
 
 

    
 
    

 

หนาที่ 1 

 

ขอเสนอโครงการฝกอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ภายใตการดำเนินงานของ 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องคการมหาชน) 

 

 

หลักสตูรการวิเคราะหขอมูลและการใชประโยชนเพ่ือการตัดสินใจสำหรับผูบริหาร 

(Data Analytics and Utilization for Executives) 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 2 

สารบัญ 

 
  หนาท่ี 

 หลักการและเหตุผล 3 

 วัตถุประสงค 3 

 รูปแบบการฝกอบรม 3 

 ระยะเวลาการฝกอบรม 3 

 ตารางการฝกอบรม 4 

 คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 5 

 เงื่อนไขการผานการฝกอบรม 5 

 สถานท่ีฝกอบรม 5 

 สอบถามรายละเอียด 5 

 ดำเนินการฝกอบรมโดย 5 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 3 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการใชประโยชนเพื่อการตัดสินใจสำหรับผูบริหาร 

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ภายใตการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 
หลักการและเหตุผล 

  
หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการใชประโยชนเพื่อการตัดสินใจสำหรับผูบริหาร มีเปาหมายในการ

เตรียมความพรอมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้ง

ตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะหขอมูลและการใชประโยชนเพ่ือการตัดสินใจสำหรับผูบริหารขอมูลภาครัฐ 

เพื่อยกระดับทักษะความรูความสามารถที่ไดจากการเขารวมอบรมไปใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจของ

ขอมูลภาครัฐภายในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อใหมีความเขาใจภาพรวมการจัดการขอมูล ลักษณะและความสัมพันธของขอมูลในองคกร 

2. เพื่อใหสามารถวินิจฉัยเลือกใชเครื ่องมือทางสถิติและเครื่องมือการเรียนรูดวยเครื่อง ในการสราง

แบบจำลองการตัดสินใจจากขอมูลได 

3. เพื่อใหสามารถวางแผน เลือกใชขอมูล และวิเคราะหขอมูล เพื่อวางยุทธศาสตร กลยุทธและการ

ดำเนินงานสำหรับองคกร 

4. เพ่ือใหมีความตระหนักรูกฎหมายและความสำคัญในการจัดการขอมูลในยุคสังคมดิจิทัล 

 

รูปแบบการฝกอบรม 

  
1. บรรยาย (Lecture) 
2. การสาธิต (Demonstration) 
3. กรณีศึกษา (Case Study) 
4. ระดมสมอง (Brainstorm) 
5. การอภิปราย (Discussion) 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การจัดอบรมจำนวน 2 รุน รุนละ 30 คน   จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ช่ัวโมง) 

รุนที่ 1 วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2565  และ รุนที่ 2 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565  

 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 4 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร :   

1. อาจารยเสรี  ชะนะ  ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย  อินทรแกว  ตำแหนงรองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

09.00 – 12.00  ภาพรวมการจัดการขอมูล 

ลักษณะและความสมัพันธของ

ขอมูล ในองคกร 

 

 

 ความสำคญัของขอมูล แหลงท่ีมาของขอมูล และประเภทของ

ขอมูล 

 ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

 การจัดการขอมูล โดยใชเทคโนโลยี On-Premises และ On-

Cloud 

 ตัวอยางองคกรท่ีใชขอมูลในการขับเคลื่อนองคกร 

 

13.00-16.00 กระบวนการ เทคนิคและ

เคร่ืองมือ วิเคราะหขอมูล 

 เรียนรูระดับของการวิเคราะหขอมลู (Analytics Level) 

 เรียนรูกระบวนการวิเคราะหขอมลู ในแตละข้ันตอน 

 เรียนรูหลักสถิติสำหรับการวิเคราะหขอมูล ประชากรทั้งหมดจาก

ตัวอยางขอมูล การกระจายตัวของขอมูล ความสมัพันธของ

ขอมูล การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน 

 ความหมายการเรียนรูของเคร่ือง กระบวนการเรียนรูของเครื่อง

สำหรับการวิเคราะหขอมลู หลักการ รวมถึงการนำการเรียนรู

ของเครื่องไปประยุกตกับขอมูล เชน การจำแนกขอมูล 

(Classification) การวิเคราะหการถดถอย (Regression) การจดั

กลุมขอมูล (Clustering) เปนตน 

 วันที่ 2 

09.00 – 12.00 การเลือกใชขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูลเพื่อการวาง

ยุทธศาสตร กลยุทธ และการ

ดำเนินงานสำหรับองคกร 

 การทำความเขาใจปญหาและความ ตองการขององคกร 

 กำหนดโจทยหรือประเด็นท่ีตองการ วิเคราะหขอมูล 

 การเตรียมขอมูลใหพรอมกับการวิเคราะหขอมูล 

 การเลือกใชขอมูลและการเลือกเทคนิควิธีในการวิเคราะหขอมูล 

 การวางแผนยุทธศาสตรและกลยุทธจากการวิเคราะหขอมูล 

ปจจัยและแนวโนมตางๆ 

 กรณีศึกษา 

13.00-16.00 การตีความขอมูล ความรู 
ขาวสารที่ได และการนำผลลัพธ

 การตีความขอมูลจากแผนภาพ (Data Visualization) 

 การตีความผลลัพธจากแบบจำลอง 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

ไปใชประโยชน ในการ
ดำเนินงาน  
 

 การนำเสนอสารสนเทศ (ผลลัพธ) จากการวิเคราะหเพื่อสื่อสาร

ใหกับหนวยงาน 

 กรณีศึกษาโครงการวิเคราะหขอมูลในองคกร 

 กฎหมายและแนวทางปองกัน
ความเสี่ยง จากการใชขอมลูใน
ยุคดิจิทัล 

 พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) 

 หลักการธรรมาภิบาลขอมูล เบื้องตน 

 ความรูพื้นฐานที่ตองรูในดาน ความมั่นคงปลอดภัยทางขอมูล 

ขององคกร 

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. กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

-  คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  7,700 บาท Onsite (รวมภาษีมูลคาเพิ ่มแลว)   

ทั้งนี้คาลงทะเบียนดังกลาวไดรวมคาอาหารกลางวัน และอาหารวางแลว 

- คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  5,700 บาท Online (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 

หมายเหตุ: 

- ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่จำนวนผูเขาอบรมไมถึงตามที่กำหนด หรืออาจคืนคาลงทะเบียน

ใหแกผูเขาอบรมในกรณีที่ไมสามารถจัดฝกอบรมได  

เงื่อนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม ( Pre-Test) 
2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผาน

ไมนอยกวารอยละ 70 
3. ผู เขารับการฝกอบรม เขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอด

หลักสูตร 
 

สถานท่ีฝกอบรม 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอ
เมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

 
สอบถามรายละเอียด 

อาจารยเสรี  ชะนะ  ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 6 

เบอรโทรศัพท 089-2962109 อีเมล seree.ch@skru.ac.th 

 

ดำเนินการฝกอบรมโดย 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  


