
ข้อมูลเพื่อ



อยากได.้..การศึกษา
ที่ดีและมีคุณภาพ

แต.่..นักเรียนไทย 47% 
สอบไม่ผา่นเกณฑ์วิชาวิทย์

ฯ PISA (2015)

อยากได้...ทักษะตรง
กับความต้องการของตลาด 

แต่...ผู้จบอาชีวะ และ ป.ตรี  
เกินครึ่งมีทกัษะไม่ตรงกบั

ความต้องการ

อยากมี...สุขภาพที่
แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย
ไม่ตายโดยไม่จ าเป็น 
แต่... ผู้หญิงจ านวนหนึ่งต้องเสียชีวิต
ด้วยเหตุที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และ
ผู้ชายจ านวนมากต้องตายด้วย

อุบัติเหตุบนท้องถนน



เก็ บ
ข้อมูล เป็นกุญแจส าคัญ

ที่จะช่วยเราปรับปรุงคุณภาพ
บริการสาธารณะเหล่านี้ 





PISA

ที่มา: PISA OECD
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ปัญหา: ผู้ปกครองไม่รู้
โรงเรียนดีอยู่ที่ไหน -
โรงเรียนแย่ไม่ปรับตัว



ที่มา: กลุ่มสาระสนเทศ สพฐ.



ข้อมูล: 
ฐานะครอบครัว –
การศึกษาพ่อแม่ 

- รายได้
ครอบครัว

ข้อมูล: 
เทียบกบั
ปีก่อน

ข้อมูล: 
เทียบกบั

คะแนนเฉลีย่ของ 
รร. ที่มีนักเรยีน
ฐานะใกลเ้คยีงกัน 

เปิด เช่ือม



ที่มา: Elacqua

นร. ชิลีมีผลคะแนน PISA
 วิชาวิทย์แซง นร. ไทย

2539 2555



แต่จะจัดการเรียนร่วมอย่างไร
เพื่อมิให้นักเรียนประสบ
ความล าบากในการเดินทาง ?

ทางออกหนึ่งคือการจัดการเรียนร่วม
กรณีแก่งจันทน์โมเดล

ที่มา: สทศ.



สถานการณ์:
•ครู 1,300 คน ดูแลนักเรียน 1,500 ห้อง
•โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น 135 แห่ง
“ถ้า”จัดการเรียนร่วมระหว่างโรงเรียนเล็กภายในรัศมี 10 กม:
•ครู 1,300 คน ดูแลนักเรียนเพียง 521 ห้อง
•ปัญหาครูไม่ครบชั้นจะหมดไป
•ไม่มีปัญหาความยากล าบากในการเดินทาง
เปิด ข้อมูลให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ตัวอย่างเขตพื้นท่ีการศึกษา
ในอุบลราชธานี

ที่มา:TDRI (2015)
World Bank (2015)

มี รร. เล็ก 210 แห่ง,
ในจ านวนนี้ มีครูไม่ครบชั้น

135 แห่ง 

ครูครบชัน้
ครูไม่ครบชัน้



สรุปการใช้ข้อมูล
เพื่อปรับปรุง

คุณภาพการศึกษา
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Programmer
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มีวิธีที่ดีกว่า คือ การวิเคราะห์ข้อมูลประกาศหางานออนไลน์

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

flash



ตัวอย่างการวิเคราะหข์้อมูล
ประกาศหางานออนไลน์



ภาษาคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล ภาษาสคริปต์
ฝั่งผู้ใช้

การออกแบบ
การใช้งาน

ทักษะ
พื้นฐาน

จากจ านวนประกาศหางาน 2,712ประกาศ 
ในช่วงวันที่ 6 ก.พ. – 6 มี.ค. 2560

ที่ยังเปิดรับอยู่

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์อาชีพ 
Software Developer/

Web Programmer



• ภาคการศึกษาต้องใหค้วามส าคัญกับทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพราะมีความส าคัญต่อการท างาน

• หลักสูตรการสอนบางแห่งยังไม่สอนทักษะที่
สถานประกอบการต้องการ เช่น ภาษา .Net

• คุณสมบัติส าคัญประสบการณ์ท างานภาคการศึกษา
ควรให้ความส าคัญกับ สหกิจศึกษาและระบบทวิภาคี

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์อาชีพ 
Software Developer/Web 

Programmer (ต่อ)

ไม่ต้องการ
ประสบการณ์

ประสบการณ์

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
หรือสูงกว่า

ระดับการศึกษา

ต้องการ
ประสบการณ์



การใช้ข้อมูลจากประกาศหางานออนไลน์
มาปรับภาคการศึกษาจะช่วยให้ผู้จบ
การศึกษาได้ท่างานดี รายได้ดี ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สรุป

การวิเคราะห์ข้อมูลประกาศ
หางานออนไลน์สามารถบอก
ความต้องการทักษะได้จริง

ภาคการศึกษาสามารถน่าข้อมูล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลประกาศ

หางานออนไลน์ไปปรับการเรียนการสอนได้

หน่วยงานภาครัฐควารปรับวิธี
การเก็บข้อมูลความต้องการทักษะ 
ให้เน้นไปที แหล่งข้อมูลจริงมากขึ้น





น.พ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ 
ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 3

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน)



การเชื่อมโยงข้อมูล
ขนาดใหญ่

จากหลายแหล่ง



อัตราส่วนการตาย
ของมารดา ต่อ
การเกิดมีชีพ 
100,000 คน

อัตราต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
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ภาคใต้

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

กทม.
ปริมณฑล

ภาคกลาง
ภาคเหนือ

ตัวเลขนานาประเทศจาก http://www.thelancet.com/action/showFullTextImages?pii=S0140-6736%2816%2931470-2



แก้ปัญหาได้ตรงจุด

การเชื่อมและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้เรา...

วางแผนป้องกัน
การเจ็บป่วยและ
จัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่จ ากัด

เห็นสถานการณ์และ
ขนาดของปัญหาที่แท้จริง 





















สรุป
วัยเด็กอยากได.้..

การศึกษา
ที่ดีและมีคุณภาพ

วัยท างานอยากได้...
โอกาสท างานที่ดี

ตลอดชีวิต
อยากได้สุขภาพดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน



ข้อมูลช่วยให้เรา
• รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามจริง และทันเวลา
• แก้ปัญหาได้ตรงจุด
• เพ่ิมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของสังคม

เก็ บ
การ เก็บ เชื อม เปิด วิเคราะห์ ข้อมูล เป็นกุญแจส่าคัญในการ
ปรับปรุงบริการสาธารณะเพื อยกระดับคุณภาพชีวิต 

สรุป
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลไว้นั้น 
ต้องอาศัยการก่ากับดูแลที เหมาะสมจากภาครัฐ



ข้อมูลเพื่อ


