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หน้าที ่3 

 

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรใช้ประโยชน์เพื่อกำรตัดสินใจส ำหรับผู้บริหำร 

(Data Analytics and Utilization for Executives) 

จัดโดย ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 

หลักกำรและเหตุผล 

 องค์กรที่มีการบริหารงานเป็นเลิศ จะต้องมีระบบการวัดและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่สอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อใช้ติดตามการปฏิบัติงานประจ าวันและผลการด าเนินงานตาม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงน าข้อมูลและสารสนเทศมา
เรียนรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือ องค์กร
ต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลสารสนเทศและคุณภาพของ Hardware และ Software โดยต้อง
ออกแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้ และท าให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ 
ทันเวลา สามารถน าไปใช้งานได้และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการ
สร้างสินทรัพย์ทางความรู้ให้อยู่กับองค์กร โดยพัฒนาระบบให้องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ที่อ งค์กร 
และมีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งองค์กร 
 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร มุ่งเน้นการศึกษา และ 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล โดยสามารถน าเอาเครื่องมือ เทคโนโลยี และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เข้ามาช่วย 
วิเคราะห์ ทิศทางและประเมินแนวโน้มเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายการท างาน การวางแผนน าข้อมูล 
ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงบประมาณ ตลอดจนตระหนักถึงกฎหมายและ 
แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการ ใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัล 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความเข้าใจภาพรวมการจัดการข้อมูล ลักษณะและความสัมพันธ์ของข้อมูลในองค์กร 
2. เพื่อให้สามารถวินิจฉัยเลือกใช้เครื ่องมือทางสถิติและเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยเครื่อง ในการสร้าง

แบบจ าลองการตัดสินใจจากข้อมูลได้ 
3. เพ่ือให้สามารถตีความผลลัพธ์จากแบบจ าลองและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
4. เพื่อให้สามารถวางแผน เลือกใช้ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และการ

ด าเนินงานส าหรับองค์กร 
5. เพ่ือให้มีความตระหนักรู้กฎหมายและความส าคัญในการจัดการข้อมูลในยุคสังคมดิจิทัล 

 

 



 
 

    
 
    

 

หน้าที ่4 

รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมในหลักสูตร เป็นการผสมผสาน ในรูปแบบบรรยาย กรณีศึกษา ระดมสมอง สาธิต และ

อภิปราย และอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู ้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิด และความสามารถ

วิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
 

อบรมจ านวน 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน 

ชั่วโมงอบรม : 12 ชั่วโมง (2 วัน) 

วันที่อบรม : 7-8 กรกฎาคม 2565 

ตำรำงกำรฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม 
1. ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ 
2. ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ 
3. นางสาวรวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง 
4. นายธีระยุทธ์ ประสมพงศ์ 
5. นางสาวศิเนตร กิ้มเส้ง 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

วันท่ี 1 
09.00-12.00 น. ภาพรวมการจัดการข้อมูล ลักษณะ 

และความสัมพันธ์ของข้อมูล ในองค์กร 
- ความส าคญัของข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล และ

ประเภทของข้อมูล 
- ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
- การจัดการข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี On-Premises

และ On-Cloud 
- ตัวอย่างองค์กรที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร 

 กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมอื 
วิเคราะห์ข้อมูล 

- เรียนรูร้ะดับของการวิเคราะห์ข้อมลู (Analytics 
Level)ประกอบด้วย 
o การวิเคราะห์แบบพื้นฐาน(Descriptive 

Analytics) 
o การวิเคราะห์แบบวินิจฉัย (Diagnostic 

Analytics) 
o การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ (Predictive 

Analytics) 
o การวิเคราะห์แบบค าแนะน า (Prescriptive 

Analytics) 



 
 

    
 
    

 

หน้าที ่5 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

13.00-16.00 น. กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมอื 
วิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 

- เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลู ในแต่ละขั้นตอน 
o เริ่มจากท าความเข้าใจความ ต้องการของ

องค์กร (Business Understanding) 
o ท าความเข้าใจข้อมูลทีอ่งค์กรมี 

(Understanding Data) 
o การเตรียมความพร้อมของข้อมูล (Data 

Preparation) 
o การสร้างโมเดล (Data Modeling) 
o การวัดประสิทธิภาพ (Evaluation 
o การน าไปใช้(Production) 

- เรียนรูห้ลักสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประชากรทั้งหมดจากตัวอย่างข้อมูลการกระจายตัว
ของข้อมูลความสัมพันธ์ของข้อมูล การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้น 

- ความหมายการเรียนรู้ของเครื่อง กระบวนการ
เรียนรู้ ของเครื่องส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลักการรวมถึงการน าการเรยีนรู้ของเครื่องไป
ประยุกต์กับข้อมูลเช่น การจ าแนกข้อมูล
(Classification) การวิเคราะห์การถดถอย
(Regression) การจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) เป็น
ต้น 

- วันท่ี 2 
09.00-12.00 น. การเลือกใช้ข้อมูล และการวเิคราะห์

ข้อมูลเพื่อการวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และการด าเนินงานส าหรับองค์กร 

- การท าความเข้าใจปัญหาและความ ต้องการของ
องค์กร 

- ก าหนดโจทย์หรือประเด็นที่ต ้องการ วิเคราะห์
ข้อมูล 

- การเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
- การเลือกใช้ข้อมูลและการเลือกเทคนิควิธีในการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
- การวางแผนย ุทธศาสตร ์และกลยุทธ ์จากการ

วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยและแนวโน้มต่างๆ 
- กรณีศึกษา 

13.00-16.00 น. การตีความข้อมูล ความรู้ ข่าวสารที่ได ้
และการน าผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน ์ใน 
การด าเนินงาน 

- ก า ร ต ี ค ว า ม ข ้ อ ม ู ล จ า ก แ ผ น ภ า พ  ( Data 
Visualization) 



 
 

    
 
    

 

หน้าที ่6 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

- การตีความผลลัพธ์จากแบบจ าลองการน าเสนอ
สารสนเทศ(ผลลัพธ์) จากการวิเคราะห์เพื่อสื่อสาร
ให้กับหน่วยงาน 

- กรณีศึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร 

 กฎหมายและแนวทางป้องกันความ 
เสี่ยง จากการใช้ข้อมูลในยคุดิจิทลั 

- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
- หลักการธรรมาภิบาลข้อมูลเบื้องต้น 
- ความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ในด้านความมั่นคงปลอดภัย

ทางข้อมูล ขององค์กร 

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. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมของหลักสูตร 

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ On Site ท่านละ  6,900.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้  
ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ 4,900.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  
หมายเหตุ กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบ 
ล่วงหน้า 

เงื่อนไขกำรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร 

1. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน-หลัง การอบรม 
2. ประเมินการอภิปรายผลจากการท ากิจกรรรมกลุ่มระดมสมอง 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

 
สถำนที่ฝึกอบรม 

ณ ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0-7428-2106 
  



 
 

    
 
    

 

หน้าที ่7 

สอบถำมรำยละเอียด 

สนใจติดต่อและสมัคร ได้ที่ 
 คุณศราวดี แสงสมบุญ 
 งานบริการวิชาการ ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
 โทรศัพท์ 0-7428-2106 โทรสาร 0-7428-2070. 
 
 

ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดย 

ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร 0-7428-2106 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cc-serve@group.psu.ac.th 
เว็บไซต์ : https://diis.psu.ac.th 
 

 


