเครื่องแบบ) 

char 

STATIONERY บอกสถานะการขาดแคลนเครื่องเขียน (F : ขาดแคลน
เครื่องเขียน, T : ไม่ขาดแคลนเครือ่งเขียน) 

char 

BOOK บอกสถานะการขาดแคลนแบบเรยีน (F : ขาดแคลน
แบบเรียน, 
T : ไม่ขาดแคลนแบบเรยีน) 

char 

FOOD บอกสถานะการขาดแคลนอาหารกลางวัน (F : ขาด
แคลนอาหารกลางวัน, T : ไม่ขาดแคลนอาหาร
กลางวัน) 

char 
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2.1.4 ฐานข้อมูลนักเรียน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย ที่เข้ารับบริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัด เรียกว่าระบบ CCIS ทุกภาคเรียน เพ่ือใช้ในการจ่ายงบประมาณ โดยรายการข้อมูลที่กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น จัดเก็บในระบบ CCIS นั้น แสดงในตารางที่ 5 

 

 

DEFORMITY บอกประเภทความพิการที่นักเรียนเป็นอยู่ 
ประกอบด้วย 

01 = พิการทางการมองเห็น 
02 = พิการทางการได้ยิน 
03 = พิการทางสติปัญญา 
04 = พิการทางร่างกายและ
สุขภาพ 
05 = พิการทางการเรียนรู ้
06 = พิการทางการพูด 
และภาษา 
07 = พิการทางพฤติกรรม
และอารมณ ์
08 = พิการทางออทิสติก 
09 = พิการซ้ าซ้อน 

ROCKDT ระยะทางจะบ้านถึงโรงเรียนในหนว่ยเมตร ที่เป็นถนน
ลูกรัง 

float 

RUBBERDT ระยะทางจะบ้านถึงโรงเรียนในหนว่ยเมตร ที่เป็น
ถนนลาดยาง 

float 

WATERDT ระยะทางจะบ้านถึงโรงเรียนในหนว่ยเมตร ที่เป็นทางน้ า float 

TIMEDT ระยะเวลาจากบ้านถึงโรงเรียนในหน่วย นาที float 

JOURNEY ลักษณะการเดินทาง  จักรยานยมืเรยีน 
เดินเท้า 
พาหนะไมเ่สียค่าโดยสาร 
พาหนะเสยีค่าโดยสาร 

ST_TYPE   char 

substr   char 
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ตารางที่  5 รายการข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล CCIS 

รายการข้อมูล  รายการข้อมูล 
จังหวัด  ค าน าหน้ามารดา 

อ าเภอ  ช่ือมารดา 
อปท   นามสกลุมารดา 

โรงเรียน  อาชีพมารดา 
ปีการศึกษา  รายได้มารดา 

เลขประจ าตัวประชาชน  สถานภาพครอบครัว 
เลขประจ าตัวเด็กเล็ก  ปัจจุบันเด็กอาศยัอยู่ในความดูแลของ 
สัญชาต ิ  ค าน าหน้าผู้ปกครอง 

เพศ  ช่ือผู้ปกครอง 
ช่ือ  นามสกลุผู้ปกครอง 

นามสกลุ  อาชีพผู้ปกครอง 
วันเกิด  รายได้ผู้ปกครอง 

น้ าหนัก  เลขท่ี 
ส่วนสูง  ช่ือหมู่บ้าน 

เชื้อชาติ  หมู่ที่ 
ศาสนา  ถนน ตรอก ซอย 

ช้ัน  จังหวัด1 
ห้อง  อ าเภอ1 
ค าน าหน้า  ต าบล1 

ช่ือบิดา  รหัสไปรษณีย ์
นามสกลุบิดา  หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน 

อาชีพบิดา  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที ่
รายได้บิดา   

 

2.1.5 ฐานข้อมูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจ าเป็นพ้ืนฐานของคน

ในครัวเรือนในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าเอาไว้ ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิต

ในแต่ละเรื่องอย่างไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) มีมติเมื่อวันที่ 

15 กันยายน 2532 ให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ปี 

2533 จนถึงปัจจุบัน  
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เครื่องชี้วัดข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ที่ใช้ในการจัดเก็บช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 นั้น มี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดด้านสุขภาพ 7 ตัวชี้วัด (2) 

ตัวชี้วัดด้านสภาพแวดล้อม 7 ตัวชี้วัด (3) ตัวชี้วัดด้านการศึกษา 5 ตัวชี้วัด (4) ตัวชี้วัดด้านการมีงานท าและ

รายได้ 4 ตัวชี้วัด และ (5) ตัวชี้วัดด้านค่านิยม 8 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 6 ด้านล่างนี้  

ตารางที่  6 ตัวชี้วัดข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ช่วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจอและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 – 2564  

หมวด ตัวชี้วัดที ่ รายละเอียดตัวชี้วัด หน่วย 

1 1 เด็กแรกเกดิมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ข้ึนไป คน 

  2 เด็กแรกเกดิได้กินนมแม่อยา่งเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน คน 

  3 เด็กแรกเกดิถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามตารางสรา้งเสรมิ
ภูมิคุ้มกันโรค 

คน 

  4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ครัวเรือน 

  5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอยา่งเหมาะสม ครัวเรือน 

  6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าป ี คน 

  7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที คน 

2 8 ครัวเรือนมคีวามมั่นคงในท่ีอยู่อาศยั และบ้านมสีภาพคงทนถาวร ครัวเรือน 

  9 ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบรโิภคเพียงพอตลอดปี อย่างนอ้ยคนละ 5 
ลิตรต่อวัน 

ครัวเรือน 

  10 ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ครัวเรือน 

  11 ครัวเรือนมีการจดับ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสขุลักษณะ ครัวเรือน 

  12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรือน 

  13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอยา่งถูกวิธี ครัวเรือน 

  14 ครัวเรือนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ครัวเรือน 

3 15 เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรยีน คน 

  16 เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี คน 

  17 เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า คน 

  18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยงัไม่มีงาน
ท า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

คน 

  19 คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคดิเลขอย่างง่ายได ้ คน 

4 20 คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได ้ คน 

  21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได ้ คน 
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  22 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อป ี คน 

  23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ครัวเรือน 

5 24 คนในครัวเรือนไม่ดืม่สรุา คน 

  25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี ่ คน 

  26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คน 

  27 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คน 

  28 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คน 

  29 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คน 

  30 ครัวเรือนมสี่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น ครัวเรือน 

  31 ครอบครัวมีความอบอุ่น ครัวเรือน 

 โครงสร้างข้อมูลจากฐานข้อมูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 

ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลเจ้าบ้าน และ

ข้อมูลสมาชิกครัวเรือนคนอ่ืนๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.3 ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1) ข้อมูลครัวเรือน ประกอบด้วย เลขบ้าน จ านวนสมาชิก จ านวนผู้สูงอายุในบ้าน จ านวนคนพิการใน

บ้าน รายได้ครัวเรือนต่อปี รายได้ต่อคนต่อปี หนี้สินในระบบ/นอกระบบ ที่ดิน (บ้านพักอาศัย) ตัวชี้วัดด้าน

ความเป็นอยู่ ตัวชี้วัดด้านสุขภาพ ตัวชี้วัดด้านการศึกษา ตัวชี้วัดด้านรายได้ ตัวชี้วัดด้านค่านิยม 

2) ข้อมูลสมาชิกครัวเรือน ประกอบด้วย เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล เพศ อาชีพ การศึกษา

ศาสนา เป็นผู้สูงอายุ เป็นผู้พิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง พ่ึงพาตนเองได้ อายุ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยที่รับจาก 

อปท. สิทธิรักษาพยาบาล / สถานบริการ ประเภทความพิการ โดยสมาชิกครัวเรือนจ าแนกเป็น เจ้าบ้าน และ

สมาชิกคนอื่นๆในบ้าน (ซึ่งต้องระบุความสัมพันธ์กับเจ้าบ้าน) 
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รูปที่ 2.3 โครงสร้างข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน 

2.1.6 ฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง 

ข้อมูลที่จัดเก็บในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐนั้น เป็นข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและบุคคล

ที่เป็นภาระพ่ึงพิงหรือผู้อุปการะของผู้ลงทะเบียน ดังแสดงในรูปที่  2.4 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลผู้ลงทะเบียน ประกอบด้วย เลขประจ าตัวประชาชน เป็นคนพิการหรือไม่ ผู้ดูแล (ถ้ามี) รหัส

บ้าน (ที่อยู่บ้าน) สถานภาพการอยู่อาศัย (อยู่ตัวคนเดียว/อยู่กับครอบครัว) จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว (มีภาระ/ไม่มี) ค่าเช่าบ้าน การศึกษา การท างาน (ว่างงาน /ศึกษาเพียงอย่างเดียว / 

ศึกษาพร้อมท างาน / ประกอบอาชีพ) อาชีพ (รับจ้างอิสระ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย / ลูกจ้างรัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ / ลูกจ้างภาคอุตสาหกรรม ตามโรงงานหรือส านักงาน / ลูกจ้างภาคเกษตรกรรม รับจ้างท านา ท า

สวน กรีดยาง / ลูกจ้างภาคการก่อสร้าง / ลูกจ้างภาคบริการ แม่บ้าน รปภ. แม่ครัว / ท าเกษตรกรปลูกผัก / 

เลี้ยงสัตว์ / เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า / ข้าราชการบ านาญ / ข้าราชการ พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ)  ข้อมูล

ด้านการเกษตร / รายได้การเกษตรที่ดิน ที่พักอาศัย ที่ดิน (การเกษตร) จ านวนรถยนต์ 

2) ข้อมูลผู้ที่พ่ึงพิงผู้ลงทะเบียน โดยอาจเป็น บิดา มารดา บุตร  

3) ข้อมูลผู้อุปการะของผู้ลงทะเบียน และรายได้ของผู้อุปการะ 
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รูปที่ 2.4 โครงสร้างข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 

2.2 การจัดท าฐานข้อมูลตั้งต้นของกลุม่เป้าหมายในการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศึกษา  
การจัดท าฐานข้อมูลตั้งต้นของกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา โดยการบูรณาการและประมวลผลข้อมูลจากหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

2.2.1 ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากการบูรณาการฐานข้อมูลจาก

หน่วยงานภาคี จ านวน 2 ฐาน ได้แก่ (ก) ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ 

(ข) ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียนในระบบการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยฐานข้อมูลที่ได้จาก

การบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคีทั้งสองข้างต้นนี้ถูกใช้เป็นฐานข้อมูลตั้งต้นส าหรับการด าเนินงาน

ของกองทุนที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายที่ 2, 4 และ 5 ตามรูปที่ 2.1 ได้แก่  

กลุ่มท่ี 2.1: เด็กเล็กที่ไม่ได้เข้าเรียนอนุบาล  

กลุ่มท่ี 2.2: เด็กนอกระบบการศึกษา 

กลุ่มท่ี 4: เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่ศึกษาต่อ  

กลุ่มท่ี 5: ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
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ส าหรับข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่จะเผยแพร่ผ่านระบบ เป็นข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน โดยรายการข้อมูลนั้นจะประกอบด้วย (1) ข้อมูล

พ้ืนฐานของเด็กและเยาวชน และ (2) ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กและ

เยาวชนรายบุคคล โดยมีรายละเอียดรายการข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ตารางที่  7 ข้อมูลพื้นฐานเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

ล าดับ ชื่อคอลัมน ์ ความหมาย  ล าดับ ชื่อคอลัมน ์ ความหมาย 

1 cid 
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

 
19 provincename จังหวัด 

2 title ค าน าหน้า 
 

20 status 
สถานะ นอก
ระบบ 

3 firstname ช่ือ  21 datasource ที่มาของข้อมูล 
4 lastname นามสกลุ  22 updatetime เวลาอัพเดท 

5 birthday วันเกิด 
 

23 survey_result 
สถานะท่ีอยู่ของ
เด็ก 

6 age อาย ุ  24 newhousenum เลขท่ีบ้านใหม ่

7 sex เพศ  25 newvillagecode เลขท่ีบ้านใหม ่
8 nationlity สัญชาต ิ  26 newvillageno หมู่ใหม ่

9 houseid รหัสบ้าน  27 newalley หมู่บ้านใหม ่
10 housenum เลขท่ีบ้าน  28 newlane ซอยใหม ่
11 villagecode รหัสต าบล  29 newroad ถนนใหม่ 
12 villageno หมู ่  30 newtumboncode รหัสต าบลใหม ่
13 alley หมู่บ้าน  31 newtumbonname ต าบลใหม ่

14 lane ซอย  32 newcityname อ าเภอใหม ่
15 road ถนน  33 newprovincename จังหวัดใหม ่
16 tumboncode รหัสต าบล  34 weight น้ าหนัก 
17 tumbonname ต าบล  35 height ส่วนสูง 

18 cityname อ าเภอ  36 img รูปเด็ก 

 

ตารางที่  8 ข้อมูลการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการ 

ล าดับ ชื่อคอลัมน ์ ความหมาย 

1 cid เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

2 staffid คนกรอกแบบฟอร์มบนเว็บ 
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ล าดับ ชื่อคอลัมน ์ ความหมาย 

3 staffname title ช่ือ-นามสกุล คนกรอกแบบฟอร์มบนเว็บ 

4 interviewername ช่ือ นามสกุลคนสัมภาษณ ์

5 stafftel เบอร์โทรศัพท์ผู้ส ารวจ 

6 platform ท าท่ีไหน {mobile/web} 

7 recorddate วันท่ีบันทึก 

8 timestamp เวลาที่บันทึก 

9 who_care ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของใคร   

10 pname ช่ือผู้ปกครอง 

11 plname นามสกลุ 

12 pcid เลขท่ีบัตรประชาชน 

13 ptel หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดตอ่ได้ของผู้ปกครอง 

14 prelation ความสัมพันธ์ 

15 pcareer อาชีพ 

16 pincome รายได้ผู้ปกครอง 

17 peducational การศึกษาสูงสดุของผู้ปกครอง 

18 pnation สัญชาติของผู้ปกครอง 

19 regpoor เคยลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)   

20 father_status พ่อผู้ให้ก าเนิด” ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 

21 mother_status แม่ผู้ให้ก าเนดิ” ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 

22 f_m_relation สถานภาพสมรสของ พ่อ-แม่ 

23 total ทั้งหมดในครัวเรือน................คน 

24 house_income รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน (บาท) 

25 debttype ประเภทภาระหนี้สิน 

26 debtvalue มีหนี้สินเท่าไหร ่

27 house_burden ครัวเรือนมภีาระพึ่งพิง 

28 house_type ประเภทที่อยู่อาศัย 
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ล าดับ ชื่อคอลัมน ์ ความหมาย 

29 house_conditions สภาพที่อยู่อาศัย 

30 personal_car รถยนต์ส่วนบุคคล 

31 pickup_truck รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู ้

32 tractor รถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่นๆ ประเภท 

33 pland ถ้าเป็นเกษตรกรมีที่ดินท ากิน (รวมเช่า) หรือไม ่

34 is_needhelp เคยได้รับความช่วยเหลือท่ีครอบครัวเคยได้รับในปี 2560 

35 needhelp เคยได้รับความช่วยเหลืออะไร 

36 ever_study เคยได้รับการศึกษาหรือไม ่

37 edu_levels (ถ้าเคย) เรียนสูงสุดถึงช้ันไหน 

38 rw_skill อ่านออกเขียนได้หรือ 

39 acident เคยประสบอุบัตเิหตหุรือไม ่

40 his_ill มีโรคประจ าตัวหรือการเจ็บป่วยรา้ยแรงหรือไม่ 

41 what_sick ถ้ามีโรคประจ าตัวหรือการเจ็บป่วยร้ายแรงโปรดระบ ุ

42 disable_type (ถ้ามี)ความพิการ ระบุประเภท 

43 secue สวัสดภิาพและความปลอดภยัในครอบครัว 

44 risk สภาพปัญหาและความเสี่ยง 

45 help ความช่วยเหลือท่ีต้องการ 

46 educational_level ต้องการศึกษาต่อในระดับใด 

47 where_school ต้องการเรียนท่ีไหน 

48 assistance ความช่วยเหลือท่ีต้องการเพื่อให้สามารถกลับไปเรียนต่อได้ 

49 pro_train_about ต้องการฝึกทักษะอาชีพใด 

50 help_job ความช่วยเหลือท่ีต้องการเพื่อให้มคีวามพร้อมในการฝึกอาชีพ 

51 fname ช่ือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เด็ก/เยาวชน 

52 flname นามสกลุผู้ให้ข้อมลูเกี่ยวกับ เด็ก/เยาวชน 

53 frelation ความสัมพันธ์ 
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2.2.2 ฐานข้อมูลนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ฐานข้อมูลนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคีจ านวน 3 

