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หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการใชประโยชนเพ่ือการตัดสินใจ 

สําหรับผูบริหาร 
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หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการใชประโยชนเพ่ือการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล 

 ในการตัดสินใจเพ่ือดําเนินการปฏิบัติในเชิงบริหาร เปนบทบาทของผูบริหารท่ีมีความสําคัญตอการดําเนิน

ธุรกิจขององคกร การตัดสินใจท่ีดีนั้นจะกอใหเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหการ

ตัดสินใจเกิดความผิดพลาดนอยคือ เรื่องขอมูล อยางไรก็ตามขอมูลท่ีครบถวนนั้น จะไมเกิดประโยชนอันใด หาก

ไมไดมีการวิเคราะหอยางถูกตอง ดังนั้นผูบริหารจึงจําเปนท่ีจะตองมีขอมูลท่ีพรอมและมีกระบวนการวิเคราะหท่ีดี

สําหรับการตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจท่ีดียอมตองมีขอมูลและมีเทคนิคในการวิเคราะห มีความจําเปนตองอาศัย

ขอเท็จจริงมิใชแคความรูสึกเพียงอยางเดียว มิเชนนั้นอาจเปนการแกไขปญหาท่ีไมตรงจุด ซ่ึงจะนําไปสูปญหาอ่ืน

ตามมา ท้ังนี้ ปจจุบันเปนยุคสมัยท่ีขอมูลมีปริมาณมหาศาล อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ในการใชประโยชนจากขอมูลนั้น สามารถเขาถึงขอมูลไดหลากหลายชองทาง ในการดึงคุณคาเหลานั้น

มาจากขอมูลจํานวนมาก ผูบริหารจะตองพัฒนาอยูตลอดเวลาและมองการณไกลไปใหไดมากกวาปจจุบันท่ีเคยทํา 

การมีขอมูลท่ีดีและมีกระบวนการท่ีดีใหการตัดสินใจจะทําใหสามารถตรวจสอบยอนกลับผลจากการตัดสินใจได ทํา

ใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดจนตระหนักถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจผิดพลาด การตัดสินใจก็จะมี

ความผิดพลาดนอยท่ีสุดและเกิดผลดีมากท่ีสุด 

 หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการใชประโยชนเพ่ือการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร มุงเนนการศึกษา และ

ทําความเขาใจเก่ียวกับขอมูล โดยสามารถนําเอาเครื่องมือ เทคโนโลยี และเทคนิคการวิเคราะหขอมูล เขามาชวย

วิเคราะห ทิศทางและประเมินแนวโนมเพ่ือใชในการตัดสินใจ การกําหนดนโยบายการทํางาน การวางแผนนําขอมูล

ไปใชงานไดอยางถูกตอง แมนยํา และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงบประมาณ ตลอดจนตระหนักถึงกฎหมายและ

แนวทางปองกันความเสี่ยงจากการใชขอมูลในยุคดิจิทัล 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

 
 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือใหมีความเขาใจภาพรวมการจัดการขอมูล ลักษณะและความสัมพันธของขอมูลในองคกร  

2. เพ่ือใหสามารถวินิจฉัยเลือกใชเครื่องมือทางสถิติและเครื่องมือการเรียนรูดวยเครื่อง ในการสราง

แบบจําลองการตัดสินใจจากขอมูลได  

3. เพ่ือใหสามารถตีความผลลัพธจากแบบจําลองและนําไปใชประโยชนได  

4. เพ่ือใหสามารถวางแผน เลือกใชขอมูล และวิเคราะหขอมูล เพ่ือวางยุทธศาสตร กลยุทธและการ

ดําเนินงาน สําหรับองคกร  

5. เพ่ือใหมีความตระหนักรูกฎหมายและความสําคัญในการจัดการขอมูลในยุคสังคมดิจิทัล  

 

รูปแบบการฝกอบรม 

การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก การบรรยาย กรณีศึกษา ระดมสมอง และการ

อภิปราย ซ่ึงการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู และเกิด

ความคิด และสามารถวิเคราะห ซ่ึงจะสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีไดกําหนดไว 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การจดัอบรมจํานวน 1 รุน รุนละไมเกิน 30 คน จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 

อบรมระหวางวันท่ี 2-3 เมษายน พ.ศ. 2565 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 4 

 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร ผศ.ดร. นริศ หนูหอม และ ผศ.ดร.โษฑศรัตต ธรรมบุษดี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 2 เมษายน 2565 

