
 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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หน้าที่ 2 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล  
(Data Analytics Techniques)   

จัดโดย 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ภายใตก้ารดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) 
 

หลักการและเหตุผล 

  
ในโลกยุคปัจจุบันนั้น องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆชั้นนำนั้นมีการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน

องค์กรเป็นปัจจัยหลัก ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็นที่ต้องการขององค์กรอย่างมากในขณะที่
ปริมาณบุคลากรที่เชี่ยวชาญทักษะเหล่านี้ยังมีไม่มาก ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานนำข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อ
ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ การที่จะนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนั้น จำเป็นที่จะต้องเข้าใจ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ รวมถึงการนำเสนอข้อมูล
ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย ซึ่งการใช้ Data Visualization เป็นเครื่องมือที่นิยมใน
ปัจจุบันในการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากข้อมูล นอกจากนี้การสร้างโมเดลการทำนายนั้นจะช่วยให้
องค์กรหรือหน่วยงานเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างขอ้มูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่สำคัญได้ 
  

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การสำรวจและจัดเตรียมข้อมูล การจัดการคลังข้อมูลและการนำไปใช้ 
การนำเสนอข้อมูล และการพัฒนาโมเดลการทำนายจากข้อมูลให้กับบุคลากรในภาครัฐ ซึ่งทักษะ
เหล่านี้จากการอบรมจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมลูในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานสนับสนุนชิ้นที่สำคัญในเชงิประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
 

    
 

หน้าที่ 3 

วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านข้อมูลได้ 
2. เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลได้ เพื่อสร้างคลังข้อมูลที่เหมาะสมได้ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสำรวจและจัดเตรียมข้อมูลได้ 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย 
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างโมเดลการทำนายโดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคการ

วิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ได้ 
 

รูปแบบการฝกึอบรม 
 
การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย และการฝึก
ปฏิบัติการ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิด
ความคิด และสามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ 
 
ในเบื้องต้นการฝึกอบรมจะจัดในรูปแบบ onsite แต่หากสถานการณ์โควิด-19 นั้นยังไม่คลี่คลายอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบ online 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 

การจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน   
รุ่น1 จำนวน 6 วัน  (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง)  อบรมระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน และ 20-22 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 
รุ่น2 จำนวน 6 วัน  (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)  อบรมระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม และ 25-27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
 

    
 

หน้าที่ 4 

ตารางการฝึกอบรม 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 
- ดร.ศิรสิทธิ ์ โลห่์ชนะจิต 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 

9.00 – 12.00 ทบทวนความรู้ : Review 
programming with R 

- 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 - Data Understanding 
- Data Exploration Process 
- Data Visualization 
▪ Bar Chart 
▪ Pie Chart 
▪ Boxplot 
▪ Multiple Boxplot 
▪ Histogram 
▪ Multiple Histogram 
▪ Scatterplot 
▪ Multiple Scatterplot 

 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 
9.00 – 12.00 Data warehouse Analysis, 

Design and Implement 
- Data Warehouse definition process  
- Data Preparation: Data Collection 
▪ การดึงข้อมูล (Data Extraction) จากข้อมูลที่มีโครงสร้าง

และไม่โครงสร้าง 
▪ ฐานข้อมูล Relational Database 
▪ ฐานข้อมูล noSQL 
▪ text csv json file 

13.00 – 16.00 Data warehouse Analysis, 
Design and Implement 

- Data Cleansing 
▪ Remove duplicate or irrelevant observations

ฐานข้อมูล Relational Database 
▪ Fix structural errors 
▪ Filter unwanted outliers 



 
 

    
 

    
 

หน้าที่ 5 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
▪ Handle missing data 
▪ Validate 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 
9.00 – 12.00 Data warehouse Analysis, 

Design and Implement 
- Load Data to Staging Area 
- Data Warehouse Design 
- Data Migration 

13.00 – 16.00 Data Visualization - Data storytelling 
- ETL process  
- Elements of good data visualization 
- Comparison 
▪ Distribution 

 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 
9.00 – 12.00 Data Visualization - Comparison 

▪ Correlation 
▪ Trends 
▪ Specialized visualization (Map, KPI, etc.) 

13.00 – 16.00 Data Analytics and 
Visualization 

- Machine Learning for Data Analysis  

 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 
9.00 – 12.00 Data Analytics and 

Visualization 
- Deploy Machine Learning Model on Production 
 

13.0 – 16.00 Data Analytics and 
Visualization 

- Visual Analytics and Data Visualizations 

 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 
9.00 – 12.00 Data Analytics and 

Visualization 
- Final Project 
▪ นำเสนอปัญหาหรือความต้องการขององค์กร 
▪ กำหนดแหล่งข้อมูลที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา 
▪ พัฒนา Project โดยประยุกต์จากหัวข้อและเนื้อหาการอบรม 

13.00 – 16.00 Data Analytics and 
Visualization 

- Final Project Presentation 

หมายเหตุ : 
1. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. 
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 



 
 

    
 

    
 

หน้าที่ 6 

3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 
    

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ  16 ,500 บาท (รวมภาษีม ูลค่าเพิ ่มแล้ว)  ทั ้งนี้  
ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
หมายเหต:ุ  กรณีผู้เข้าอบรมมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนด ผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 

 
เงื่อนไขการผา่นการอบรมและได้รับประกาศนยีบัตร 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมฯ 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการ

ฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
- ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม 

 
 

สถานทีฝ่ึกอบรม 

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ที่อยู่ : เลขที่1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

รายละเอียดการเดินทางแผนที่ : www.it.kmitl.ac.th/th/about/travel/ 

 
สอบถามรายละเอียด 
 

หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่                       
คุณนุชรี ดำชมทรัพย์  หมายเลขโทรศัพท์  089 699 7880 

 

 

 

 

http://www.it.kmitl.ac.th/th/about/travel/


 
 

    
 

    
 

หน้าที่ 7 

ดำเนนิการฝึกอบรมโดย 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ที่อยู่ : เลขที่1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทร  089 699 7880 

โทรสาร  02 723 4910 

เว็บไซต์  www.it.kmitl.ac.th/th 

 

 

 
 
 

 

 

http://www.it.kmitl.ac.th/th