ฐาน ได้แก่ (ก) ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียนในระบบการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ข) 

ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ (ค) ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยฐานข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการฐานข้อมูลทั้งสามฐานข้างต้นนี้ถูกใช้

เป็นฐานข้อมูลตั้งต้นส าหรับการด าเนินงานของกองทุนที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ตาม

รูปที่ 2.1 ได้แก่  

กลุ่มท่ี 3.1: เด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

กลุ่มท่ี 3.2: นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

กลุ่มท่ี 3.3: นักเรียน ม.ปลาย / ปวช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

โดยข้อมูลนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั้น ทั้งท่ีเป็นกลุ่มเด็กอนุบาลและเด็ก

ปฐมวัย นักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย / ปวช. ในทุก ๆ สังกัด ที่ถูกพัฒนามาจากฐานข้อมูลของแต่ละภาคีนั้น จะ

แบ่งเป็น โครงสร้างข้อมูลของแบบขอรับเงินอุดหนุน (นร./กสศ. 01) ดังนี้ 

ตารางที่  9 ข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน นร./กสศ.01 ประจ าปีการศึกษา 1/2563 (ครัวเรือนปกติ) 

ล าดับที ่ ชื่อคอลัมน ์ ความหมาย ประเภทและรายละเอียดข้อมลู 

1 areaid รหัสหน่วยงานตันสังกัด number(8) 

2 area ช่ือหน่วยงานตันสังกัด char 

3 hostid รหัสโรงเรยีน 10 หลัก number(10) 

4 hostname ช่ือโรงเรียน char 

5 province จังหวัดของโรงเรียน char 

6 cid รหัสประจ าตัวประชาชน number(13) 

7 class ช้ันเรียน char 

8 room ห้องเรียน number 

9 idcard1 เลขบัตรประชาชนของสมาชิกครอบครัวคนที่ 1 char 

10 idcardother1 เลขบัตรอื่นๆที่ทางราชกาลออกใหข้องสมาชิกครอบครัว
คนท่ี 1 

char 

11 relation1 ความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครวัคนท่ี 1 char 

12 age1 อายุของสมาชิกครอบครัวคนที่ 1 number(13) 

13 isDisability1 ความพิการทางร่างกาย/สติปัญญาของสมาชิกครอบครัว
คนท่ี 1 

true = มีความพิการ , false = 
ไม่มีความพิการ 
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ล าดับที ่ ชื่อคอลัมน ์ ความหมาย ประเภทและรายละเอียดข้อมลู 

14 salary1 ค่าจ้างเงินเดือนของสมาชิกครอบครัวคนที่ 1 numeric 

15 IncByAgri1 รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรของสมาชิก
ครอบครัวคนที่ 1 

numeric 

16 IncByBusi1 รายได้จากธุรกิจส่วนตัวของสมาชิกครอบครัวคนที่ 1 numeric 

17 IncByGov1 รายได้จากสวัสดิการจากรัฐ/เอกชน (เงินบ านาญ, เบี้ย
ผู้สูงอาย,ุ อุดหนุนเด็กแรกเกิด, อุดหนุนคนพิการ, อื่นๆ 
ของสมาชิกครอบครัวคนที่ 1 

numeric 

18 IncByOth1 รายได้จากแหล่งอื่น (เงินโอน, ค่าเช่า, ดอกเบี้ย, อื่นๆ ) 
ของสมาชิกครอบครัวคนที่ 1 

numeric 

19 GotADisability มีคนพิการ 1 = ใช่ 

20 GotElder มีผู้สูงอายเุกิน 60 ปี 1 = ใช่ 

21 GotYoung มีคนอายุ 15–65 ปี ว่างงาน (ท่ีไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) 1 = ใช่ 

22 IsSingleParent เป็นพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว 1 = ใช่ 

23 NoBurden ครัวเรือนไม่มภีาระพึ่งพิง 1 = ใช่ 

24 OwnHouse อาศัยอยู่บ้านของตนเอง 1 = ใช่ 

25 IsRentHouse อาศัยอยู่บ้านเช่า 1 = ใช่ 

26 IsRentHouseMoney จ านวนค่าใช้จ่ายกรณีอยู่บ้านเช่า numeric 

27 LiveWithTheOther อาศัยอยู่กับผู้อื่น 1 = ใช่ 

28 Apartment อาศัยอยู่หอพัก 1 = ใช่ 

29 FloorCeramic พื้นบ้าน กระเบื้อง/เซรามคิ 1 = ใช่ 

30 FloorParquet พื้นบ้าน ปาเก้/ไม้ขัดเงา 1 = ใช่ 

31 FloorCement พื้นบ้าน ซีเมนต์เปลือย 1 = ใช่ 

32 FloorWood พื้นบ้าน ไม้กระดาน 1 = ใช่ 

33 FloorVinyl พื้นบ้าน ไวนิล/กระเบื้องยาง/เสื่อน้ ามัน 1 = ใช่ 

34 FloorBamboo พื้นบ้าน ไม้ไผ ่ 1 = ใช่ 

35 FloorSoil พื้นบ้าน ดิน/ทราย 1 = ใช่ 

36 FloorOther พื้นบ้าน อื่นๆ 1 = ใช่ 

37 WallCement ฝาบ้าน ฉาบซีเมนต ์ 1 = ใช่ 

38 WallBrick ฝาบ้าน อิฐ/ก้อนปูน/อิฐบล็อก 1 = ใช่ 

39 WallZinc ฝาบ้าน สังกะส ี 1 = ใช่ 

40 WallWoodboard ฝาบ้าน ไม้กระดาน 1 = ใช่ 
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ล าดับที ่ ชื่อคอลัมน ์ ความหมาย ประเภทและรายละเอียดข้อมลู 

41 WallPlywood ฝาบ้าน ไม้อัด 1 = ใช่ 

42 WallSmartboard ฝาบ้าน สมาร์ทบอรด์/ไฟเบอร/์ซีเมนต์บอร์ด 1 = ใช่ 

43 WallBamboo ฝาบ้าน ไม้ไผ่/ท่อนไม้/เศษไม ้ 1 = ใช่ 

44 WallSoil ฝาบ้าน ดิน ไวนลิ และอื่น ๆ 1 = ใช่ 

45 RoofMetal หลังคา โลหะ(เช่น สังกะสี/เหล็ก/อะลูมิเนยีม) 1 = ใช่ 

46 RoofCeramic หลังคา กระเบื้อง/เซรามิค 1 = ใช่ 

47 RoofWoodboard หลังคา ไม้กระดาน 1 = ใช่ 

48 RoofLeaf หลังคา ใบไม/้วัสดุธรรมชาต ิ 1 = ใช่ 

49 RoofVinyl หลังคา ไวนิล/กระดาษ/แผ่นพลาสติก 1 = ใช่ 

50 RoofOther หลังคา อ่ืน ๆ 1 = ใช่ 

51 Toilet มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบรเิวณ 1 = ใช่ 

52 NoFarmimg ไม่ท าเกษตร 1 = ใช่ 

53 SmallLand มีที่ดินน้อยกว่า 1 ไร ่ 1 = ใช่ 

54 BigLand มีที่ดิน 1 ถึง 5 ไร่ 1 = ใช่ 

55 VerybigLand มีที่ดินเกิน 5 ไร ่ 1 = ใช่ 

56 WaterBottle น้ าดื่มบรรจุขวด/ตู้หยอดน้ า 1 = ใช่ 

57 WaterPipe น้ าประปา 1 = ใช่ 

58 WaterGround น้ าบ่อ/น้ าบาดาล 1 = ใช่ 

59 WaterPond น้ าฝน/น้ าประปาภูเขา/ล าธาร 1 = ใช่ 

60 NoLight ไม่มไีฟฟ้า/ไม่มเีครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ 1 = ใช่ 

61 GeneratorLight เครื่องปั่นไฟ/โซลาเซลล ์ 1 = ใช่ 

62 ExtensionLights ไฟต่อพ่วง/แบตเตอรี ่ 1 = ใช่ 

63 MeterLight ใช้ไฟมิเตอร ์ 1 = ใช่ 

64 CarFifteen มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (อายเุกิน 15 ปี) 1 = ใช่ 

65 CarNoFifteen มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ไม่เกิน 15 ปี) 1 = ใช่ 

66 PickupFifteen มีรถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้ (อายุเกิน 15 ปี) 1 = ใช่ 

67 PickupNoFifteen มีรถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้ (ไม่เกิน 15 ปี) 1 = ใช่ 

68 TractorFifteen มีรถไถ/รถเกี่ยวข้าว/รถประเภทเดยีวกัน (อายุเกิน 15 ปี) 1 = ใช่ 

69 TractorNoFifteen มีรถไถ/รถเกี่ยวข้าว/รถประเภทเดยีวกัน (ไม่เกิน 15 ปี) 1 = ใช่ 

70 Bike มีรถมอเตอร์ไซต์/เรือประมงพ้ืนบา้น (ขนาดเล็ก) 1 = ใช่ 

71 NoVehicle ไม่มียานพาหนะในครัวเรือน 1 = ใช่ 
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ล าดับที ่ ชื่อคอลัมน ์ ความหมาย ประเภทและรายละเอียดข้อมลู 

72 Air มีแอร ์ 1 = ใช่ 

73 Tv มีทีวีจอแบน 1 = ใช่ 

74 Pc มีคอมพิวเตอร ์ 1 = ใช่ 

75 Freeze มีตู้เย็น 1 = ใช่ 

76 Wash มีเครื่องซักผา้ 1 = ใช่ 

77 NoElectrical ไม่มีของใช้ดังกล่าว 1 = ใช่ 

78 FamStatus  
สถานภาพครอบครัว 

daddie = พ่อเสยีชีวิต 
dadmom = พ่อแม่อยู่ด้วยกัน 
dadmomdie = เสียชีวิตทั้งคู ่
discard = พ่อ/แม่ทอดทิ้ง 
fambroke = พ่อแม่หย่าร้าง 
momdie = แมเ่สียชีวิต 
separate = พ่อแม่แยกกันอยู ่

79 StayWith  
นักเรียนอาศัยอยู่กับ 

alone = อยู่ล าพัง 
boss = ผู้อุปการะ/นายจ้าง 
counsin = ญาต ิ
dadmom = พ่อ/แม ่
school = ครัวเรือนสถาบัน 

80 DistanceSch_K ระยะทางจากบา้นไปโรงเรยีน (กิโลเมตร) numeric 

81 DistanceSch_M ระยะทางจากบา้นไปโรงเรยีน (เมตร) numeric 

82 TimeGoSch_H ใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (ช่ัวโมง) numeric 

83 TimeGoSch_M ใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (นาที) numeric 

84 MoneyGoSch ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง numeric 

85 VehicleGoSch การเดินทางมาโรงเรียน char 

86 SignParentName ช่ือผู้ปกครอง/ผู้แทน char 

87 SignTeacherName ช่ือผู้ลงเยี่ยมบ้าน char 

88 CanHomevisit คุณครลูงเยี่ยมบ้านด้วยตนเอง char 

89 ImageAddressType ประเภทภาพถ่าย char 

90 ImageSchoolSignReason ภาพถ่ายนักเรยีนคู่กับป้ายโรงเรยีน เนื่องจาก char 

91 noparent ไม่มผีู้ปกครอง 1 = ไม่มีผู้ปกครอง 

92 noparentid ผู้ปกครองไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 1 = ไม่มีเลขบตัรประชาชน 
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ล าดับที ่ ชื่อคอลัมน ์ ความหมาย ประเภทและรายละเอียดข้อมลู 

93 pcid รหัสประจ าตัวประชาชนผูป้กครอง number(13) 

94 prelate ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับนักเรียน char 

95 peducation การศึกษาของผู้ปกครอง char 

96 pcarrier อาชีพผู้ปกครอง char 

97 pcarrier_other อาชีพผู้ปกครอง กรณีอื่นๆ char 

98 pgr เคยลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน) 1 = เคยลงทะเบียนคนจน 

 

2.3 การบูรณาการฐานข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการด าเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษาในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  

การบูรณาการฐานข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษาในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของส านักต่าง ๆ ภายใน กสศ. ดังแสดงในรูปที่ 2.5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

2.3.1 ส านักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ส านักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มีการจัดท าฐานข้อมูลในการด าเนินงานคัดเลือกและ

จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 3.1 เด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

กลุ่มที่ 3.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย

ครอบคลุมนักเรียนใน 3 สังกัด ได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น และสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  

กลุ่มที่ 3.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสังกัดกองบัญชาการต ารวจ

ตระเวนชายแดน 

2.3.2 ส านักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่  

ส านักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพ้ืนที่ มีการจัดท าฐานข้อมูลในการด าเนินงานค้นหาและช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษา ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 2.1 เด็กเล็กท่ีไม่ได้เข้าเรียนอนุบาล 

กลุ่มท่ี 2.2 เด็กนอกระบบการศึกษา 

กลุ่มท่ี 4 เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ แต่ไม่ศึกษาต่อ 
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กลุ่มท่ี 5 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

2.3.3 ส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษา  

ส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษามีการจัดท าฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนนวัตกรรมสาย

อาชีพและทุนการศึกษาจาก กสศ. ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

กลุ่มท่ี 3.3 นักเรียนระดับปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา มีการจัดท าฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนใน

โครงการครูรักษ์ถ่ิน ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

กลุ่มท่ี 3.3 นักเรียนระดับปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ส านักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ มีการพัฒนาฐานข้อมูลการระดมทุนให้ความช่วยเหลือแก่

กลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ซึ่งในปัจจุบันครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

กลุ่มที่ 3.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย

ครอบคลุมนักเรียนใน 3 สังกัด ได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น และสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  

2.3.4 สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

สถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามีการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือค้นคว้าวิจัยแนวทางในการ

ส่งเสริม ช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ของ กสศ. อาทิ ฐานข้อมูลความพร้อมในการเข้าเรียน (school 

readiness) และฐานข้อมูลความพร้อมในการประกอบอาชีพ (career readiness) ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 3.1 เด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (school readiness) 

กลุ่มท่ี 4 เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ แต่ไม่ศึกษาต่อ (career readiness) 

กลุ่มท่ี 5 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (career readiness) 
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รูปที่ 2. 5 ฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใน กสศ.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

ต่าง ๆ 



บทท่ี 3 ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อน าเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพื่อ

ความเสมอภาคทางการศึกษา 
ในบทนี้ทางผู้วิจัยจะกล่าวถึงการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเริ่ม

จากการบูรณาการฐานข้อมูลทุกกลุ่มตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2  และเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งานระบบ

สารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษานั้นมีความหลากหลาย จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนและออกแบบ

โดยการสอบถามความต้องการจากกลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถประมวลผลจัดเตรียมข้อมูล และ

พัฒนาฟังก์ชันการท างานของระบบสารสนเทศได้ครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม 

ซึ่งการออกแบบระบบนั้นจะต้องก าหนดบทบาทของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ฯ การออกแบบมุมมองของ

ข้อมูล การออกแบบรายงานเพ่ือน าเสนอข้อมูลกลุ่มเป่าหมายของกองทุน ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานที่ตาม

กลุ่มเป้าหมาย โดยในการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษานั้น จ าเป็นต้องมีการ

พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ได้แก่ (1) บทบาทของผู้ใช้งานระบบ และ (2) มุมมองของ

ข้อมูลในมิติต่าง ๆ ดังนั้นแนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาจึงมีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 3. 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

3.1 ก าหนดบทบาทของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

ก าหนดบทบาทของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดท า use case 

scenario ของระบบ แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาจะมี
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จ านวนมากถึง 7 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 กระทรวงได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในก ากับและสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี (2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