09.00 -12.00 ภาพรวมการจัดการขอมูล 

ลักษณะและความสมัพันธของ

ขอมูลในองคกร 

 ความสําคญัของขอมูล แหลงท่ีมาของขอมูล และประเภทของ

ขอมูล 

 ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

 การจัดการขอมูล โดยใชเทคโนโลยี On-Premises และ On-

Cloud 

 ตัวอยางองคกรท่ีใชขอมูลในการขับเคลื่อนองคกร 

 กระบวนการ เทคนิคและ

เคร่ืองมือ วิเคราะหขอมูล 

 เรียนรูระดับของการวิเคราะหขอมลู (Analytics Level) 

 เรียนรูกระบวนการวิเคราะหขอมลู 

13.00 -16.00 กระบวนการ เทคนิคและ

เคร่ืองมือ วิเคราะหขอมูล 

 เรียนรูหลักสถิติสาํหรับการวิเคราะหขอมูล ประชากรท้ังหมดจาก

ตัวอยางขอมูล การกระจายตัวของขอมูล ความสมัพันธของขอมูล 

การวิเคราหการถดถอยเชิงเสน 

 ความหมายการเรียนรูของเครื่อง กระบวนการเรียนรูของเครื่อง

สําหรับการวิเคราะหขอมลู หลักการ รวมถึงการนําการเรียนรูของ

เครื่องไปประยุกตกับขอมูล 

 วันท่ี 3 เมษายน 2565 

09.00 -12.00 การเลือกใชขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือการวาง

ยุทธศาสตร กลยุทธ และการ

ดําเนินงานสําหรับองคกร 

 การทําความเขาใจปญหาและความ ตองการขององคกร  

 กําหนดโจทยหรือประเด็นท่ีตองการ วิเคราะหขอมูล 

 การเตรียมขอมลูใหพรอมกับการวิเคราะหขอมูล 

 การเลือกใชขอมูลและการเลือกเทคนิควิธีในการวิเคราะหขอมลู 

 การวางแผนยุทธศาสตรและกลยทุธจากการวิเคราะหขอมลู 

ปจจัยและแนวโนมตางๆ 

 กรณีศึกษาการวางแผนยุทธศาสตรและกลยุทธสาํหรับองคกร 

13.00 -16.00 การตีความขอมูล ความรู 

ขาวสารท่ีได และการนําผลลัพธ

ไปใชประโยชน ในการ

ดําเนินงาน 

 การตีความขอมูลจากแผนภาพ (Data Visualization) 

 การตีความผลลัพธจากแบบจาํลอง 

 การนําเสนอสารสนเทศ (ผลลัพธ) จากการวิเคราะหเพ่ือสื่อสาร

ใหกับหนวยงาน 

 กรณีศึกษาโครงการวิเคราะหขอมลูในองคกร 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 กฎหมายและแนวทางปองกนั

ความเสี่ยง จากการใชขอมลูใน

ยุคดิจิทัล 

 พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) 

 หลักการธรรมาภิบาลขอมูล เบ้ืองตน 

 ความรูพ้ืนฐานท่ีตองรูในดานความมั่นคงปลอดภัยทางขอมูลของ

องคกร 

 

หมายเหตุ : 

1. พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. ชวงบาย เวลา 14.30 – 14.45 น. 

2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ 7,700 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

หมายเหตุ: คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

1. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมฯ 

2. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการ

ฝกอบรม (Pre-Test)  

3. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการ

ฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผานไมนอยกวารอยละ 70 

 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 6 

สถานท่ีฝกอบรม 

ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด คอนเวนช่ัน 

ท่ีอยู : 54/7 ถ. แจงวัฒนะ แขวง ทุงสองหอง  

เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดท่ี นางสาว พลอยไพลิน 

เพชรแอน หมายเลขโทรศัพท (02) 889-2138 ตอ 6267 

ดําเนินการฝกอบรมโดย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่ีอยู 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม, 73170 

       ท่ีตั้งภาควิชา : ตึก 3  ชัน้ 2  หอง 6267 

โทร (02) 889-2138 ตอ 6251-2 

โทรสาร (02) 889-2138 ตอ 6259 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

เว็บไซต https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egco/ 

 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาลงทะเบียนการฝกอบรมไมวากรณีใดๆ ยกเวนกรณีมีเหตุ

สุดวิสัยไมสามารถจัดฝกอบรมได 

 


