
 

 
 
 

 

คำส่ังโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ท่ี 216 / 2564 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientists 
……………………………………………………..   

  ตามท่ี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดประชุมขยาย
ผลโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientists ให้กับครูแกน
นำ จำนวน 470 ท่าน เพื ่อเตรียมความพร้อมในการขยายผลโครงการให้กับ ครู บุคลากร นักเรียน และ
ประชาชนที ่สนใจ เพื ่อพัฒนาความรู ้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เข้าใจหลักของ
กระบวนการการจัดการข้อมูล และประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในการนี้ศูนย์ HCEC โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม ร่วมกับครูแกนนำ Data Scientists จึงดำเนินการจัดอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่ง
สู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientists ให้กับผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมจำนวน 100 คน ระหว่างวันท่ี     
18 - 19 ธันวาคม 2564  
 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลแก่ทางราชการ 
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ        
พ.ศ.2546 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientists ดังต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  
 1.1  นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
 1.2  นางชลดา  สมัครเกษตรการ  รองประธานกรรมการ 
 1.3  นายชัยฤทธ์ิ สงฉิม   กรรมการ 
 1.4  สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน   กรรมการ 
 1.5  นางนพมาศ  เปฎะพันธ์  กรรมการ 
 1.6  นายวีรชาติ  สายวงค์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  อำนวยการให้คำปรึกษา แนะนำ และควบคุมดูแลให้การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน  

 2.1  นางชลดา  สมัครเกษตรการ  ประธานกรรมการ 
 2.2  นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ  รองประธานกรรมการ   

 2.3  นายวีรชาติ  สายวงค์   กรรมการ 
 2.4  นายอนิรุทธ์ิ  พูนวิวัฒน์  กรรมการ 
 2.5  นายภูมิศักด์ิ คงจันทร์   กรรมการ 
 2.6  นางสาวหทัยรัตน์ โพธ์ิม่วง   กรรมการ 
 2.7  นางสาววชิราคณา เปรมจิตต์  กรรมการ 
 2.8  นายศุภณัฐ  วงศ์กระจ่าง  กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 

มีหน้าท่ี   1. วางแผน ประสานงาน และดำเนินการอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครและรับรายงานตัว 
 3.1 นายศุภณัฐ  วงศ์กระจ่าง  ประธานกรรมการ 
 3.2 นางสาวอนุสรา  จงอุดมชัยกิจ  กรรมการ 
มีหน้าท่ี  1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
   2. จัดทำแบบฟอร์มการรับสมัครและการรับรายงานตัวออนไลน์ 
   3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 4.1 นายวีรชาติ  สายวงค์   ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวอนุสรา  จงอุดมชัยกิจ  กรรมการ 
 4.2 นางสาวอนุสรา  จงอุดมชัยกิจ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี 1. จัดทำคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดและคำกล่าวปิด 

 2. ดำเนินการตามกำหนดการของการจัดอบรมตามตารางให้เป็นไปตามข้ันตอน 
 3. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวุฒิบัตร 
 5.1 นางสาวอนุสรา  จงอุดมชัยกิจ  ประธานกรรมการ 
 5.2 นายศุภณัฐ  วงศ์กระจ่าง  กรรมการ 
มีหน้าท่ี 1. คัดเลือกคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมท่ีจะได้รับเกียรติบัตรจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีบริษัท ไม
โครซอฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด 
 2. จัดทำวุฒิบัตรเพ่ือมอบให้แก่ผู้ข้าอบรม 

 3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 6.1 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล  ประธานกรรมการ 
 6.๒ นายวุฒิชัย   สุวรรณรินทร์  กรรมการ 
 6.๓ นางสาวหทัยรัตน์ โพธ์ิม่วง   กรรมการ 
 6.๔ นางสาวสิริพร พันธุ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  ดำเนินการเก่ียวกับการจ่ายเงิน และพัสดุท่ีใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน 
7.1 นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ  ประธานกรรมการ 

 7.2 นางสาววชิราคณา เปรมจิตต์  กรรมการ 
 7.3 นางสาวหทัยรัตน์ โพธ์ิม่วง   กรรมการ 
 7.4 นายศุภณัฐ  วงศ์กระจ่าง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  บันทึกภาพการการจัดกิจกรรม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มท่ีกลุ่ม
พัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพ่ือความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
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 ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ หากมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ ให้รายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการทราบเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาให้
ลุล่วงด้วยดี 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  14  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

 

 

     (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
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กำหนดการจัดอบรมออนไลน์ โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  
หรือ Data Scientists  

ระหว่างวันท่ี 18-19 ธันวาคม 2564 
จัดโดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