วุฒิสมาชิก (3) สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ  (4) สถาบันวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา (5) หน่วยงานภายใน

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เช่น ฝ่ายสื่อสาร ฝ่ายระดมทุนเป็นต้น (6) องค์กรสาธารณประโยชน์

ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (7) องค์กรระหว่างประเทศด้านการศึกษาและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ แต่ในเชิงระบบแล้วผู้ใช้งานเหล่านี้สามารถก าหนดให้เข้าอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ user 

roles ดังต่อไปนี้ 

1) Public users: หมายถึง บุคคลทั่วไป ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา ในมุมมองต่าง ๆ ตามระบุในข้อ 4.4 

2) Partner users: หมายถึง ภาคีของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งสามารถเข้าถึง

ข้อมูลรายบุคคล ที่ได้รับการจัดการเกี่ยวกับการป้องกันการเข้าถึงตัวบุคคลของกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษาแล้ว 

3) Representatives: หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของ

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ตามขอบเขตพ้ืนที่เลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละท่าน 

EEF users: หมายถึง บุคลากรของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลรายบุคคล

ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาได้ 

3.2 ออกแบบมุมมองข้อมลู (data views) และการจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้จาก

การบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ในการออกแบบมุมมองข้อมูล (data views) เพ่ือใช้ในการเข้าถึงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษานั้น 

ควรมีสิทธิ์และขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน และมีความต้องการในการเรียกดูข้อมูลที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดเตรียมมุมมองข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในเบื้องต้นนั้นควรรองรับการเข้าถึงข้อมูล

ในมุมมองดังต่อไปนี้ 

3.2.1 มุมมองเชิงพื้นที่ ได้แก่ การน าเสนอข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ การน าเสนอข้อมูลระดับจังหวัด 

การน าเสนอข้อมูลระดับอ าเภอ และการน าเสนอข้อมูลระดับต าบล  

3.2.2 มุมมองตามโครงสร้างของระบบการศึกษา ได้แก่ ระดับสังกัด ระดับหน่วยก ากับ และระดับ

โรงเรียน 
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3.2.3 มุมมองตามช่วงวัย (กลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 

3.2.4 มุมมองระดับบุคคลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ จากกองทุนเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศึกษา 

ในการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษานั้นจะต้องครอบคลุมทั้งฐานข้อมูลที่ได้

จากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตั้งต้น ฐานข้อมูลที่ ได้จากการด าเนินงานของส านักต่าง 

ๆ ภายในของ กสศ. ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 3. 2 แนวทางการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

ในการจัดเตรียมข้อมูลนั้นทางผู้วิจัยจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษาและเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบ

ไปด้วย  1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ4) ส านัก

ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 5) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  6)  

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขอข้อมูลทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2563  รวมไปถึง

พูดคุยปรึกษาเพ่ือตกลงหาแนวทางร่วมกันในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลระหว่างกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
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ทางการศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบ machine-to-machine 

communication ผ่าน Application Programming Interface (API) 

2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอข้อมูลทะเบียนนักเรียน 

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

o เพ่ือขอข้อมูลทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2563 ทุกสังกัดที่รวบรวมและจัดเก็บโดยศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

o เพ่ือตรวจสอบและบูรณาการข้อมูลทะเบียนนักเรียนที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับ ข้อมูลทะเบียนนักเรียนที่ได้รับจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

o เพ่ือตรวจสอบและบูรณาการข้อมูลทะเบียนนักเรียนที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กับ ข้อมูลทะเบียนนักเรียนที่ได้รับจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

o เพ่ือศึกษาแนวทางการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลระหว่างกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา กับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในรูปแบบ machine-to-machine communication ผ่าน API 

o เพ่ือพัฒนา API เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา กับ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

4. ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

o จัดเตรียมข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือส่งไปขอข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจากส านักทะเบียน
ราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

o เพ่ือขอข้อมูลเด็กและเยาชนนอกระบบการศึกษาปี 2563 จากส านักทะเบียนราษฎร กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

o ศึกษาแนวทางการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลระหว่างกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
กับ ส านักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบ machine-to-
machine communication ผ่าน API 

o พัฒนา API เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา กับ ส านัก
ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

5. ฐานข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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o จัดเตรียมข้อมูลทะเบียนนักเรียนที่ได้รับจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และฐานข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือส่งไปขอข้อมูลจากฐานข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

o ประสานงานเพ่ือขอเชื่อมโยงข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานจากกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

6. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  โดยประสานงานเพ่ือขอข้อมูลผู้ลงทะเบียน

สวัสดิการแห่งรัฐ 

ในการพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตั้งต้นของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งมี

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ฐานข้อมูลตั้งต้นส าหรับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ถูก

พัฒนาขึ้นจากการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคีจ านวน 3 ฐาน ได้แก่ (ก) ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน

ในระบบการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ข) ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ (ค) ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อ

ได้ฐานข้อมูลตั้งต้นส าหรับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้ว จะมี

การด าเนินงานดังนี้ 

o จัดเตรียมข้อมูลตามมุมมองช่วงวัย เพ่ือจ าแนกกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ดังนี้ 
- กลุ่มท่ี 3.1: เด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วงอายุ 3-5 ปี 

- กลุ่มท่ี 3.2: นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วงอายุ 6-14 ปี 

- กลุ่มท่ี 3.3: นักเรียน ม.ปลาย/ปวช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วงอายุ 15-17 ปี 

o จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามมุมมองเชิงพ้ืนที่จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล 

o จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามเขตพ้ืนที่เลือกตั้ง 
o จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามโครงสร้างของระบบ

การศึกษา 
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ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากการบูรณาการฐานข้อมูลจาก

หน่วยงานภาคี จ านวน 2 ฐาน ได้แก่ (ก) ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ 

(ข) ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียนในระบบการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้ฐานข้อมูลตั้งต้น

ส าหรับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา แล้ว จะมีการ

ด าเนินงานดังนี้  

o จัดเตรียมข้อมูลตามมุมมองช่วงวัย เพ่ือจ าแนกกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา ดังนี้ 
- กลุ่มท่ี 2.1 เด็กเล็กท่ีไม่ได้เข้าเรียนอนุบาล ช่วงอายุ 3-5 ปี 

- กลุ่มท่ี 2.2 เด็กนอกระบบการศึกษา ช่วงอายุ 6-14 ปี 

- กลุ่มท่ี 4 เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ แต่ไม่ศึกษาต่อ ช่วงอายุ 15-17 ปี 

- กลุ่มท่ี 5 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ช่วงอายุ 18-25 ปี 

o จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาตามมุมมองเชิงพ้ืนที่
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

o จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาตามเขตพ้ืนที่เลือกตั้ง 
 

ฐานข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานของส านักต่าง ๆ ภายในกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ได้แก่  

o ฐานข้อมูลในการด าเนินงานคัดเลือกและจัดสรรเงินอุดหนุน ของส านักบริหารเงินอุดหนุนผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์  

o ฐานข้อมูลในการด าเนินงานค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ของ
ส านักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพ้ืนที่  

o ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพและทุนการศึกษาจาก กสศ. ของ
ส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษา  

o ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนในโครงการครูรักษ์ถิ่น ของส านักพัฒนาคุณภาพครู 
นักศึกษาครู และสถานศึกษา  

o ฐานข้อมูลการระดมทุนให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ของส านักสื่อสาร
สาธารณะและระดมความร่วมมือ 

o ฐานข้อมูลความพร้อมในการเข้าเรียน (school readiness) และฐานข้อมูลความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ (career readiness) ของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
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3.3 การออกแบบรายงานน าเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
การออกแบบรายงานน าเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ 

user roles ต่าง ๆ ซึ่ง user interface ที่ควรสนับสนุน ได้แก่  

3.3.1 User interface ส าหรับรายงานเชิงภูมิสารสนเทศ  

ในการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศจะน าเสนอเป็นแผนที่ที่แสดงสัดส่วนประชากร

กลุ่มเป้าหมายของกองทุน ฯ ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้  

 

รูปที่ 3. 3 ตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศที่น าเสนอสัดส่วนประชากรกลุ่มเป้าหมายของกองทุนใน
รูปแบบภูมิสารสนเทศ 

 

รูปที่ 3. 4 ตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศที่น าเสนอสัดส่วนประชากรกลุ่มเป้าหมายของกองทุนใน
รูปแบบภูมิสารสนเทศ 
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3.3.2 User interface ส าหรับรายงานเชิงสถิติตาราง และรายงานในรูปแบบกราฟ 

ระบบสารสนเทศที่ทางผู้วิจัยได้ออกแบบนั้น ส่วนใหญ่จะออกแบบให้น าเสนอข้อมูลเชิงสถิติรูปแบบ

ของตารางและรูปแบบแผนภูมิกราฟ เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศในบทบาทต่าง ๆ  

 

3.3.3 ฟังก์ชันส าหรับการ download ข้อมูลจากระบบ 

ในการออกแบบระบบสารสนเทศ ทางผู้วิจัยตระหนักถึงการน าข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ต่อ จึง

ออกแบบและวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถ download ไปใช้งานต่อได้ในรูปแบบของ

รูปภาพหรือตารางข้อมูล ซึ่งทุกแผนภูมิ กราฟหรือทุกตาราง จะสามารถ download เป็นไฟล์ได้ 
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3.3.4 Interactive interface ที่สนับสนุนการ drill-down ข้อมูลที่ระดับต่าง ๆ ได้แก่ 

o มุมมองเชิงพ้ืนที่ สามารถเรียกดูจากระดับประเทศ ไปยัง ระดับพ้ืนที่ที่ละเอียดขึ้นเรื่อย ๆ 
อาทิ ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 

o มุมมองตามโครงสร้างของระบบการศึกษา ที่สามารถ drill-down จากระดับสังกัด ไปยัง
ระดับหน่วยก ากับ และระดับโรงเรียน 

o มุมมองของระดับบุคคลของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
ทั้งจากมุมมองเชิงพ้ืนที่ และมุมมองตามโครงสร้างระบบการศึกษา แต่จ ากัดสิทธิ์ตาม user 
roles ที่ก าหนด 

ส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษานั้น จะพัฒนาระบบย่อยจ านวน 

4 ระบบ เพ่ือรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานในบทบาทที่แตกต่างกันทั้ง 4 บทบาท ดังแสดงในรูปที่  3.3 ซึ่งมี

ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 

รูปที่ 3. 5 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ส าหรับการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ส าหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม 

public users ซึ่งคือกลุ่มบุคคลทั่วไป ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา ได้เฉพาะข้อมูลเชิงสถิติเท่านั้น โดยออกแบบได้ดังนี้ 

ออกแบบการน าเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ public users 

โดยครอบคลุมมุมมองต่าง ๆ ดังนี้ 
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o มุมมองเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ การน าเสนอข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ การน าเสนอข้อมูลระดับจังหวัด การ
น าเสนอข้อมูลระดับอ าเภอ และการน าเสนอข้อมูลระดับต าบล  

o มุมมองตามโครงสร้างของระบบการศึกษา ได้แก่ ระดับสังกัด ระดับหน่วยก ากับ และระดับโรงเรียน 
o มุมมองตามช่วงวัย (กลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 

การออกแบบการน าเสนอข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
ส าหรับ public user นั้น ผู้วิจัยจะน าออกแบบระบบสารสนเทศให้อยู่ในลักษณะภาพรวมว่า
สถานการณ์ประชากรแต่ละกลุ่มมีจ านวนรวมเท่าไหร่ ช่วยเหลือได้เท่าไหร่เทียบกับประขากร
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 3. 6 ตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศที่น าเสนอความก้าวหน้าของการให้ความช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอทางการศึกษา 

 
รูปที่ 3. 7 ตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศที่น าเสนอประชากรกลุ่มเป้าหมายของกสศ. แบ่งเป็น 

ช่วยเหลือแล้วและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
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ออกแบบระบบการจ ากัดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานกลุ่ม public users ออกเป็น 2 บทบาทย่อย 

ได้แก่ 

o ผู้ใช้งานที่ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ สามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลในฐานข้อมูลตั้งต้นของ
กลุ่มเป้าหมายกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเท่านั้น 

o ผู้ใช้งานกลุ่มที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแล้ว สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งข้อมูลในฐานข้อมูลตั้งต้นของ
กลุ่มเป้าหมายกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และฐานข้อมูลเชิงสถิติที่ได้จากผลการ
ด าเนินงานของส านักต่าง ๆ ของ กสศ. 

โดยการจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งานกลุ่ม public users ซึ่งให้

ผู้ใช้งานลงทะเบียนในส่วนจองของ public users และมีระบบ logging ส าหรับเก็บประวัติการเข้าใช้งานระบบ

ทั้งผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน    ในส่วนของการออกแบบระบบนั้น ทางผู้วิจัยพัฒนาระบบ

ต้นแบบ (Prototype) ขึ้นมาเพ่ือสรุปความเข้าใจและความต้องการของผู้ใช้ในมุมมองต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ

ในการพัฒนาต้นแบบเพ่ือให้เห็นภาพรวมของตัวระบบ โดยแบบออกเป็นหลาย ๆ ประเด็น เช่น สถานการณ์

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ทั้งด้านข้อมูลประชากรวัยเรียน ครูและบุคลากร รวมถึงสถานศึกษาที่อยู่ในที่

ห่างไกล การด าเนินตามภารกิจของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา การรพดมเพ่ือช่วยเหลือเด็ก

กลุ่มเป้าหมาย ต่าง ๆ โดยการออกแบบ ทางผู้วิจัยจะจัดท า site map หรือแผนผังระบบสารสนเทศไว้ กังรูปที่ 

3.4 

 

รูปที่ 3. 8 แผนผังระบบสารสนเทศฯ ที่ออกแบบ 
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ในส่วนของความเหลื่อมล้ าทางการศึกษานั้นน ทางผู้วิจัยออกแบบเพ่ือชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ความ

เหลือล้ า ที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือรับรู้มาก่อนว่าประเทศไทย ยังมีความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา

ในมุมที่ทางผู้วิจัยจะได้น าเสนอผ่านระบบต้นแบบที่ออกแบบไว้ ดังรูปตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 3. 9 ตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศที่น าเสนอภาพสถานการณ์ของประชากรวัยเรียนที่อยู่ใน
ระบบการศึกษาและอยู่นอกระบบการศึกษา 

 

 

รูปที่ 3. 10 ตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอภาพสถานการณ์ของประชากรวัยเรียนในแต่ละ
ช่วงวัย 
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เมื่อน าเสนอสถานการณ์ด้านประชากรวัยเรียนให้เห็นภาพรวมแล้ว ทางผู้วิจัยได้มีแนวความคิดในการ

ออกแบบให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศได้เห็นอัตราการความเหลื่อมล่ าที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ดังแสดงใน

ภาพต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 3. 11 ตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของกลุ่มประชากร
วัยเรียนในระบบการศึกษาและไม่อยู่ในระบบการศึกษา  

 เมื่อเห็นอัตราการความเหลื่อมล่ าที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีแล้วนั้นผู้วิจัยก็ยังออกแบบระบบ

สารสนเทศเพ่ือเน้นย้ าให้ผู้ใช้ได้เห็นถึงโอกาศทางการศึกษาของเด็กแต่ละช่วยวัย ว่ามีโอกาศเข้าถึงการศึกษาได้

ระดับใด ด้วยการน าเสนอเป็นกราฟเปรียบเทียบประชากรวัยเรียน ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบ

การศึกษา โดยแยกเป็นแต่ละช่วงวัย 

 

รูปที่ 3. 12 ตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัย
เรียนในแต่ละช่วงวัย  
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หลังจากที่เห็นสถานการณ์ภาพรวมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของแต่ละช่วงวัยนั้น ผู้วิจัยจะ

ออกแบบและน าเสนอภาพของนักเรียนที่หลุดออกจากรับบการศึกษา ไม่ศึกษาต่อหลังจบมัธยมศึกษาตอนต้น 

โดยออกแบบและน าเสนอในรูปแบบของกราฟพีระมิดประชากรแยกตามช่วงชั้น ดังรูปต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 3. 13 ตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอสถานการณ์การหลุดออกจากระบบการศึกษาของ
นักเรียนแต่ละช่วงวัย 

นอกจากจะนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วนั้น ผู้วิจัยยังออกแบบเพ่ือน าเสนอ เด็กและ

เยาวชนที่เสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วย เนื่องจากต้องป้องกันเด็กที่มีความเสี่ยงหลุดจากระบบ

การศึกษาไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา โดยน าเสนอในรูปแบบกราฟเปรียบเทียบประชากรวัย

เรียนที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเสี่ยง ดังรูปต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 3. 14 ตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอจ านวนประชากรวัยเรียนที่มีความเสี่ยงจะหลุด
ออกจากระบบการศึกษา โดยแยกแต่ละประเภทความด้อยโอกาศของเด็ก 
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ทางผู้วิจัยได้ออกแบบกราฟแสดงให้เห็นการจ าแนกนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนพิการเพ่ือให้เห็น

เป็นกลุ่ม ๆ ให้ง่ายต่อการให้ความช่วยเหลือ มีการแยกประเภทความด้อยโอกาส เช่น นักเรียากจน นักเรียน

ด้อยโอกาสประเภทอ่ืน  ดังภาพต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 3. 15 ตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอการจ าแนกนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนพิการ 

 

 

รูปที่ 3. 16 ตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอ 

 

3.4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือฐานข้อมูล เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกท าลายหรือ

การกระท าซึ่งไม่ประสงค์ดีกับข้อมูล ข้อมูลที่ดีหรือสารสนเทศที่ดี เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสิ่งหนึ่ง ซึ่งข้อมูลหรือ
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ฐานข้อมูลสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ แต่ถ้าหากข้อมูลตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ประสงค์ดี โดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถน าไปใช้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ได้นั้น ยิ่งต้องตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของข้อมูล ทางคณะผู้วิจัยจึงได้จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยมีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 

3.4.1 จัดให้มีวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากหน่วยงานที่สนับสนุน

ข้อมูลให้แก่ กสศ. ดังต่อไปนี้ 

O การสร้างข้อมูลที่เป็นความลับและการเข้ารหัสข้อมูล โดยการรับส่งข้อมูลผ่าน API ทั้งหมด

จะท าในรูปแบบของ Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) ซึ่งเป็นโปรโตคอลการสื่อสาร

ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัยใน

ระหว่างการสื่อสาร โดยโปรโตคอล HTTPS นั้นจะได้รับการปกป้อง 3 ชั้น ดังนี้ 

O การเข้ารหัส ในการเข้ารหัสข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันผ่าน API บนโปรโตคอล HTTPS นั้นจะ

มีการเข้ารหัสแบบ Asymmetric Algorithm ท าให้ไม่สามารถแกะข้อมูลในระหว่างการสื่อสารได้ 

O ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ในระหว่างการสื่อสารหรือถ่ายโอนข้อมูลบนโปรโตคอล 

HTTPS นั้นไม่สามารถแก้ไขหรือท าให้ข้อมูลเสียหายได้ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม 

O การตรวจสอบสิทธิ์ คือการพิสูจน์ว่าผู้ที่ส่งและรับ สื่อสารกันได้รับการรับรองจากบุคคลที่

อยู่ตรงกลางหรือไม่ โดยการตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้รับการรับรองจากบุคคลกลางนั้นจะมี Certificate ใน

การรับรอง 

O การรักษาความปลอดภัยโดยการใช้นโยบาย หรือ ระเบียบปฏิบัติ 

O การดูแลบริหารจัดการการรักษาข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity Control) พร้อม

ส าหรับการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ (Availability)  

O การควบคุมความปลอดภัยฐานข้อมูล การจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระดับต่าง ๆ ที่

เหมาะสมและตามความจ าเป็น ทั้งในเรื่องการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) การยืนยันตัว

บุคคลและการให้อ านาจหน้าที่ (Authentication and Authorization) เพ่ือระบุตัวบุคคลที่ติดต่อ

หรือท าธุรกรรมร่วมด้วย การป้องกันฐานข้อมูลไม่ให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการใช้งานที่ไม่พึง

ประสงค์ เช่น การปรับปรุงหรือการท าลายข้อมูลและป้องกันการขโมยข้อมูล การตรวจ สอบ 

(Auditing)  

O การป้องกันการสูญหายของข้อมูล ด้วยการส ารองข้อมูล (Data Backup) และการทดสอบ

การเรียกกลับข้อมูล (Data Restore) เพ่ือป้องกันความเสียหายของข้อมูล ในกรณีสูญหาย ความ
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เสียหายจากมนุษย์ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือความเสียหายทางกายภาพรวมถึงความ

บกพร่อง ไม่เหมาะสมของอุปกรณ์และความเสียหายจากการท างานล้มเหลวของอุปกรณ์ อ่ืน ๆ 

3.4.2 ขั้นตอนการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจาก กสศ. ผู้ด าเนินการจะต้องไม่

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และไม่น าไปใช้เพื่อการวิจัยอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ กสศ. 

ในการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากกสศ.นั้น ผู้ที่ด าเนินการจะต้องไม่

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลจะเก็บบันทึกรายการประมวลผล โดยรายละเอียดของบันทึกจะ

มีข้อมูลดังต่อไปนี้  

O ชื่อและข้อมูลการติดต่อผู้ด าเนินการหรือผู้ควบคุมข้อมูล ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ประมวลผล

ข้อมูล 

O วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูล 

O ค าอธิบายการจัดเก็บประเภทของเจ้าของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล 

O ผู้ควบคุมข้อมูล ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลจะมีบุคคลที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

O ผู้ควบคุมข้อมูล ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลจะประมวลผลข้อมูลตามข้อตกลง

ระกว่างผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูล 

3.4.3 มีระบบการติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน  

จัดให้มีการติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศทั้งในส่วนของระบบสมาชิก ระบบการสร้าง/เปลี่ยนแปลงข้อมูล

สมาชิก (Username/Password) การจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน ท า (Logging) และการวิเคราะห์ (Analyzing) 

และเฝ้าติดติดตาม (Monitoring) เพ่ือป้องกันการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์และขัดต่อระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องของ กสศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่ืน ๆ  รวมไปถึงการจัดเก็บเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ และ

ระบบที่สามารถระงับการใช้งานของผู้ใช้ที่มีพฤติกรรม ไม่เหมาะสม
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บทท่ี 4 ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 บทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเ พ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

(Information System for Equitable Education: iSEE 2.0) เป็นเว็บไซต์ที่น าเสนอข้อมูลในเชิงสถิติด้านต่างๆ

เพ่ือให้บุคคลเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นเป็นแผนภาพเพ่ือแสดงการท างานภาพรวมของระบบสารสนเทศ 

รวมไปถึงการใช้งานเมนูต่างๆ ภายในระบบสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบของ Web Application และ Mobile 

Application ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบหรือไม่เข้าสู่ระบบก็ตาม โดยจะมีรายละเอียด ตามหัวข้อ 

ดังต่อไปนี้ 

4.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป (iSEE-Public) 
กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป ( iSEE-

Public) ในรูปแบบของ Web Application นั้น ผู้ใช้งานจะสามารถดูข้อมูลได้เลยโดยที่ไม่จ าเป็นต้องเข้าสู่ระบบ 

โดยจะแบ่งออกเป็น 4 เมนูหลัก คือ ความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา การด าเนินงานของ กสศ. นักเรียนยากจน  ซึ่ง

ในแต่ละเมนูจะมีเมนูย่อยเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลประเภทต่างๆในหัวข้อนั้นได้อย่างละเอียดมากข้ึน  

4.1.1 กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาบุคคลทั่วไป (iSEE-

Public) 

กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ( iSEE-Public) ผ่านช่องทาง

เว็บแอปพลิเคชั่น จะเป็นเว็บไซต์เพ่ือแสดงผลชุดข้อมูลในหัวข้อต่างๆในรูปแบบของทั้งจ านวนตัวเลขและกราฟ ซึ่ง

ประกอบด้วย 

1) สถานการณ์ด้านการศึกษา จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลประชากรในวัยเรียน ข้อมูลทรัพยากร

ทางด้านการศึกษาต่างๆ 

2) กสศ.กับการสร้างโอกาสทางการศึกษา เป็นข้อมูลการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในแต่ละ

กลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ที่ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

3) ทุนเสมอภาค เป็นข้อมูลของการด าเนินงานในโครงการทุนเสมอภาค ซึ่งเป็นการคัดกรองสถานะ

ครัวเรือนของนักเรียน จะแสดงข้อมูลในเชิงสถิติของกลุ่มนักเรียนทุนเสมอภาค เช่น ข้อมูลสถานะ

ครัวเรือน ข้อมูลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

4) ทุนสร้างโอกาส เป็นการแสดงข้อมูลการด าเนินงานของทุนครูรักษ์ถิ่น ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง 

ทุนพระกนิษฐา ทุนพัฒนาอาชีพ  
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5) การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ เป็นการแสดงข้อมูลการด าเนินงานของโครงการนวัตกรรมการจัดการศึกษา

เชิงพ้ืนที่ โดยแสดงข้อมูลสถิติจ านวนกลุ่มเป้าหมาย และการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ เด็ก

ปฐมวัยยากจนใน ศพด. และเด็กและเยาวชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา 

6) โครงการวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา แสดงข้อมูลของโครงการ TSQP รวมถึงข้อมูลในเรื่อง 

School Readiness  

7) ค้นหาโรงเรียน แสดงแผนที่และท่ีตั้งของโรงเรียนเพื่อค้นหาโรงเรียนในบริเวณจุดที่สนใจ 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของ Web Application ในลักษณะของข้อมูลเชิงสถิติ 

แสดงผลในรูปแบบกราฟ และ Infographic เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รูปที่ 4.1 กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป (iSEE-
Public) ในรูปแบบของ Web Application
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4.1.2 ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป (iSEE-Public) ใน

รูปแบบ Web Application 

ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสทอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป (iSEE-Public) นั้น สามารถเข้าใช้

งานผ่าน Web Application โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้อง Login เข้าสู่ระบบ ข้อมูลที่แสดงขึ้นมา

จะเป็นในลักษณะของข้อมูลเชิงสถิติ โดยในงวดงานนี้จะประกอบด้วยข้อมูล ความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา 

การด าเนินงานของ กสศ. และข้อมูลนักเรียนยากจน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1.2.1 สถานการณ์ด้านการศึกษา 

จะแสดงข้อมูลด้านความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงการศึกษาของ

เด็กแต่ละช่วงวัย ทั้งในด้านของความยากล าบากของนักเรียน หรือทรัพยากรด้านการศึกษาต่ างๆ โดย

ข้อมูลความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษานั้นจะประกอบด้วย ข้อมูลประชากรในวัยเรียน ข้อมูลนักเรียน

ยากล าบาก ข้อมูลสถานศึกษา/สถานศึกษาในพ้ืนที่ยากล าบาก ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลครูและบุคลากร 

และข้อมูลทรพยากร 

1. ข้อมูลประชากรในวัยเรียน จะแสดงข้อมูลการเข้าถึงการศึกษาของประชากรในวัยเรียน โดย

จะแสดงการเปรียบเทียบจากเด็กนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษา กับข้อมูลประชากรในช่วง

วัยเรียน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในภาพรวม  โดย

ข้อมูลประชากรในวัยเรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 4.2 ข้อมูลประกรในวัยเรียน 

 ข้อมูลเปรียบเทียบประชากรในวัยเรียน โดยจะแสดงข้อมูลเด็กนักเรียนที่อยู่ในระบบ

การศึกษา และเด็กและเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูล
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ประชากรในวัยเรียน ซึ่งจะท าให้มองเห็นถึงอัตราการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในช่วงวัย

เรียน  

 ข้อมูลแสดงแนวโน้มของความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลในรายปี 

โดยแบ่งข้อมูลประชากรในวัยเรียน นักเรียนในระบบการศึกษา และเด็กที่ไม่มีข้อมูลใน

ระบบการศึกษา เปรัยบเทียบจ านวนในแต่ละปี โดยแสดงแนวโน้มของจ านวนเด็กในแต่

ละกลุ่มว่าเพ่ิมหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา จะท าให้สามารถพิจารณาแนวโน้มของการถึง

การศึกษาได้ 

2. นักเรียนยากล าบาก เป็นข้อมูลเด็กและเยาวชนที่มีความยากล าบาก ซึ่งอาจส่งผลให้ยากต่อ

การเข้าถึงการศึกษานั้น โดยข้อมูลนักเรียนยากล าบากมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างข้อมูลนักเรียนยากล าบาก 

 ข้อมูลจังหวัดที่มีสัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาส/พิการในจ านวนมาก 20 อันดับแรก โดยจะ

แสดงข้อมูลจ านวนเด็กพิการ และจ านวนเด็กด้อยโอกาส ในแต่ละจังหวัด 

 ข้อมูลเด็กนักเรียนยากล าบากในโรงเรียนแบ่งตามขนาดโรงเรียน ประเภทโรงเรียน จะ

แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนด้อยโอกาส และพิการในโรงเรียน ซึ่งจะท าให้เห็น

ความสัมพันธ์กันของข้อมูล 

 ข้อมูลแผนที่นักเรียนที่ยากล าบาก จะแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ หรือจังหวัดที่มีสัดส่วน

นักเรียนยากล าบาก ว่าพ้ืนที่ใดหรือจังหวัดใดมีจ านวนนักเรียนด้อยโอกาส/พิการเป็น

จ านวนมาก 
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รูปที่ 4.4 แผนที่นักเรียนยากล าบาก 

3. ข้อมูลสถานศึกษา  แสดงข้อมูลสถานศึกษาในเชิงสถิติ อาทิเช่นข้อมูลทรัพยากรใน

สถานศึกษา ข้อมูลสภาพปัญหาของสถานศึกษา เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างข้อมูลสถานศึกษา 

 ข้อมูลจ านวนโรงเรียนแบ่งตามสังกัด แสดงจ านวนสถานศึกษาในแต่ละสังกัด รวมถึง

จ านวนนักเรียนในแต่ละสังกัด 

 ข้อมูลจ านวนสถานศึกษาในแต่ละสังกัดบ่งตามช่วงชั้น และขนาด แสดงข้อมูลจ านวน

โรงเรียนในแต่ละช่วงชั้นของแต่ละสังกัดว่ามีจ านวนเท่าใด และแสดงจ านวนโรงเรียน

แบ่งตามขนาดโรงเรียนของแต่ละสังกัด 
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 ข้อมูลทรัพยากร แสดงข้อมูลทรัพยากรของสถานศึกษา อาทิเช่น ข้อมูลแหล่งไฟฟ้า 

แหล่งน้ า ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจะแสดงจ านวนโรงเรียน

ที่ขาดแคลนทรัพยากรในแต่ละด้านว่ามีจ านวนเท่าใด  

4. สถานศึกษาในพื้นที่ยากล าบาก แสดงข้อมูลสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ยากล าบาก ขาดแคลน

ทรัพยากร อยู่ในพื้นท่ีห่างใกล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 4.6 ตัวอย่างข้อมูลสถานศึกษาในพ้ืนที่ยากล าบาก 

 ข้อมูลแผนที่สถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ยากล าบาก แสดงข้อมูลสถานศึกษาในพ้ืนที่

ยากล าบากบนแผนที่  

 ข้อมูลสถานศึกษาจ าแนกตามลักษณะพ้ืนที่ตั้ง จะแสดงจ านวนสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืน

แต่ละประเภท ได้แก่ พ้ืนที่ราบ พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่ติดชายแดน พ้ืนที่สูงและชายแดน 

พ้ืนที่สันเขา และพ้ืนที่เกาะ และยังแสดงจ านวนนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาแต่ละ

ประเภท 

 ข้อมูลระยะทางการเดินทางของนักเรียน จ าแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งจะแสดง

ระยะทาง และระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านมายังโรงเรียนของนักเรียน ซึ่งข้อมูลชุด

นี้สามารถสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ยากล าบากนั้น มีความเสี่ยงที่ จะหลุด

ออกจากระบบการศึกษาสูงกว่านักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ตั้งปกติ 



60 
 

 

 

