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โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร 

การวเิคราะหขอมูลสำหรับผูบริหาร  

(Data Analytics for Management) 

 

1. ที่มาและความสำคัญ  

 ในยุคปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่ใกลเขามาถึงทำใหผูบริหารและผูนำมีความจำเปนตองเรียนรู 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อใชใหเปนประโยชนกับการกำหนดทิศทางขององคกรและการรูจักพฤติกรรมของลูกคา

หรือผูบริโภคเชิงรุกโดยจะนำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรม สินคาและบริการท่ีดียิ ่งขึ ้น สามารถตอบโจทย 

ความตองการของผูรับบริการไดถูกคน ถูกท่ี และถูกเวลา โดยในหลักสูตรการวิเคราะหขอมูลสำหรับผูนำนี้ 

จะชวยทำใหเขาใจในการกำหนดการใชขอมูลทั้งที่เกิดจากภายในองคกรและภายนอกองคกรเขาใจหลักการ

ทำงานของการวิเคราะหขอมูล อยางถูกตอง กระชับ สูการนำไปใชจริงในภาคอุตสาหกรรม หรือภาครัฐตอไป  

โดยหลักสูตรนี้จะยกตัวอยางการวิเคราะหขอมูลในอตุสาหกรรมตาง ๆ เชน  

 การวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมดานสุขภาพ 

 การวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมดานการศึกษา 

 การวิเคราะหขอมูลประชาชนสูการพัฒนาประโยชนมวลรวมโดยภาครัฐ 

 โดยตัวอยางตาง ๆ จะแสดงถึงประโยชนที่เปนรูปธรรมในแตละอุตสาหกรรม สามารถเขาใจไดงาย 

โดยวิทยากรจะแยกแยะ แจกแจงหลักการ ขั้นตอน และวิธีการในการจัดกลุมขอมูล การหาความสัมพันธของ

ขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองคกร รวมถึงขอมูลท่ีมีโครงสรางและขอมูลท่ีไมมีโครงสราง

ใหเกิดความชัดเจน ผูเรียนจะไดเรียนรูกระบวนการและเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลใหม ๆ ที่ชวยนำไปใช 

ในการวางยุทธศาสตรกำหนดกลยุทธและกำหนดวิธีการดำเนนิงานสำหรับองคกร สามารถตีความขอมูลและนำ

ผลลัพธไปใชในการบริหารจัดการไดจริง รวมถึงการเรียนรูหลักกฎหมายและแนวทางปองกันความเสี ่ยง 

จากการใชขอมูลในยุคดิจิทัล เรียนรูทักษะที่จำเปนสำหรับนักวิเคราะหขอมูล และระดับวุฒิภาวะของการใช

ขอมูลในองคกร สูการนำไปประยุกตใชงานไดจริง 

2. วัตถุประสงค 

 เพ่ีอเขาใจความหมายและความสำคัญของการวิเคราะหขอมูลสำหรับผูนำยุคใหม 

 เพ่ือเขาใจผลกระทบของการนำใชขอมูลใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมตาง ๆ ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

รวมถึงภาคเอกชน 

 เพื่อเขาใจเครื ่องมือที ่ใชในการวิเคราะหขอมูล การจัดกลุ มขอมูล การหาความสัมพันธของขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลไปสูการแสดงผลขอมูลใหแกผูบรหิารเพ่ือชวยการตัดสินใจท่ีครอบคลุม 
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 เพื่อเขาใจหลักการวิเคราะหขอมูล ทั ้งจากการจัดเตรียมขอมูลรายงานพื้นฐาน การใชเครื่องมือ 

Machine Learning, Artificial Intelligence และการหาความสัมพันธของขอมูลตอการใชประโยชน

จากขอมูลใหมากที่สุดแกองคกร 

 เพ่ือเรียนรูหลักกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลในยุคดิจิทัลรวมถึงแนวทางปองกันความเสี่ยง

จากการใชขอมูลที่ไมถูกตอง 

 เพ่ือเรียนรูทักษะที่จำเปนของนักวเิคราะหขอมูลยุคใหม 

 เพ่ือเรียนรูระดับวุฒิภาวะของการวิเคราะหขอมูลและการบริหารจัดการขอมูลในระดับองคกร 

3. กลุมเปาหมาย 

 บุคคลทั่วไป หรือผูที่มีความสนใจดานการวิเคราะหขอมูล 

4. คุณสมบัติผูเขาอบรม 

 ประสบการณทำงานมากกวา 1 ป 

5. ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน  

 วนัที่ 8 พฤษภาคม 2566 เปนการศึกษาอบรมผานระบบออนไลน (Online) โดย อาจารยดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 

ที่ปรึกษาดานสถาปตยกรรมองคกร โดยมีกำหนดการของหลักสูตร ดังนี้ 

 

ลำดับ เวลา เนื้อหา 

1 09.00 – 09.30 น. ความหมายและความสำคญัของการวิเคราะหขอมูลสำหรับผูนำยุคใหม 

2 09.30 – 10.30 น ผลกระทบของการนำใชขอมูลใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมตาง ๆ ทั้งภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน  

ตัวอยาง และกรณีศึกษาของการวิเคราะห และนำใชขอมูลสำหรับการวาง

ยุทธศาสตรและกำหนดกลยุทธในการบริหารองคกรยุคใหม สำหรับอุตสาหกรรม

แหงอนาคต เชน  

- การวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมดานสุขภาพ 

- การวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมดานการศึกษา 

- การวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมดานการเงินและการประกันภัย 

- การวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมดานคาปลีกและคาสง 

- การวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมดานการผลิต 

- การวิเคราะหขอมูลประชาชนสูการพัฒนาประโยชนมวลรวมโดยภาครัฐ 

การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ดี (Good Analytics) กับการวิเคราะห

ขอมูลที ่ผิดพลาด (Bad Analytics) เพื่อใหผู บริหารเห็นตัวอยางที ่จะนำไปใช

ตอไปไดจริง  

3 10.30 – 10.45 น. พัก 15 นาท ี
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ลำดับ เวลา เนื้อหา 

4 10.45 – 12.00 น. หลักการและขั้นตอนที่ถูกตองของการวิเคราะหขอมูลต้ังแตการกำหนดเปาหมาย 

กำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของธุรกิจ การกำหนดนิยามขอมูลการจัดเก็บ

ขอมูลไปสู การใชขอมูลใหเกิดประโยชน ที ่จะนำการวิเคราะหเชื ่อมโยงไปสู 

การกำหนดกลไกด านการปฏ ิบ ั ติ  (Linking Analytics with Actions) และ

ขับเคลื่อนไดจริงอยางเปนรูปธรรม 

กิจกรรมกลุม การกำหนดเปาหมาย กำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของธุรกิจ 

การกำหนดนิยามขอมูลการจัดเก็บขอมูลไปสูการใชขอมูลใหเกิดประโยชน 

5 12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

6 13.00 – 14.30 น. เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและการหาความสัมพันธของขอมูลไปสู 

การแสดงผลขอมูลใหแกผูบริหารเพื่อชวยการตัดสินใจที่ครอบคลุมมากขึ้น เชน 

Power BI, R Statistics, Tensor Flow, Anaconda Platform 

7 14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที 

8 14.45 – 15.50 น. หลักการวิเคราะหขอมูล การจัดกลุ ม หาความสัมพันธของขอมูลตอการใช

ประโยชนจากขอมูลใหมากที่สุดแกองคกร ทั้งจากการจัดเตรียมขอมูลรายงาน

พื ้นฐาน การใช เคร ื ่องมือ Machine Learning, Artificial Intelligence และ 

การตีความผลลพัธเพื่อดึงประโยชนสูงสุดจากขอมูลท่ีเกิดขึ้นสูการพัฒนาองคกร 

- Descriptive Analytics 

- Predictive Analytics 

- Casual Analytics  

- Prescriptive Analytics 

- Cognitive Analytics 

เรียนรูหลักกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลรวมถึงแนวทางปองกัน

ความเสี่ยงจากการใชขอมูลในยุคดิจิทัล และการวัดระดับวุฒิภาวะของการใช

ขอมูลในองคกร กจิกรรมแนวทางปองกันความเสี่ยงจากการใชขอมูลในยุคดิจิทัล 

และการวัดระดับวุฒิภาวะของการใชขอมูลในองคกร 

กิจกรรมกลุม การวิเคราะหขอมูล การหาความสัมพันธของขอมูล ใหเกิด

ประโยชนสงูสุดกบัองคกร 

9 15.50 – 16.00 น. สรุปและตอบขอซักถาม 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ทำใหเขาใจความหมายและความสำคญัของการวิเคราะหขอมูลสำหรับผูนำยุคใหม 

 ทำใหเขาใจผลกระทบของการนำใชขอมูลใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมตาง ๆ อยางแทจริง 

ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน 

 ทำใหเขาใจหลักการและขั ้นตอนที่ถูกตองของการวิเคราะหขอมูลตั ้งแต การกำหนดเปาหมาย  

การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขต การนิยามขอมูลการจัดเก็บขอมูลไปสู การใชขอมูลใหเกิด

ประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

 ทำใหเขาใจหลักการวิเคราะหขอมูล และการหาความสัมพันธของขอมูลตอการใชประโยชนจากขอมูล

ใหมากที่สุดแกองคกร 

 ทำใหเกิดการเรียนรูหลักกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลในยุคดิจิทัลรวมถงึแนวทางปองกัน

ความเสี่ยงจากการใชขอมูลที่ไมถูกตอง 

 ทำใหเกิดการเรียนรูทักษะที่จำเปนของนักวิเคราะหขอมูลยุคใหม 

 ทำใหเกิดการเรยีนรูระดับวุฒิภาวะของการวเิคราะหขอมูลและการบริหารจัดการขอมูลในระดับองคกร 

7. อัตราคาธรรมเนียมหลักสูตร 

ทานละ 1,290.- บาท 

8. การลงทะเบียน  

ผูที่สนใจสามารถสมัครเขารับการศึกษาอบรม 

ลงทะเบียนผาน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้ 

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอคุณคุณเจนรินทร สุขสุทธิ์  

โทร 02 141 8998 หรือ 088 689 1481 

 

9. วิธกีารชำระคาลงทะเบียน 

ชำระโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ (อาคาร บี) 

ชื่อบัญชี : สถาบนัสงเสริมการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 

เลขที่บัญชี : 955-0-09554-1 

      ***โดยผูสมัครจะตองชำระคาธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง*** 

 

....................................... 


