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หน้าที่ 3 

 

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics Techniques) 

จัดโดย ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 

หลักกำรและเหตุผล 

 ในยุคปัจจุบันมีข้อมูลจ านวนมากมายมหาศาล ซึ่งมีความแตกต่าง หลากหลาย ไม่แน่นอน ปริมาณข้อมูลที่

เกิดขึ้นในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ความสามารถในการน าข้อมูลเหล่านั้น

มาวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร ด้วยปริมาณ 

ความแตกต่างและหลากหลายของข้อมูล หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมแล้ว แทนที่จะได้ประโยชน์กลับจะ

กลายเป็นการสร้างปัญหา สูญเสียทั้งเวลา โอกาสในการแข่งขันและทรัพยากรในการท างานมากขึ้น 

ดังนั้นผู้ที่ท างานด้านข้อมูล จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเรียนรู้หลักการ การใช้งานเครื่องมือ เทคนิควิธีการใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเพื่อท างานด้านข้อมูล เรียนรู้เกี่ยวกับการส ารวจและ
จัดเตรียมข้อมูล การจัดการคลังข้อมูลและการน าไปใช้ การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย 
การประมวลผลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การท านายของโมเดล การพัฒนาโมเดลการท านายและการน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรยุค
ดิจิทัล 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมส าหรับงานด้านข้อมูลได้ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลได้ เพ่ือสร้างคลังข้อมูลที่เหมาะสมได้ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถส ารวจและจัดเตรียมข้อมูลได้ 

4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หมาะสมและเข้าใจได้ง่าย 

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างโมเดลการท านายโดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคการ

วิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ได้ 

 

 

 

 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 4 

รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมในหลักสูตร เป็นการผสมผสาน ในรูปแบบบรรยาย (Lecture) อบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) และการสาธิต (Demonstration) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีความเข้าใจในหลักการ ได้

เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และจากตัวอย่าง ซึ่งจะสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ได ้

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
 

อบรมจ านวน 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน 

ชั่วโมงอบรม : 36 ชั่วโมง (6 วัน) 

วันที่อบรม : *** 

ตำรำงกำรฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม 
1. ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ 
2. ดร.จุฬารัตน์ ชุมนวล 
3. ดร.ชิดชนก โชคสุชาต ิ
4. นางสาวรวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
วันท่ี 1 

09.00-16.00 น. ทบทวนความรู้ : 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. 

 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 
o Scatter Plot 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 5 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

o Multiple Scatter Plot 
 Principle Component Analysis: PCA 
 K-Mean Clustering 

วันท่ี 2 
09.00-16.00 น. Data warehouse Analysis, 

Design and Implement 
 Data Warehouse definition process แ ล ะ  Design 

Warehouse 
 Data Preparation: Data Collection 

o การดึงข้อมูล (Data Extraction) จากข้อมูลที่มี
โครงสร้างและไม่โครงสร้าง 

o ฐานข้อมูล Relational Database 
o ฐานข้อมูล noSQL 
o text csv json file 

 Data Cleansing 
o Remove duplicate or irrelevant 

observations 
o Fix structural errors 
o Filter unwanted outliers 
o Handle missing data 
o Validate 

วันท่ี 3 

09.00-16.00 น. Data warehouse Analysis, 
Design and Implement 

 Load Data to Staging Area 
 Data Warehousing and Design 
 Data Migration โหลดข้อมูลเข้า DW 

 Data Visualization  Data storytelling 
 ETL process  
 Elements of good data visualization 
 Visualization for 

วันท่ี 4 

09.00-16.00 น. Data Visualization  Comparison 
o Distribution 
o Correlation 
o Trend 
o Specialized visualization (Map, KPI, ...) etc. 

 Deployment 
 Consultation from actual problems 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 6 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 Data Analytics and 
Visualization 

 Machine Learning for Data Analysis 
 Deploy Machine Learning Model on Production 
 Visual Analytics and Data Visualizations 

วันท่ี 5-6 

09.00-16.00 น. Final Project  น าเสนอปัญหาหรือความต้องการขององค์กร 
 ก าหนดแหล่งข้อมูลที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา 
 พัฒนา Project โดยประยุกต์จากหัวข้อและเนื ้อหาการ

อบรม 
 Final Project Presentation 

 

หมำยเหตุ : 

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  15,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้  
ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ 10,900.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  
หมายเหตุ กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบ 

ล่วงหน้า 

เงื่อนไขกำรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) 
2. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่าน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าเสนอ Final Project ครบถ้วนทุกหัวข้อ 

 
สถำนที่ฝึกอบรม 

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



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 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 

 