 ข้อมูลการเดินทางจากบ้านไปสถานศึกษาของนักเรียน โดยแสดงข้อมูลจ านวนเด็ก

นักเรียนจากวิธีการเดินทาง และข้อมูลระยะทางและระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ย ของ

การเดินทางแต่ละประเภท 

 ข้อมูลจ านวนสถานศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส โดยแสดงข้อมูลจ านวนสถานศึกษา

จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาทั้วไป โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

โรงเรียนศึกษาพิเศษ และโรงเรียนพักนอน 

5. ข้อมูลครูและบุคลากร เป็นการแสดงข้อมูลด้านบุคลากรในสถานศึกษา ของแต่ละสังกัด 

อาทิเช่น ข้อมูลอัตราส่วนครูต่อนักเรียน ข้อมูลบุคลากรในแต่ต าแหน่ง เป็นต้น โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลความขาดแคลนของบุคลากร แสดงจ านวนโรงเรียนที่ครูไม่ครบชั้นเรียน โรงเรียนที่

ไม่มีผู้อ านวยการ และโรงเรียนที่มีอัตราส่วนเกินกว่าเกณฑ์ท่ีกระทรวงก าหนด 

 ข้อมูลครูและบุคลากร โดยสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น จ านวนครูและ

บุคลากรแบ่งตามขนาดโรงเรียน จ านวนครูและบุคลากรแบ่งตามพ้ืนที่ตั้งของโรงเรียน 

จ านวนครูและบุคลากรแบ่งตามประเภทโรงเรียน เป็นต้น 

 ข้อมูลวิทยฐานะ แสดงสัดส่วนของครูและบุคลากรแบ่งตามวิทยฐานะ และแสดงสัดส่วน

ครูที่มี และไม่มีวิทยฐานะ 

 ข้อมลูอัตราส่วนครูต่อนักเรียน โดยสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น จ านวนครู

และบุคลากรแบ่งตามขนาดโรงเรียน จ านวนครูและบุคลากรแบ่งตามพ้ืนที่ตั้งของ

โรงเรียน จ านวนครูและบุคลากรแบ่งตามประเภทโรงเรียน เป็นต้น 

 

รูปที่ 4.7 ตัวอย่างข้อมูลครูและบุคลากร 
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  4.1.2.2 กสศ. กับการสร้างโอกาสทางการศึกษา 

เป็นข้อมูลการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ที่ได้จัดสรรเงิน

ช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็กเล็ก (0-2ปี) เด็กก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) เด็กวัยเรียน (6-14 ปี) 

เยาวชน (15-17 ปี) และเยาวชนวัยแรงงาน (18-25 ปี)  ในส่วนของการด าเนินงานของกสศ. มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการด าเนินงานของ กสศ.  แสดงข้อมูลการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในแต่ละ

กลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ที่ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 

 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ กสศ. ช่วยเหลือ แสดงข้อมูลจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ เด็กเล็ก (0-2 ปี) เด็กก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) เด็กวัยเรียน (6-14 ปี) เยาวชน (15-17 

ปี) และเยาวชนวัยแรงงาน (18-25 ปี) ว่าได้รับการช่วยเหลือจาก กสศ. แล้วจ านวนกี่คน 

 ข้อมูลจ านวนเด็กกลุ่มเป้าหมายแบ่งตามจังหวัด จะแสดงข้อมูลจ านวนเด็กตาม

กลุ่มเป้าหมายของกสศ. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งแสดงจ านวนเด็กที่ กสศ. ช่วยเหลือ 

และจ านวนเด็กที่ กสศ. ยังไม่ได้ช่วยเหลือ 

 

รูปที่ 4.8 ตัวอย่างการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. 
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4.1.2.3 ทุนเสมอภาค 

 ข้อมูลทุนเสมอภาคนั้น เป็นข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับการคัดกรองตามการคัดกรอง กส

ศ.01 และได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จาก กสศ. โดยให้ความ

ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความยากจน โดยแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลสถานะครัวเรือนของนักเรียนทุนเสมอภาค โดยเป็นการสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ตามแบบคัดกรอง กสศ.01 โดยประกอบด้วยข้องมูลดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนของเด็กนักเรียนยากจนพิเศษเทียบกับนักเรียนที่ไม่ยากจน ใน

แต้ละสังกัด ว่ามีสัดส่วนป็นเท่าใด 

 ข้อมูลรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย โดยเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนนักเรียนยากจน

พิเศษ กับครัวเรือนนักเรียนที่ไม่ยากจน รวมถึงการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยตามพ้ืนที่ 

จังหวัด  

 
รูปที่ 4. 9 ตัวอย่างกราฟแสดงข้อมูลรายได้เฉลี่ยครัวเรือน 

 ข้อมูลสถานะครัวเรือนของนักเรียนทุนเสมอภาค เป็นข้อมูลที่แสดงสถานะภาพครัวเรือน 

สภาพที่อยู่อาศัย ข้อมูลแหล่งไฟฟ้าและแหล่งน้ า รวมถึงข้อมูลภาระหนี้สินของครอบครัว

นักเรียนทุนเสมอภาค 

 ข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียนทุนเสมอภาค แสดงข้อมูลอาชีพของผู้ปกครอง และ

การศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง 
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รูปที่ 4.10 กราฟแสดงรายได้และอาชีพของผู้ปกครอง 

 ข้อมูลภาระพ่ึงพิงของนักเรียนทุนเสมอภาค โดยแสดงสัดส่วนของภาระพ่ึงพิงที่พบมาก

ที่สุด ของครัวเรือนของนักเรียนทุนเสมอภาค รวมถึงครัวเรือนที่มีภาระพ่ึงพิงมากกว่า 1 

ด้าน  

 ข้อมูลการเดินทางจากบ้านไปสถานศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาค 

2. ข้อมูลความเหลื่อมล้ าของนักเรียนทุนเสมอภาค ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบ

ต่อครัวเรือนของนักเรียนทุนเสมอภาค ปัญหาด้านต่างๆของ และปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อโอกาส

เข้าถึงด้านการศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาค 

 ความขาดแคลนของนักเรียนทุนเสมอภาค  แสดงข้อมูลด้านความขาดแคลนปัจจัยในการ

เข้ารับการศึกษา อาทิเช่น ความขาดแคลนด้านเครื่องแบบ อุปกรณ์ด้านการศึกษา 

อาหารกลางวันเป็นต้น 

 ปัจจัยที่ส่งผลท าให้พบนักเรียนทุนเสมอภาคเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สถานการณ์ COVID-19 ใน

ปัจจุบัน ซึ่งท าให้เห็นถึงผลกระทบเป็นอย่างมาก และส่งให้ให้เด็กและครอบครัวได้รับ

ผลกระทบเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีเด็กนักเรียนทุนเสมอภาคเพ่ิมมากข้ึน 
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รูปที่ 4.11 COVID-19 ส่งผลให้เกิดนักเรียนทุนเสมอภาคพ่ิมมากขึ้น 

 สัดส่วนนักเรียนทุนเสมอภาคตามความยากล าบาก แสดงข้อมูลของนักเรียนทุนเสมอ

ภาคที่มีความยากล าบากได้มิติด้านต่างๆ รวมถึงกลุ่มของเด็กนักเรียนที่มีปัญหาซ้ าซ้อน 

ว่ามีสัดส่วนเป็นเท่าใด ในแต่ละจังหวัด 

 ข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคในพ้ืนที่ยากล าบาก ซึ่งข้อมูลชุดนี้ สามารถน ามาวิเคราะห์ได้

ในหลายมิติ อาทิเช่น เด็กนักเรียนทุนเสมอภาคในพ้ืนที่ยากล าบากกับแนวโน้มการขาด

เรียนที่มากกว่าค่าเฉลี่ย รวมถึงการเปรียบเทียบกับการเดินทางและระยะเวลาในการ

เดินทาง ซึ่งท าให้พับว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ยากล าบากนั้นมีระยะเวลาในการ

เดินทางเฉลี่ยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย เป็นต้น 

 แผนที่แสดงสัดส่วนนักเรียนทุนเสมอภาคในแต่ละจังหวัดซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงสัดส่วน

ของจ านวนนักเรียนทุนเสมอภาคว่าในแต่ละพ้ืนที่มีสัดส่วนมากน้อยเท่าใด 

 

รูปที่ 4.12 แผนที่นักเรียนทุนเสมอภาค 
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4.1.2.4 ทุนสร้างโอกาส 

ข้อมูลทุนสร้างโอกาสเป็นข้อมูลที่แสดงของทุนครูรักษ์ถิ่น ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ทุนพระ
กนิษฐาสัมมาชีพ ทุนพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะแสดงถึงกลุ่มเป้าหมาย และการช่วยเหลือของกสศ. โดยแสดง
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น แสดงข้อมูลภาพรวมของทุนครูรักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นทุนที่จะมอบให้กับเด็ก

นักเรียนในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพ

ครู โดยจะสรุปข้อมูลของนักเรียนที่ได้รับทุนนี้ มาสรุปในรูปแบบของข้อมูลเชิงสถิติ 

 

รูปที่ 4.13 ข้อมูลทุนครูรักษ์ถิ่น 

2. ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง เป็นทุนที่มอบให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม. หรือเทียบเท่า ที่มี

ศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพ เพ่ือมอบทุนให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้รับการศึกษาต่อ

สายอาชีพขั้นสูง โดยจะแสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือในแต่ละพ้ืนที่

จังหวัด 

 

รูปที่ 4.14 ข้อมูลทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง 
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3. ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ เป็นทุนที่สนับสนุนนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ก าลังเข้าศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจะแสดงรายละเอียดของจ านวน

ผู้ที่ได้รับทุน ว่ามีจ านวนเท่าใด และศึกษาต่อที่ไหน 

 

รูปที่ 4.15 ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ 

4. ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างโอกาส และเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาบุคคล 
โดยจะแสดงข้อมูลจ านวนผู้ที่ได้รับทุนของว่ามีจ านวนเท่าใด และได้รับการพัฒนาอาชีพ
อะไรบ้าง และยังแสดงข้อมูลในลักษณะของแผนที่ ดังรูป 

 

รูปที่ 4.16 ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
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4.1.2.5 การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 

ข้อมูลการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่นั้นเป็นการสนับสนุนนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้เชิงพ้ืนที่ 
ให้กับ 20 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ โดยครอบคลุมการดูแลเด็กในช่วงอายุ 0-21 ปี โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนใน ศพด. และกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบ
การศึกษา โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนที่การด าเนินงาน เป็นการสรุปพ้ืนที่การด าเนินงานของโครงการ ว่าครอบคลุมพ้ืนที่
กี่จังหวัด อ าเภอ ต าบล และกี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีกลุ่มเป้าหมายจ านวนเท่าใด ได้รับ
ความช่วยเหลือไปแล้วเท่าใด 

2. แผนที่นักเรียนปฐมวัยที่ยากจนแสดงสัดส่วนของเด็กปฐมวัยที่ยากจนในแต่ละพ้ืนที่จังหวัด ว่า
มีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด  

3. แผนที่เด็กที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา แสดงจ านวนเด็กที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษาใน
แต่ละจังหวัดบนแผนที่ ซึ่งสามารถกดลงไปดูในระดับ อ าเภอ และต าบลได้ 

 

รูปที่ 4.17 แผนที่เด็กที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา 
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4.1.2.6 โครงการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

ข้อมูลโครงการวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษานั้นจะแสดงข้อมูลของโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) ซึ่งจะแสดงข้อมูลในภาพรวมของ
โครงการ และข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ  

โรงเรียน TSQP ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะสนับสนุนโรงเรียนที่มีศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และ
เครือข่าย โดยจะแสดงข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการว่าอยู่ในพ้ืนทีใด และเครือข่ายใดบ้าง 

 

รูปที่ 4.18 โรงเรียน TSQP  
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4.1.2.7 แผนที่โรงเรียน 

 แผนที่โรงเรียนนั้นจะแสดงต าแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนในประเทศไทย รวมถึงการค้นหาโรงเรียนใน

บริเวณจุดที่สนใจ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นส ากรับการช่วยเหลือ ที่จะสามารถเลือกกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายที่

ต้องการได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แผนที่โรงเรียน แสดงพิกัดที่ตั้งของโรงเรียนในประเทศไทย ในแต่ละจังหวัด ซึ่งสามารถเลือก

ดูเป็นรายจังหวัดได้ แผนที่จะแสดงต าแหน่งปักหมุดโรงเรียนว่าอยู่ในพ้ืนที่ใด และสามารถกด

เลือกดูรายละเอียดแต่ละโรงเรียนได้ เพ่ือดูข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 

รูปที่ 4.19 แผนที่โรงเรียน 

2. ค้นหาโรงเรียนใกล้จุดที่สนใจ สามารถค้นหาพ้ืนที่ที่สนใจโดยค้นหาจากชื่อสถานที่ ระบบจะ
แสดงต าแหน่งที่ตังของโรงเรียนในบริเวณรัศมี 20 กิโลเมตรจากจุดที่เลือก โดยจะแสดงข้อมูล
ประเภทโรงเรียน ระยะทาง พร้อมทั้งเลือกดูโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ 
(นักเรียนยากจน นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนพิการ)  
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รูปที่ 4.20 ค้นหาโรงเรียนจากจุดที่สนใจ 

 

 

4.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร ซึ่งจะแสดงให้เห็นเป็นแผนภาพเพ่ือแสดงการท างานภาพรวมของระบบสารสนเทศรายงานผลข้อมูลเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา รวมไปถึงการใช้งานเมนูต่างๆ ภายในระบบสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบของ Web 

Application และ Mobile Application ไม่ว่าจะเป็นในกรณีท่ีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบหรือไม่เข้าสู่ระบบก็ตาม โดยจะ

มีรายละเอียด ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรในรูปแบบของ Web Application ในส่วนของการใช้งานจะแบ่งออกเป็นสองกรณีคือ เมื่อผู้ใช้งานไม่ได้เข้า

สู่ระบบ และผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ในส่วนของการที่ผู้ใช้งานไม่ได้เข้าสู่ระบบนั้นก็จะยังสามารถดูข้อมูลในรูปแบบของ

ภาพรวมได้อยู่ ซึ่งจะเป็นการเลือกดูชุดข้อมูลตามพ้ืนที่ที่ผู้ใช้งานเลือก เช่น เมื่อเลือกภาคหรือจังหวัดที่ต้องการ

มาแล้ว ผู้ใช้งานจะเห็นภาพรวมของข้อมูลเด็กนอกระบบ นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ เด็กพิการของภาคหรือ

จังหวัดที่เลือกได้นั่นเอง  
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 แต่ถ้าเป็นอีกกรณีคือผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานจะเห็นเมนูหลักทั้งหมด 4 เมนู คือ 1) เมนูดูผลตามพ้ืนที่

ซึ่งมีหลักการท างานเหมือนกับหน้าแรกของในกรณีท่ีไม่ได้เข้าสู่ระบบ 2) เมนูยากจน เพ่ือดูข้อมูลนักเรียนยากจนใน

ด้านของข้อมูลภาพรวม ความต้องการและความเสี่ยง ทั้งในแบบข้อมูลทั้งประเทศหรือแค่เฉพาะในเขตพ้ืนที่ของ

ตนเอง 3) เมนูนอกระบบ เพ่ือดูข้อมูลเด็กนอกระบบในด้านต่างๆ ทั้งในแบบข้อมูลทั้งประเทศหรือแค่เฉพาะในเขต

พ้ืนที่ของตนเอง และ 4) เมนูพิการ เพ่ือดูข้อมูลเด็กพิการในด้านต่างๆ ทั้งในแบบข้อมูลทั้งประเทศหรือแค่เฉพาะใน

เขตพ้ืนที่ของตนเอง ดังรูปที่ 4.8 
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รูปที่ 4.21 กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในรูปแบบของ Web Application
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4.2.2 ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน

รูปแบบ Web Application 

 ในการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน

ช่องทางเว็บแอปพลิเคชั่น โดยการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์จะแสดงผลในรูปแบบของกราฟรายงานผลข้อมูลต่างๆ

ที่ผู้ใช้งานต้องการจะตรวจสอบ เช่น ข้อมูลเด็กนอกระบบ นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ เด็กพิการ เป็นต้น โดย

