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โครงการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

(Data Analytics Techniques) 

จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล 

 

 วิเคราะหขอมูลและขอมูลขนาดใหญได การเขียนโปรแกรมเบื้องตน การรวบรวมและสกัดขอมูล การ

สํารวจและจัดเตรียมขอมูล การวิเคราะหและออกแบบคลังขอมูล การพัฒนาขอมูลภาพนิทัศน การวิเคราะหขอมูล

ดวยเทคนิคการเรียนรูของเครื่อง การวิเคราะห ตีความและแปลผลขอมูล การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล

ดวยเครื่องมือสมัยใหม การนําไปใชประโยชน การจัดทําโครงการดานการวิเคราะหขอมูล  

 

วัตถุประสงค 

 

1.  เพ่ือใหผูเขาอบรมมีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมสําหรับงานดานขอมูลได  

2.  เพ่ือใหผูเขาอบรมนําเขาขอมูลในฐานขอมูลได เพ่ือสรางคลังขอมูลท่ีเหมาะสมได  

3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถสํารวจและจัดเตรียมขอมูลได  

4. เพ่ือใหผูเขาอบรมนําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีหมาะสมและเขาใจไดงาย  

5. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถวิเคราะหขอมูล และสรางโมเดลการทํานายโดยใชเครื่องมือหรือเทคนิคการ  
 
 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

 การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก  

1) บรรยาย (Lecture)  

2) อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

3) การสาธิต (Demonstration)  

 ซ่ึงการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู และเกิด

ความคิด และสามารถวิเคราะห ซ่ึงจะสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีไดกําหนดไว โดย

สามารถอธิบายไดดังภาพตอไปนี้ 
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ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การบรรยาย (Lecture) (ช่ัวโมง)  การฝกปฏิบัติ (Workshop) (ช่ัวโมง)  

10.5 25.5 

จํานวนชั่วโมงอบรมในหลักสูตร รวม 36 ชั่วโมง ( 6 วัน) 
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

การจดัอบรมจํานวน 1 รุน รุนละไมเกิน 40 คน จํานวน 6 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง) 

รุนท่ี 1 อบรมระหวางวันท่ี 4-9 กรกฎาคม 2565 
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ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร: 

ดร. อภิรกัษ ์หุน่หล่อ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร. ศริเิพ็ญ พงษไ์พเชฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

09.00 -12.00 ทบทวนความรู : Review programming with R, Python 

or others.  

  

 How to use the tool (IDE, compiler, debugger)  

 Display command  

 Primitive variables  

 Collection variables  

 Review basic structure programming  

 How to use external modules. 

13.00-16.00 Data Exploration with R, Python or others. 

 

 Data Understanding 

 Data Exploration Process 

 Data Visualization 

o Bart Chart 

o Pie Chart 

o Boxplot 

o Multiple Boxplot 

o Histogram 

o Multiple Histogram 
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เวลา หัวขอ เนื้อหา 

o Scatter Plot 

o Multiple Scatter Plot 

o Principle Component Analysis: PCA  

 K-Mean Clustering 

 วันท่ี 2 

09.00 -16.00 Data warehouse Analysis, Design and Implement  Data Warehouse definition process และ Design Warehouse 

 Data Preparation : Data Collection 

o การดึงขอมูล (Data Extraction) จากขอมูลท่ีมีโครงสรางและไม

โครงสราง 

o ฐานขอมูล Relational Database 

o ฐานขอมูล noSQL 

o text csv json file 

 Data Cleansing 

 Remove duplicate or irrelevant observations 

o Fix structural errors 

o Filter unwanted outliers 

o Handle missing data 

o Validate 

 Load Data to Staging Area 

 Data Warehousing and Design 

 Data Migration โหลดขอมลูเขา DW 

 วันท่ี 3 
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เวลา หัวขอ เนื้อหา 

09.00 -16.00 Data Visualization - Data storytelling  

 

 ETL process  

 Elements of good data visualization - Visualization for - Comparison 

o Distribution 

o Correlation  

o Trend  

o Specialized visualization (Map , KPI , ...) etc.....  

 Deployment 

 Consultation from actual problems 

 วันท่ี 4 

09.00 -16.00 Data Analytics and Visualization - Machine Learning 

for Data Analysis 

 Deploy Machine Learning Model on Production 

 Visual Analytics and Data Visualizations 

 Final Project 

 วันท่ี 5 

09.00 -16.00 Data Analytics and Visualization - Machine Learning 

for Data Analysis  

 นําเสนอปญหาหรือความตองการขององคกร 

 กําหนดแหลงขอมลูท่ีตองใชในการแกปญหา 

 วันท่ี 6 

09.00 -16.00 Data Analytics and Visualization - Machine Learning 

for Data Analysis  

 พัฒนา Project โดยประยุกตจากหัวขอและเน้ือหาการอบรม 

 Final Project Presentation  

หมายเหตุ : 
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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 
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คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

  

   คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  15,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

 หมายเหตุ:  

 คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง  

 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-test)  

2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-test) เกณฑการ

ผานไมนอยกวารอยละ 70  

3. ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอด

หลักสูตร  

4. ผูเขารับการฝกอบรมนําเสนอ Final Project ครบถวนทุกหัวขอ  

 

สถานท่ีฝกอบรม 

 

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล 

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

TEL: (02) 441-0909 FAX: (02) 441-0808 
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สอบถามรายละเอียด 

 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดท่ี อาจารยผกาพร เพ็ง

ศาสตร หมายเลขโทรศัพท 082 498 1177 

 

ชองทางการติดตอสอบถามทางไลน • LINE Official Account: @ictmahidol 

 
ชองทางการติดตอสอบถามบน Facebook https://www.facebook.com/ict.mahidol.university/ 

ชองทางการติดตอสอบถามทาง e-mail https://www.ict.mahidol.ac.th/th/ 

 

  

https://www.facebook.com/ict.mahidol.university/
https://www.ict.mahidol.ac.th/th/
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ดําเนินการฝกอบรมโดย 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่ีอยู : 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล , จังหวัดนครปฐม 73170  

โทรศัพท: (02) 441-0909  

โทรสาร: (02) 441-0808 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: ict@mahidol.ac.th 

เว็บไซต: https://www.ict.mahidol.ac.th 

 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาลงทะเบียนการฝกอบรมไมวากรณีใดๆ ยกเวนกรณีมีเหตุ

สุดวิสัยไมสามารถจัดฝกอบรมได 

 