---------------------------------------------------------------- 

กำหนดการอบรม วันท่ี 1 

๐๘.๓๐ - 0๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม 

๐9.0๐ - 0๙.2๐ น.  พิธีเปิดการอบรม กล่าวโดย  

นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ, ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียน

ลาดยาววิทยาคม เพื่อชี้แจงที่มา และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอบรมครั้งนี ้

09.20 - 09.40 น. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 

09.40 - 12.00 น. เร่ิมบรรยายและสาธิต โดยวิทยากรแกนนำ ในหัวข้อ 

o ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) 

§ Data Science คืออะไร 

§ Data Science ต้องการทักษะอะไรบ้าง 
o การคิดวิเคราะห์ข้อมูล 

§ โอกาสของการเข้าถึงข้อมูล 
§ ประโยชน์ของการตัดสินใจท่ีขับเคล่ือนด้วยข้อมูล 

o การทำงานกับข้อมูลใน Excel  

§ การ Import ข้อมูลใน  Excel 

§ โครงสร้างของข้อมูล 
§ เทคนิคการทำ Data formatting 

- การจัดรูปแบบตาราง (Format as Table) 

- การใช้ Condition Formatting  

o การจัดการข้อมูล (Data Manipulation) 

§ การจัดเรียงข้อมูล (Sorting Data) 

§ การกรองข้อมูล (Filtering Data) 

§ การทำความเข้าใจกับข้อมูลในตาราง  
- การสร้างคอลัมน์เพ่ือหาผลลัพธ์ 
- การรวมข้อความ 
- การแยกข้อความ 
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o การทำ Data Cleansing 

§ การลบข้อมูลท่ีซ้ำกัน Remove Duplicate 

§ Changing  

- การจัดการกับชนิดข้อมูล 
- การจัดการกับข้อมูลท่ีไม่ตรงตามรูปแบบ เช่น วันท่ี เวลา อีเมล เพศ 

§ Replacing  

- การทำ Fill Series 

- การเอาค่าเฉล่ียมาเติม 
- การลบสัญลักษณ์ หรือ ช่องวาง 

o การสำรวจข้อมูล (Exploring Data) 

§ Descriptive ข้อมูลเชิงพรรณนา 

§ Associative การวิเคราะห์แบบเช่ือมโยง 

§ Comparative การเปรียบเทียบ 

§ Predictive การคาดเดา 
o การใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น Count, Average, Sum, if 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. เร่ิมบรรยายและสาธิต โดยวิทยากรแกนนำ ในหัวข้อ 

o การนำเสนอแผนภาพข้อมูล (Data Visualization) 

§ การนำแผนภูมิมาแสดงข้อมูล เช่น Line, Stack Column, Pie, Scatter, Histogram, 

Box and Whisker 

§ การเพ่ิมองค์ประกอบให้กับแผนภูมิ 
§ การเพ่ิมข้อมูล (Select Data) 

§ การปรับเปล่ียนมุมมองของผลลัพธ์ (Slicing and Dicing Data) 

§ การสร้าง Pivot table 

§ การสร้าง Pivot Chart 

o หลักสถิติเบื้องต้น 
§ ตัวแปรต่อเน่ือง (Continuous variables) 

§ ข้อมูลเป็นตัวเลขชนิดไม่ต่อเน่ือง (Discrete number) 

§ ตัวแปรจัดกลุ่ม (Categorical Variables) 

o สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

§ Mean, Median และ Mode. 

§ การวัดความแปรปรวน 

§ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

§ การเพ่ิม Add in ใน Office 365 

§ การใช้ Descriptive statistics ใน Excel 
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o สถิติเชิงความสัมพันธ์ (Associative statistics) 

§ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

§ การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 

§ T-Tests  

§ Z.TEST 

§ two-sample T-test 

§ Paired T-Tests 

§ Anova 

§ Regression 

กำหนดการอบรม วันท่ี 2 

09.00 – 12.00 น. 

o ฝึกทำแบบฝึกภาคปฏิบัต ิWorkshop 1 

§ การนำไฟล์เข้า 
§ การจัดรูปแบบข้อมูล 
§ การจัดการข้อมูลวันท่ี 

§ การ Changing Data 

§ การตรวจสอบหาข้อมูลท่ีซ้ำกัน 

§ การจัดรูปแบบตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 
§ การแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น. 

o ฝึกทำแบบฝึกภาคปฏิบัต ิWorkshop 2 

§ การเพ่ิม Add-in 

§ การแสดงผลของสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) 

§ ทดสอบสมมติฐานด้วย t-Test 

§ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 

§ การหาค่าความถ่ีของข้อมูล (Frequency) 

15.30 – 16.00 น. ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 

 
 
หมายเหตุ   กำหนดการจัดกิจกรรมสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