การใช้งานเว็บไซต์นี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้ 

  4.2.2.1 ใช้งานโดยไม่ผ่านการเข้าสู่ระบบ (User Login) 

เมื่อไม่ได้เข้าสู่ระบบ จะเห็นได้ว่ามีแถบสีแสดงผลภาพรวมอยู่ด้านบน ดังรูปที่ 4.9 โดยมีสีแสดง

สัญลักษณ์ชุดข้อมูลต่างๆ เช่น สีแดงจะหมายถึงเด็กนอกระบบ สีส้มจะหมายถึงนักเรียนยากจน สีน้ าเงิน

จะหมายถึงนักเรียนยากจนพิเศษ และสีเขียวจะหมายถึงเด็กพิการ ซึ่งแต่ละชุดข้อมู ลจะแสดงจ านวน

ตัวเลขประกอบควบคู่ไปด้วย 

 

รูปที่ 4.22 หน้าแรกเมื่อไม่ได้เข้าสู่ระบบ 

ต่อมาด้านซ้ายมือจะมีช่องให้สามารถเลือกพ้ืนที่ที่ต้องการจะดูผลได้ ดังรูปที่ 4.10 เช่น ทั่ว

ประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และในกรณีที่เลือกเป็นจังหวัด ผู้ใช้งาน

สามารถพิมพ์ชื่อจังหวัดที่ต้องการดูผลเข้าไปได้เลย  
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รูปที่ 4.23 เมนูต่างๆที่สามารถใช้งานได้เมื่อไม่ได้เข้าสู่ระบบ (1) 

 ในส่วนของด้านขวามือจะเป็นข้อมูลสรุปในรูปแบบของตัวเลข เช่น เมื่อเลือกทั่วประเทศ จะแสดง

จ านวนเขตทั้งหมดในประเทศ จ านวนเด็กทั้งหมด และจะมีสีเป็นสัญลักษณ์แทนเด็กประเภทต่างๆ และจะ

เห็นว่าเมื่อเลือกพ้ืนที่ไปแล้ว แผนที่และข้อมูลด้านขวามือจะเปลี่ยนไปตามพ้ืนที่หรือเขตท่ีผู้ใช้งานเลือก ดัง

รูปที่ 5.5 เช่น เมื่อเลือกภาคเหนือ ในแผนที่จะแสดงเพียงแค่จังหวัดในภาคเหนือเท่านั้น ในส่วนของข้อมูล

สรุปด้านขวามือก็จะเปลี่ยนเป็นข้อมูลของภาคเหนือทั้งหมด คือ จ านวนเขตทั้งหมดในภาคเหนือ จ านวน

เด็กทั้งหมดในภาคเหนือ จ านวนเด็กนอกระบบ นักเรียนยากจน นักเรียนยากจนพิเศษ และเด็กพิการ

ทั้งหมดในภาคเหนือเท่านั้น 
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รูปที่ 4.24 เมนูต่างๆที่สามารถใช้งานได้เมื่อไม่ได้เข้าสู่ระบบ (2) 

 หรือในอีกกรณี เมื่อผู้ใช้งานต้องการจะเข้าดูผลเป็นรายจังหวัด สามารถคลิกเลือกจังหวัดและเขต

ในจังหวัดนั้นบนแผนที่ได้เลย จะสามารถดูข้อมูลในต าบลที่อยู่ในเขตนั้นๆได้ รวมไปถึงดูเป็นรายโรงเรียน

ได้เช่นกัน ดังรูปที่ 4.12 

 

รูปที่ 4.25 เมนูต่างๆที่สามารถใช้งานได้เมื่อไม่ได้เข้าสู่ระบบ (3) 
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  4.2.2.2 ใช้งานโดยผ่านการเข้าสู่ระบบ (User Login) 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบมาแล้ว หน้าหลักที่แสดงผลจะเหมือนกับกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้เข้าสู่ระบบมา

เลย โดยจะเห็นว่ามีแถบด้านบนให้เลือกการแสดงผลตามรูปแบบและประเภทต่างๆ ดังรูปที่ 4.13 เช่น 1) 

ดูผลตามพื้นที่ เพ่ือแสดงจ านวนเด็กนอกระบบ นักเรียนยากจน นักเรียนยากจนพิเศษ และเด็กพิการใน

แต่ละพ้ืนที่ที่ผู้ใช้งานต้องการ 2) ยากจน เพ่ือแสดงจ านวนนักเรียนยากจนทั้งประเทศ และข้อมูลสรุปอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง 3) นอกระบบ เพ่ือแสดงจ านวนเด็กนอกระบบทั้งประเทศ และข้อมูลสรุปอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

และ 4) พิการ เพ่ือแสดงจ านวนเด็กพิการทั้งประเทศ และข้อมูลสรุปอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากนั้นที่

ด้านบนสุด ยังมีข้อมูลภาพรวมที่เป็นแถบสีต่างๆ เพ่ือแสดงจ านวนของเด็กแต่ละประเภทอีกด้วย 5) ติดต่อ 

กสศ. เพ่ือเป็นการส่งข้อความเป็นยัง กสศ.  

 

รูปที่ 4.26 เมนูการแสดงผลตามประเภทต่างๆ 

(1) เมนู ดูผลตามพื้นที่ เมื่อผู้ใช้งานต้องการดูผลตามพ้ืนที่ จะเห็นว่าที่ด้านซ้ายมือจะมี

ช่องให้สามารถเลือกพ้ืนที่ที่ต้องการจะดูผลได้ ดังรูปที่ 4.13 เช่น ทั่วประเทศ ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และในกรณีที่เลือกเป็นจังหวัด ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ชื่อ

จังหวัดที่ต้องการดูผลเข้าไปได้เลย 

ในส่วนของด้านขวามือจะเป็นข้อมูลสรุปในรูปแบบของตัวเลข เช่น เมื่อเลือกทั่วประเทศ 

จะแสดงจ านวนเขตทั้งหมดในประเทศ จ านวนเด็กทั้งหมด และจะมีสีเป็นสัญลักษณ์แทนเด็ก

ประเภทต่างๆ เช่น สีแดงจะหมายถึงเด็กนอกระบบ สีส้มจะหมายถึงนักเรียนยากจน สีน้ าเงินจะ

หมายถึงนักเรียนยากจนพิเศษ และสีเขียวจะหมายถึงเด็กพิการ เป็นต้น ดังรูปที่ 4.14 
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รูปที่ 4.27 การเลือกพ้ืนที่ที่ต้องการจะดูผล 

จะเห็นว่าเมื่อเลือกพ้ืนที่ไปแล้ว แผนที่และข้อมูลด้านขวามือจะเปลี่ยนไปตามพ้ืนที่หรือ

เขตที่ผู้ใช้งานเลือก ดังรูปที่ 4.15  เช่น เมื่อเลือกภาคเหนือ ในแผนที่จะแสดงเพียงแค่จังหวัดใน

ภาคเหนือเท่านั้น ในส่วนของข้อมูลสรุปด้านขวามือก็จะเปลี่ยนเป็นข้อมูลของภาคเหนือทั้ งหมด 

คือ จ านวนเขตทั้งหมดในภาคเหนือ จ านวนเด็กทั้งหมดในภาคเหนือ จ านวนเด็กนอกระบบ 

นักเรียนยากจน นักเรียนยากจนพิเศษ และเด็กพิการทั้งหมดในภาคเหนือเท่านั้น  
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รูปที่ 4.28 การเลือกพ้ืนที่เป็นภาคเหนือ 

หรือในอีกกรณี เมื่อผู้ใช้งานต้องการจะเข้าดูผลเป็นรายจังหวัด จะสามารถดูผลได้เป็น

รายต าบลซึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดที่ผู้ใช้งานเลือกเข้ามาได้ และยังสามารถเลือกดูเป็นรายโรงเรียน

ได้เช่นกัน ดังรูปที่ 4.16 
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รูปที่ 4.29 การดูผลเป็นรายจังหวัด 

(2) เมนู ยากจน เมื่อผู้ใช้งานต้องการดูผลนักเรียนยากจน การเข้ามาในเมนูนี้จะเห็นว่า

ในแถบด้านซ้ายมือ ดังรูปที่ 4.16 ผู้ใช้งานจะสามารถเลือกดูผลนักเรียนยากจนทั้งประเทศได้ ซึ่ง

มีเมนูย่อยคือภาพรวม ความต้องการ และความเสี่ยง และยังสามารถเลือกดูเพียงแค่จังหวัดและ

เขตของตนเองได้ ซึ่งมีเมนูย่อยเหมือนกันคือภาพรวม ความต้องการ และความเสี่ยงนั่นเอง  เช่น 

เมื่อต้องการดูข้อมูลนักเรียนยากจนในหัวข้อภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นยากจน (ทั้งประเทศ) หรือ

ภายในเขตพ้ืนที่ของตนเองก็ตาม ดังรูปที่ 4.17 ระบบจะแสดงผลในรูปแบบของกราฟจ านวน

นักเรียนที่ลงทะเบียนยากจนผ่าน สพฐ. นักเรียนยากจนจ าแนกตามค่าน้ าหนักตัวแทนรายได้ 

(Proxy Means Test: PMT) ในแต่ละภูมิภาค นักเรียนยากจนที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน

ผ่าน สพฐ. VS นักเรียนยากจนที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ตัวแทนรายได้ (PMT) จ าแนกตาม

ขนาดโรงเรียน สภาวะยากล าบากของนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ คัดกรองผ่านระบบ 

Conditional Cash Transfer (CCT) และสัดส่วนนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นแบ่งตามประเภทความ

ยากจน เป็นต้น 
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รูปที่ 4.30 การดูผลนักเรียนยากจนทั้งประเทศในหัวข้อภาพรวม 

หรือเมื่อต้องการดูข้อมูลนักเรียนยากจนในหัวข้อความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นยากจน (ทั้ง

ประเศ) หรือภายในเขตพ้ืนที่ของตนเองก็ตาม ดังรูปที่ 4.18 ระบบจะแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟความต้องการของนักเรียน เช่น สวัสดิภาพและความปลอดภัยในครอบครัวของนักเรียน 

ความช่วยเหลือที่ต้องการ เป็นต้น 

 

รูปที่ 4.31 การดูผลนักเรียนยากจนทั้งประเทศในหัวข้อความต้องการของนักเรียน 

และหัวข้อสุดท้าย คือ เมื่อต้องการดูข้อมูลนักเรียนยากจนในหัวข้อความเสี่ยง ไม่ว่าจะ

เป็นยากจน (ทั้งประเทศ) หรือภายในเขตพ้ืนที่ของตนเองก็ตาม ดังรูปที่ 4.19 ระบบจะแสดงผล
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ในรูปแบบของกราฟความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น สิ่งเสพติด ความรุนแรง เพศ ติดเกมส์ และ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 

รูปที่ 4.32 การดูผลนักเรียนยากจนทั้งประเทศในหัวข้อความเสี่ยงด้านต่างๆ 

(3) เมนู นอกระบบ เมื่อผู้ใช้งานต้องการดูผลของเด็กนอกระบบ ผู้ใช้งานสามารถเลือก

ดูข้อมูลแบบภาพรวมได้ทั้งประเทศหรือภายในเขตพ้ืนที่ของตนเองเท่านั้น ดังรูปที่ 4.20 เมื่อเลือก

แล้วระบบจะแสดงผลในรูปแบบของกราฟ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเด็กนอก สวัสดิภาพและ

ความปลอดภัยในครอบครัวของเด็กและเยาวชน เป็นต้น 
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รูปที่ 4.33 การดูผลเด็กนอกระบบทั้งประเทศหรือภายในเขตพ้ืนที่ของตนเอง 

(4) เมนู พิการ เมื่อผู้ใช้งานต้องการดูผลของเด็กพิการ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูล

แบบภาพรวมได้ทั้งประเทศหรือภายในเขตพ้ืนที่ของตนเองเท่านั้น ดังรูปที่ 5.15 เมื่อเลือกแล้ว

ระบบจะแสดงผลในรูปแบบของกราฟ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเด็กพิการ จ านวนเด็กพิการ

จ าแนกตามประเภท และจ านวนเด็กพิการจ าแนกตามช่วงชั้น เป็นต้น 
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รูปที่ 4.34 การดูผลเด็กพิการทั้งประเทศหรือภายในเขตพ้ืนที่ของตนเอง 
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(5) เมนู ติดต่อ กสศ. จะเป็นเมนูส าหรับผู้ใช้งานที่ต้องการส่งข้อความไปยังกสศ. 

อาจจะข้อสงสัย ปัญหาที่พบ หรือข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่างๆ โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์

ข้อความในกล่องข้อความและกดส่งข้อความของผู้ใช้งานไปยัง กสศ. ได้เลย ดังรูปที่ 5.16 

 

รูปที่ 4.35 การติดต่อไปยัง กสศ. 
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4.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับภาคี กสศ. (iSEE-Partner User) 
กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับภาคี กสศ. ( iSEE-

Partner) ในรูปแบบของ Web Application นั้น ผู้ใช้งานจะสามารถดูข้อมูลได้เลยโดยต้องลงทะเบียนใช้งาน และ 

Login เข้าใช้งาน ตาม Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียนใว้ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาของเด็ก และวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนทุนสเมอภาค  

4.3.1 กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาบุคคลทั่วไป (iSEE-

Public) 

กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับภาคี กสศ. ผ่าน

ช่องทางเว็บแอปพลิเคชั่น จะเป็นเว็บไซต์เพ่ือแสดงผลชุดข้อมูลในหัวข้อต่างๆในรูปแบบของทั้งจ านวนตัวเลขและ

กราฟ ประกอบด้วย 

1) สถานการณ์ด้านการศึกษา จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลประชากรในวัยเรียน ข้อมูลทรัพยากร

ทางด้านการศึกษาต่างๆ 

2) กสศ.กับการสร้างโอกาสทางการศึกษา เป็นข้อมูลการช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนในแต่ละ

กลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ที่ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

3) ทุนเสมอภาค เป็นข้อมูลของการด าเนินงานในโครงการทุนเสมอภาค ซึ่งเป็นการคัดกรองสถานะ

ครัวเรือนของนักเรียน จะแสดงข้อมูลในเชิงสถิติของกลุ่มนักเรียนทุนเสมอภาค เช่น ข้อมูลสถานะ

ครัวเรือน ข้อมูลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

4) ทุนสร้างโอกาส เป็นการแสดงข้อมูลการด าเนินงานของทุนครูรักษ์ถิ่น ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง 

ทุนพระกนิษฐา ทุนพัฒนาอาชีพ  

5) การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ เป็นการแสดงข้อมูลการด าเนินงานของโครงการนวัตกรรมการจัดการศึกษา

เชิงพ้ืนที่ โดยแสดงข้อมูลสถิติจ านวนกลุ่มเป้าหมาย และการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ เด็ก

ปฐมวัยยากจนใน ศพด. และเด็กและเยาวชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา 

6) โครงการวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา แสดงข้อมูลของโครงการ TSQP รวมถึงข้อมูลในเรื่อง 
School Readiness  

7) Export ข้อมูล สามารถ Export ข้อมูลในเชิงสถิติของข้อมูลในแต่ละด้านได้ 
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รูปที่ 4.36 กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับภาคี กสศ. (iSEE-
Partner) 
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4.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับภาคี กสศ. (iSEE-Partner) ใน

รูปแบบ Web Application 

ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสทอภาคทางการศึกษาส าหรับภาคี กสศ. ( iSEE-Partner) นั้น สามารถเข้าใช้

งานผ่าน Web Application โดยผู้ใช้งานสามารถต้อง Login เข้าสู่ระบบ ข้อมูลที่แสดงขึ้นมาจะเป็นในลักษณะ

ของข้อมูลเชิงสถิติ โดยในงวดงานนี้จะประกอบด้วยข้อมูล ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาของเด็ก และวิเคราะห์

ข้อมูลนักเรียนทุนสเมอภาค  

ข้อมูลที่แสดงในระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับภาคี กสศ. (iSEE-Partner) นั้น 
จะมีรูปแบบการน าเสนอและชุดข้อมูลเหมือนกับระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคคล
ทั่วไป (iSEE-Public) ดังกล่าวในหัวข้อที่ 4.1  แต่ในส่วนของภาคี กสศ. นั้นจะสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของ
โครงการการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ิมเติมได้ดังนี้ (1) ข้อมูลเด็กปฐมวัยยากจน ซึ่งเป็นการ
น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ 20 จังหวัด และ (2) ข้อมูลเด็กและ
เยาวชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา ซึ่งน าเสนอข้อมูลจากการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กและ
เยาวชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษาในพ้ืนที่ 20 จังหวัดน าร่องของ กสศ. และยังสามารถ “Export ข้อมูล”
เพ่ิมเติมเข้ามา ซึ่งบุคคลทั่วไปจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนนี้ได้ โดยสามารถ Export ข้อมูล ได้ดังต่อไปนี้ 

1. เด็กปฐมวัยยากจนใน ศพด. เป็นการแสดงข้อมูลในเชิงสถิติ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ในอกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย ในด้านสถานครัวเรือน รายได้ครัวเรือน รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 

 ข้อมูลสถิติจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และการช่วยเหลือของ กสศ. ว่าให้ความช่วยเหลือ
ไปจ านวนกี่คน 

 ข้อมูลรายได้เฉลี่ยครัวเรือน แสดงข้อมูลรายได้เฉลี่ยของนักเรียนปฐมวัย โดยเปรียบเทียบ
นักเรียนแต่ละกลุ่มได้แก่นักเรียนปฐมวัยที่ยากจน และเด็กปฐมวัยที่ไม่ยากจน ว่ามีสัดส่วน
รายได้เฉลี่ยเป็นอย่างไร 

 ข้อมูลสถนะครัวเรือน สภาพที่อยู่อาศัย รวมถึงข้อมูลหนี้สินของครัวเรือนเด็กปฐมวัย ซึ่งจะ
เปรียบเทียบเด็กปฐมวัยที่ยากจนและไม่ยากจน 

 ข้อมูลภาระพ่ึงพิงที่พบมากที่สุด 
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 ข้อมูลแหล่งไฟฟ้า และแหล่งน้ าใช้ โดยเปรียบเทียบเด็กปฐมวัยที่ยากจนและไม่ยากจน 

 ข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียนปฐมวัยที่ยากจน แสดงข้อมูลอาชีพของผู้ปกครอง และ
การศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอ 

 ข้อมูลการเดินทางจากบ้านไปสถานศึกษาของนักเรียนปฐมวัยที่ยากจน 

2. เด็กและเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา คือกลุ่มเด็กและเยาชนที่ไม่พบรายชื่อในระบบการศึกษา 
ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าไม่ถึงการศึกษา หรืออาจเป็นกลุ่มเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา 
โดยจะแสดงข้อมูลถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

 ข้อมูลสถิติกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนกลุ่มเป้าหมายได้ กสศ. ให้ความช่วยเหลือ 

 ข้อมูลจ านวนเด็กที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา โดยจ าแนกตาม เด็กที่ไม่เคยได้รับการศึกษา 
และเด็กที่เคยเข้ารับการศึกษาแต่หลุดออกจากระบบการศึกษา 

 เด็กและเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. แสดงจ านวน
เด็กและเยาวชนแบ่งชาย หญิง ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายว่ามีจ านวนเด็กที่ไม่อยู่ในระบบ
การศึกษาจ านวนเท่าใด 

 ข้อมูลเปรียบเทียบเด็กที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา กับข้อมูลประชากรเด็กในวัยเรียนทั้งหมด 
และข้อมูลเด็กนักเรียนในระบบการศึกษา แบ่งตามจังหวัด 

 ข้อมูลเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา จากการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการ โดย
แสดงข้อมูลด้านผู้ปกครอง ข้อมูลสถานะครัวเรือน ข้อมูลปัญหาและความต้องการ และแสดง
สัดส่วนเด็กที่กสศ.ให้ความช่วยเหลือ 

3. Export ข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา โดยจะสามารถ Export ข้อมูลในเชิงสถิติในรายจังหวัดใน
ด้านสถานการณ์การศึกษาได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลประชากรวัยเรียนรายจังหวัด โดยเป็นข้อมูลเชิงสถิติของจ านวนประชากรในวัยเรียน
ของแต่ละจังหวัด ข้อมูลเด็กนักเรียนแบ่งตามช่วงอายุ ข้อมูลนักเรียนในระบบการศึกษา 
ข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา 
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 ข้อมูลนักเรียนยากล าบาก โดยเป็นข้อมูลเชิงสถิติของกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ยากล าบาก ซึ่ง
จะแสดงข้อมูลในแต่ละจังหวัดว่ามีนักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนที่มีความพิการ นักเรียน
ยากจน/ยากจนพิเศษ จ านวนกี่คน 

 ข้อมูลครูและบุคลากร เป็นข้อมูลจ านวนครูและบุคลากรในแต่ละจังหวัด และข้อมูลที่แบ่ง
ตามวิทยฐานะ 

 ข้อมูลสถานศึกษา โดยแสดงข้อมูลจ านวนสถานศึกษาในแต่ละจังหวัด โดยแบ่งเป็น ข้อมูล
จ านวนโรงเรียนตามช่วงชั้น ข้อมูลโรงเรียนตามพ้ืนที่ตั้ง ข้อมูลโรงเรียนตามขนาด รวมถึง
ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆในโรงเรียน อาทิเช่นข้อมูลทรีพยากรด้านไฟฟ้า แหล่งน้ า เป็นต้น 

 ข้อมูลสถานศึกษาในพ้ืนที่ยากล าบาก เป็นข้อมูลจ านวนโรงเรียนในพ้ืนที่ยากล าบากในแต่ละ
จังหวัด
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4. Export ข้อมูลทุนสร้างโอกาส มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความช่วยเหลือ และได้รับการ

บรรจุในแต่ละจังหวัด 

 ข้อมูลทุนพัฒนาอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน แสดงข้อมูลโครงการแยกตามกลุ่มอาชีพ ข้อมูล

หน่วยพัฒนาอาชีพ ข้อมูลของผู้ได้รับทุน และบุตรของผู้ได้รับทุน โดยแสดงข้อมูลในเชิง

สถิติในแต่ละจังหวัด 

5. Export ข้อมูล กสศ. กับการสร้างโอกาส เป็นข้อมูลสถิติจ านวนของกลุ่มเป้าหมาย และการให้ความ

ช่วยเหลือ รวมถึงข้อมูลเชิงสถิติในมิติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ข้อมูลสถานะครัวเรือน ข้อมูล

ภาระพ่ึงพิง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในเชิงสถิติ จ านวน ของแต่ละจังหวัด 

6. Export ข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา เป็นข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย แบ่ง

ตามช่วงอายุ แบ่งตามพ้ืนที่ และการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงข้อมูลด้านอ่ืนๆของ

เด็กและเยาวชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา อาทิเช่น ข้อมูลสถานะครัวเรือน ข้อมูลรายได้ 

ข้อมูลผู้ปกครองเป็นต้น โดยแสดงข้อมูลในเชิงสถิติ จ านวน ของแต่ละจังหวัด 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าลักษณะของการน าออกของข้อมูลนั้นจะเป็นในลักษณะของ

จ านวน สถิติต่างๆ และแสดงข้อมูลเป็นรายจังหวัด ทั้งนี้จะไม่สามารถท่ีจะน าออกข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงลึกเป็น

รายบุคคลได้  

  



91 
 

 

 

4.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคคลากร กสศ. (iSEE-EEF) 
กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคลากร กสศ. 

(iSEE-EEF) ในรูปแบบของ Web Application นั้น ผู้ใช้งานจะสามารถดูข้อมูลได้เลยโดยต้องลงทะเบียนใช้งาน 

และ Login เข้าใช้งาน ตาม Username และ Password ซึ่งในบทบาทของบุคลากร กสศ. นี้ จะสามารถเห็น

ข้อมูลในเชิงลึกได้  

4.4.1 กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคลากร 

กสศ. (iSEE-EEF) 

กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคลากร กสศ. 

ผ่านช่องทางเว็บแอปพลิเคชั่น จะเป็นเว็บไซต์เพ่ือแสดงผลชุดข้อมูลในหัวข้อต่างๆในรูปแบบของทั้งจ านวน

ตัวเลขและกราฟ ประกอบด้วย 

1) สถานการณ์ด้านการศึกษา จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลประชากรในวัย เรียน ข้อมูลทรัพยากร

ทางด้านการศึกษาต่างๆ 

2) กสศ.กับการสร้างโอกาสทางการศึกษา เป็นข้อมูลการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในแต่ละ

กลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ที่ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

3) ทุนเสมอภาค เป็นข้อมูลของการด าเนินงานในโครงการทุนเสมอภาค ซึ่งเป็นการคัดกรองสถานะ

ครัวเรือนของนักเรียน จะแสดงข้อมูลในเชิงสถิติของกลุ่มนักเรียนทุนเสมอภาค เช่น ข้อมูลสถานะ

ครัวเรือน ข้อมูลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

4) ทุนสร้างโอกาส เป็นการแสดงข้อมูลการด าเนินงานของทุนครูรักษ์ถิ่น ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้น

สูง ทุนพระกนิษฐา ทุนพัฒนาอาชีพ  

5) การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ เป็นการแสดงข้อมูลการด าเนินงานของโครงการนวัตกรรมการจัด

การศึกษาเชิงพ้ืนที่ โดยแสดงข้อมูลสถิติจ านวนกลุ่มเป้าหมาย และการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายซึ่ง

ได้แก่ เด็กปฐมวัยยากจนใน ศพด. และเด็กและเยาวชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา 

6) โครงการวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา แสดงข้อมูลของโครงการ TSQP รวมถึงข้อมูลใน

เรื่อง School Readiness  

7) Export ข้อมูล สามารถ Export ข้อมูลในเชิงสถิติของข้อมูลในแต่ละด้านได้ 
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รูปที่ 4.37 กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคลากร กสศ. 
(iSEE-EEF) 
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4.4.2 ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคลากร กสศ. (iSEE-EEF) ใน

รูปแบบ Web Application 

ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสทอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคลากร กสศ. (iSEE-EEF) นั้น สามารถเข้า

ใช้งานผ่าน Web Application โดยผู้ใช้งานสามารถต้อง Login เข้าสู่ระบบ ข้อมูลที่แสดงขึ้นมาจะเป็นใน

ลักษณะของข้อมูลเชิงสถิติ โดยในงวดงานนี้จะประกอบด้วยข้อมูล ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาของเด็ก 

และวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนทุนสเมอภาค  

ข้อมูลที่แสดงในระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับบุคลากร กสศ. (iSEE-EEF) 
นั้น จะมีรูปแบบการน าเสนอและชุดข้อมูลเหมือนกับระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
ส าหรับบุคคลทั่วไป (iSEE-Public) ดังกล่าวในหัวข้อที่ 4.1  แต่ในส่วนของบุคลากร กสศ. นั้นจะสามารถดู
รายละเอียดด้านงบประมาณที่จัดสรรลงไปให้กับแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งส าหรับบุคลลทั่วไปจะไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลชุดนี้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถ “Export ข้อมูล”เพ่ิมเติมเข้ามา ซึ่งบุคคลทั่วไปจะไม่สามารถเข้าถึง
ส่วนนี้ได้ โดยสามารถ Export ข้อมูล ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่จัดสรร โดยจะแสดงรายละเอียดของ
กลุ่มเป้าหมายของกสศ. ว่ามีจ านวนเท่าใด และได้รับความช่วยเหลือแล้วเท่าใด รวมถึงยังแสดง
ข้อมูลงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรช่วยเหลือให้กับแต่ละกลุ่มเป้าหมายว่าจัดสรรเป็นจ านวน
เงินกี่บาท 

  

รูปที่ 4.38 การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณท่ีจัดสรร 

2. Export ข้อมูล ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 Export ข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา โดยจะสามารถ Export ข้อมูลในเชิงสถิติใน
รายจังหวัดในด้านสถานการณ์การศึกษาได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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o ข้อมูลประชากรวัยเรียนรายจังหวัด โดยเป็นข้อมูลเชิงสถิติของจ านวนประชากรใน
วัยเรียนของแต่ละจังหวัด ข้อมูลเด็กนักเรียนแบ่งตามช่วงอายุ ข้อมูลนักเรียนใน
ระบบการศึกษา ข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา 

o ข้อมูลนักเรียนยากล าบาก โดยเป็นข้อมูลเชิงสถิติของกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่
ยากล าบาก ซึ่งจะแสดงข้อมูลในแต่ละจังหวัดว่ามีนักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนที่มี
ความพิการ นักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ จ านวนกี่คน 

o ข้อมูลครูและบุคลากร เป็นข้อมูลจ านวนครูและบุคลากรในแต่ละจังหวัด และข้อมูล
ที่แบ่งตามวิทยฐานะ 

o ข้อมูลสถานศึกษา โดยแสดงข้อมูลจ านวนสถานศึกษาในแต่ละจังหวัด โดยแบ่งเป็น 
ข้อมูลจ านวนโรงเรียนตามช่วงชั้น ข้อมูลโรงเรียนตามพ้ืนที่ตั้ง ข้อมูลโรงเรียนตาม
ขนาด รวมถึงข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆในโรงเรียน อาทิเช่นข้อมูลทรีพยากรด้าน
ไฟฟ้า แหล่งน้ า เป็นต้น 

o ข้อมูลสถานศึกษาในพ้ืนที่ยากล าบาก เป็นข้อมูลจ านวนโรงเรียนในพื้นที่ยากล าบาก
ในแต่ละจังหวัด 

 Export ข้อมูล กสศ. กับการสร้างโอกาส เป็นข้อมูลสถิติจ านวนของกลุ่มเป้าหมาย และ
การให้ความช่วยเหลือ รวมถึงข้อมูลเชิงสถิติในมิติอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น ข้อมูลสถานะ
ครัวเรือน ข้อมูลภาระพ่ึงพิง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในเชิงสถิติ จ านวน ของแต่ละจังหวัด 

 Export ข้อมูลทุนสร้างโอกาส โดยประกอบด้วย ข้อมูลทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น แสดงจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความช่วยเหลือ และได้รับการบรรจุในแต่ละจังหวัด ข้อมูลทุน
พัฒนาอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน แสดงข้อมูลโครงการแยกตามกลุ่มอาชีพ ข้อมูลหน่วย
พัฒนาอาชีพ ข้อมูลของผู้ได้รับทุน และบุตรของผู้ได้รับทุน โดยแสดงข้อมูลในเชิงสถิติใน
แต่ละจังหวัด 

 Export ข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา เป็นข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมาย แบ่งตามช่วงอายุ แบ่งตามพ้ืนที่ และการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงข้อมูลด้านอ่ืนๆของเด็กและเยาวชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา อาทิเช่น 
ข้อมูลสถานะครัวเรือน ข้อมูลรายได้ ข้อมูลผู้ปกครองเป็นต้น โดยแสดงข้อมูลในเชิงสถิติ 
จ านวน ของแต่ละจังหวัด 
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าในบทบาทของบุคลากร กสศ. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่า
ในบทบาทอ่ืนๆ แต่ทั้งนี้ในส่วนของข้อมูลเชิงลึกในรายบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ส าคัญ และเป็นข้อมูลที่ได้รับความ
คุ่มครองตาม พรบ. ข้อมูลบุคคล การเข้าถึงข้อมูลชุดนี้จึงไม่สามารถที่จะให้บุคลากร กสศ. เข้าถึงทุกคนได้ จึง
สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับการรับรองการเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  5  จดัประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable 

Education: iSEE 2.0) นั้น เพ่ือให้การพัฒนาระบบเป็นไปตามแผนงาน และตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

ของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จึงต้องมีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีของ กสศ. เพ่ือเก็บข้อมูล และ

ข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาระบบ  

โดยการจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษานั้น เป็นการจัดอบรม

เพ่ือน าเสนอระบบสารสนเทศและรับฟังความคิดเห็นด้านการท างานของระบบสารสนเทศ โดยครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานทั้ง 7 กลุ่มของระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ได้แก่  

1) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 กระทรวงได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานในก ากับและสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 

2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ  
4) สถาบันวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา 
5) หน่วยงานภายในกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เช่น ฝ่ายสื่อสาร ฝ่ายระดมทุน

เป็นต้น 
6) องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
7) องค์กรระหว่างประเทศด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จัดขึ้นที่ส านักงาน

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีร่วมของ กสศ. ตามกลุ่มเป้าหมาย

ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีการจัดประชุมทั้งหมด 3 รอบด้วยกัน โดย รอบที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563  

รอบที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  และรอบที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมี

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้แก่ 

1. น าเสนอระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (iSEE 1.0) ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 

2. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะจากวงประชุม เพ่ือน ามาพัฒนาระบบ 

iSEE 2.0   
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จากการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความเห็นในการการพัฒนาฟังก์ชันการท างานของระบบเพ่ิมเติม

โดยสามารถ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงผล ด้านประสิทธิภาพการท างาน ด้านข้อมูล และด้าน

การติดตามผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการแสดงผล (User Interface) คือส่วนที่แสดงผลบนหน้าระบบ และองค์ประกอบของการ

แสดงผลข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นส่วนที่ประสานกับผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก

วงประชุมมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

o พัฒนาฟังก์ชันการค้นหาข้อมูล Search Suggestion ในการค้นหาข้อมูลด้วยชื่อโรงเรียน ให้

ง่ายต่อการค้นหามากข้ึน 

o พัฒนาฟังก์ชันการกรองข้อมูล(filter) ให้สามารถกรองข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้น เช่นการกรอง

ข้อมูลความด้อยโอกาสนักเรียน นอกจากข้อมูลความยากจน เป็นต้น 

o พัฒนาฟังก์ชันการ Sorting Table ให้กับทุกตารางข้อมูล 

o พัฒนาฟังก์ชันการส่งต่อพิกัดโรงเรียนจากในระบบ iSEE ไปยัง Google map เพ่ือใช้ในการน า

ทาง 

o การปรับแก้การแสดงผล และการจัดวางบนหน้าระบบ ให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เช่น การ

ปรับแก้สีการแสดงผลให้สื่อความหมาย การเลือกรูปแบบของกราฟที่จะใช้ในการแสดงผล เป็น

ต้น  

o พัฒนาฟังก์ชันการแสดงข้อมูลจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

2. ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ (System Performance) คือส่วนที่ช่วยส่งเสริมการ

ท างานของระบบให้มีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

จากวงประชุมมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

o เมื่อพบข้อมูลที่ขัดแย้งกัน หรือข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถที่จะรายงานข้อมูลใน

ส่วนนั้น ให้ผู้พัฒนาระบบ หรือกสศ. ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

o ในการค้นหาโรงเรียนในรัศมีจากจุดที่เลือก ต้องการเลือกระยะรัศมีได้มากกว่า 20 กิโลเมตร 

o การดึงข้อมูลในลักษะ raw data ไปใช้ประโยชน์เองได้ 

o พัฒนาฟังก์ชันให้ผู้ใช้งานสามารถ Input ข้อมูลเข้าไปได้ รวมถึงการบูรณาการข้อมูลจากภาคี

ร่วม อาทิเช่น การแจ้งข่าวปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียน เป็นต้น 

o พัฒนาส่วนของบทบาทผู้ใช้งาน (User Roles) ให้หลากหลายมากขึ้น เพ่ือการใช้ประโยชน์ของ

ข้อมูลได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้ใช้งานในแต่ละบทบาท 
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o พัฒนาส่วนสรุปทุนจากโครงการต่างๆ เพ่ือช่วยในการลดความซ้ าซ้อนของการให้ทุนที่อาจจะมี

การให้ทุนท่ีซ้ ากันในพื้นท่ี หรือเด็กแต่ละคน 

o เพ่ิมฟังก์ชันการบริจาค ให้โรงเรียน เพ่ือให้หน่วยงานภาคี สามารถที่จะค้นหาโรงเรียนที่เข้า

เงื่อนไข เพ่ือบริจาคทุนหรือสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับโรงเรียนได้ 

3. ด้านการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Data Analysis) ซึ่งจากวงระชุมมี

ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมข้อมูลที่ส าคัญเข้ามาในระบบ iSEE เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพ 

จากวงประชุมมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

o ระบุความถี่ในการ Update ข้อมูล เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงได้ว่าข้อมูลในแต่ละชุดจัดท า

ขึ้น ณ วัน เวลา ใด 

o เพ่ิมข้อมูลรายการศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการ เพ่ือใช้ในการวางแผนช่วยเหลือผู้พิการในพื้นท่ีต่างๆ 

o เพ่ิมข้อมูลในระดับพ้ืนที่ชุมชน จุดเด่น อาชีพหลัก ของชุมชนบริเวณรอบ ๆโรงเรียนเป้าหมายที่

เลือก 

o เพ่ิมข้อมูลเด็กนักเรียน Home School 

o เพ่ิมข้อมูลของกลุ่มนักเรียนกาชีวะ และข้อมูลในระดับอุดมศึกษา 

o เพ่ิมข้อมูลในเชิงคุณภาพ MIS ของ UNICEF 

o ข้อมูลความต้องการเพ่ิมเติมของสถานศึกษาที่ขาดแคลน เช่น ข้อมูลความขาดแคลนด้านสื่อ 

เทคโนโลยี ความขาดแคลนด้านทรัพยากรพื้นฐาน เป็นต้น 

o ข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ข้อมูลรายวิชาในโรงเรียน ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนเป็น

ต้น 

o ข้อมูลเด็กก่อนวัยเรียน (ปฐมวัย) ใน ศพด. 

4. ด้านการติดตามผลการช่วยเหลือ เพ่ือสามารถเห็นถึงภาพรวมของการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

ของ กสศ. และภาคีร่วม ว่ามีการจัดสรรเงินช่วยเหลือ หรือความช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้

หรือไม่ จากวงประชุมมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

o ติดตามผลของเยาวชนว่าหลังจากรับทุนการศึกษาไปยากจนจบแล้วเขาไปมีอาชีพอะไรและ

สามารถต่อยอดส่งเสริมคนเหล่านั้นเติบโตได้อย่างแข็งแรงขึ้น 

o การติดตามผลต่อเนื่อง เช่น การมอบทุนการศึกษาการ ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ 

o ติดตามผลการมอบทุนจากภาคีต่าง ๆ 
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จากข้อเสนอแนะจากวงประชุมนั้น ทีมพัฒนาได้รวบรวมและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา การศึกษา ( Information System for Equitable Education: 

iSEE 2.0) เพื่อให้ข้อมูลที่น าเสนอออกมาตรงกับวัตถุระสงค์ในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของภาคีร่วม กสศ. ได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลบางอย่างจ าเป็นต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกในการที่จะน าข้อมูลมาบูรณาการ จึงอาจท าให้ยังไม่สามารถพัฒนาเพ่ิมได้ในระยะโครงการนี้ รวมถึง

การเปิดระบบให้เข้าถึงข้อมูลในบางชุด อาทิเช่น ข้อมูลรายชื่อนักเรียน อาจยังไม่สามารถที่จะพัฒนาให้บุคคล

ทั่วไปเข้าถึงได้เนื่องจากมีข้อกฎหมายด้าน PDPA เป็นต้น 

 

รูปที่ 5.1 ภาพการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
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บทท่ี 6 สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 
ในบทนี้สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา ปี 2563 พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการขยายผลและปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต 

6.1 สรุปการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ส าหรับการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษานั้น ประกอบด้วยขั้นตอน 

ดังต่อไปนี้ (1) การจัดเตรียมข้อมูล (รวบรวมและท าความสะอาดข้อมูล) (2) การบูรณาการฐานข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และ (3) การสรุปข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับการน าเสนอในระบบสารสนเทศ ซึ่งการ

จัดเตรียมข้อมูลส าหรับระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษานั้น ประกอบด้วยข้อมูลในกลุ่ม

หลักๆดังต่อไปนี้ 

o ข้อมูลบริบทสถานการณ์ด้านการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งรวบรวม บูรณาการ และจัดเตรียมมา

จากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ (1) ข้อมูลทะเบียนนักเรียนในระบบ

การศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( 2) ข้อมูลทะเบียนนักเรียน ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (3) ข้อมูลทะเบียนนักเรียน กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (4) ข้อมูลเด็กและเยาวชน ส านักทะเบียน

ราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

o ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตั้งต้นในการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

จัดเตรียมจากการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกตามอธิบายในข้อ 8.1.1. 

ร่วมกับข้อมูลจากหน่วยงานภายในของ กสศ. ดังต่อไปนี้ (1) ข้อมูลเด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัยที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ (2) ข้อมูลนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (3) ข้อมูลนักเรียน ม.ปลาย / ปวช. 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (4) ข้อมูลเด็กเล็กที่ไม่ได้เข้าเรียนอนุบาล  (5) ข้อมูลเด็กนอกระบบ

การศึกษา (6) ข้อมูลเด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่ศึกษาต่อ  (7) ข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

ที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

o ข้อมูลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จากทั้ง

หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จัดเตรียมจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ (1) ข้อมูลการคัด

กรองและการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ส านักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาด

แคลนทุนทรัพย์ (2) ข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้จากการด าเนินงานของส านัก

พัฒนาการเรียนรู้เชิงพ้ืนที่ (3) ข้อมูลการคัดกรองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่ได้จากการ

ด าเนินงานของส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษา (4) ข้อมูลการคัดกรองนักศึกษาครูที่ได้จากการ

ด าเนินงานของส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา (5) ข้อมูลความพร้อมใน
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การเข้าเรียน ส านักวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (6) ข้อมูลความพร้อมในการประกอบ

อาชีพ ส านักวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (7) ข้อมูลการจัดสรรเงินช่วยเหลือจากการ

ระดมทุน ส านักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ และ (8) ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการ

แห่งรัฐ กระทรวงการคลัง 

6.2 สรุปการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาปี 2563 
ส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษานั้น ถูกออกแบบและพัฒนาใน

รูปแบบของ data visualization เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่จัดเตรียมขึ้นในหัวข้อ 6.1. โดยระบบสารสนเทศเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษานั้นถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการน าเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งานจ านวน 4 กลุ่ม 

ดังนี้ 

6.2.1 ผู้ใช้งานทั่วไป (public users)  

ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดูการน าเสนอข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา ได้ในเมนูดังต่อไปนี้ 

1) สถานการณ์ด้านการศึกษาไทย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล (1) ประชากรวัยเรียน (2) นักเรียน

ยากล าบาก (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา (4) สถานศึกษา และ (5) สถานศึกษาใน

พ้ืนที่ยากล าบาก 

2) กสศ.กับการสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งน าเสนอ (1) ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. และ 

(2) โครงการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา 

3) โครงการทุนเสมอภาค ซึ่งน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ (1) แนวทางการด าเนินงานของโครงการ

ทุนเสมอภาค และ (2) แผนที่ทุนเสมอภาค 

4) โครงการทุนสร้างโอกาส ซึ่งน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทุนต่าง ๆ ที่ กสศ. ด าเนินการ ได้แก่ (1) 

ทุนครูรักษ์ถิ่น (2) ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (3) ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ (4) ทุน

พัฒนาอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน และ (5) แผนที่ทุนสร้างโอกาส 

5) โครงการการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ ซึ่งน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ (1) แนวทางการด าเนินงาน

ของโครงการการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ (2) แผนที่เด็กปฐมวัยยากจน และ (3) แผนที่เด็ก

และเยาวชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา 

6) โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ (1) 

โครงการ school readiness และ (2) โครงการ TSQP  
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7) การค้นหาโรงเรียน ซึ่งน าเสนอแผนที่โรงเรียนจากการค้นหาใน 2 รูปแบบ (1) ค้นหาจาก

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนนั้นๆ เช่น ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ประเภทโรงเรียน จังหวัด 

สังกัด และ (2) ค้นหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับจุดที่สนใจ 

8) เกี่ยวกับ iSEE เป็นการสรุปข้อมูลดังต่อไปนี้ (1) site map (2) ภาคีที่สนับสนุนการจัดท า

ฐานข้อมูลเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (3) แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และ (4) ช่องทางในการติดต่อ

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
6.2.2 ภาคีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ส าหรับภาคีของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษานั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้คล้ายๆกับผู้ใช้งานทั่วไปดังอธิบายในหัวข้อ 6.2.1. แต่จะ

สามารถเห็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการทุนเสมอภาค สามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ (1) สถานะครัวเรือนของ

นักเรียนทุนเสมอภาค ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองสถานะครัวเรือนของนักเรียนทุน

เสมอภาค 

2) โครงการการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ิมเติมได้ดังนี้ (1) ข้อมูลเด็ก

ปฐมวัยยากจน ซึ่งเป็นการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในพื้นที่ 20 จังหวัด และ (2) ข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา 

ซึ่งน าเสนอข้อมูลจากการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชนที่ไม่มี

ข้อมูลในระบบการศึกษาในพื้นที่ 20 จังหวัดน าร่องของ กสศ. 

6.2.3 บุคลากรภายในของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ส าหรับบุคลากรภายในของกองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษานั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้คล้ายๆกับภาคีของกองทุนฯ ดังอธิบายใน

หัวข้อ 6.2.2. แต่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. เพ่ิมเติมได้ด้วย ซึ่งเป็น

ข้อมูลสรุปการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของจ านวนกลุ่มเป้าหมายและจ านวน

เงินที่ กสศ. ให้ความช่วยเหลือแก่จังหวัดต่าง ๆ  

นอกจากนี้บุคลากรภายในของ กสศ. ยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกมาในรูปแบบตารางจาก

เมนูต่าง ๆ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลรายโรงเรียนได้ด้วย (ทั้งนี้ผู้ใช้งานในบทบาทอ่ืน จะไม่สามารถเข้าถึง

ข้อมูลระดับโรงเรียนได้) 
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6.2.4 สมาชิกสภาผู้เทนราษฎร์  

ส าหรับระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์นั้น จะมีการจัดเตรียมข้อมูล (data preparation) และพัฒนา

ระบบการน าเสนอข้อมูล (data visualization) ที่แตกต่างจากระบบสารสนเทศของผู้ใช้งานทั้ง 3 กลุ่ม

ข้างต้น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดเตรียมข้อมูลจะไม่ได้จัดเตรียมในรูปแบบของโรงเรียน/สังกัด/จังหวัด แต่จะ

เป็นการจัดเตรียมข้อมูลตามเขตพ้ืนที่เลือกตั้งของประเทศไทย และการจัดท ารูปแบบการน าเสนอข้อมูล

จะเป็นการจัดท าแผนที่ประเทศไทยที่แบ่งออกตามเขตพ้ืนที่เลือกตั้งด้วย  

 

6.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของโครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา มีดังต่อไปนี้  

o ข้อมูลการด าเนินงานของกองทุนฯ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2563 นี้ เป็นข้อมูลจากส านักต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก

และเยาวชนเป็นรายบุคคล แต่อย่างไรก็ตามกองทุนฯยังมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

การด าเนินงานโครงการผ่านระบบบริหารจัดการโครงการด้วย ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะเกิดประโยชน์

ต่อการประมวลผลการด าเนินงานในภาพรวมของกองทุนฯได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นทีมผู้วิจัยจึงเสนอให้มี

การรวบรวมข้อมูลจากระบบบริหารจัดการโครงการเข้ามาวิเคราะห์เพ่ิมเติมในการจัดท า

ฐานข้อมูลเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปี 2564 

o ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2563 นั้น เป็นการรวบรวม

ข้อมูลจากภาคี และส านักต่าง ๆ ของ กสศ. เพ่ือจัดท าข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือน าเสนอ 

(1) บริบทการศึกษาในประเทศไทย (2) กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ และ (3) จ านวน

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการต่าง ๆ ของกองทุน ฯ ซึ่งทีมผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศในมิติของการติดตามผลลัพธ์ในการช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ของกองทุนในปี 2564 ต่อไป 

o ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นในปี 2563 นี้ ได้รับการสนับสนุน

ข้อมูลและความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ภารกิจ

ของกองทุนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2564 ควรพิจารณาให้มีการส่งต่อข้อมูล
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จากระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษากลับไปยังหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

สนับสนุนให้เกิดการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคีท่ีมีบทบาทโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆต่อไป 
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