
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

....................................................................................................................  
 
1. ชื่อโครงการ  อบรมขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data    
                    Scientists) 
2. หลักการและเหตุผล  

     ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเป็นศูนย์ทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (English Literacy) ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) และการ
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายในด้านสมรรถนะพื้นฐานตามวิชาชีพและสมรรถนะ
ในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วในยุคนี้ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC) เดิม จ านวน 185 ศูนย์ ให้เป็นศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(HRDC) ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)  

    ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่มีปริมาณมาก มีความหลากหลายและมีขนาดเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว หรือเป็นยุค Big Data ดังนั้นการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลไปสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมโอกาสให้กับองค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญ วิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(Data Science) คือ แนวคิดในการเก็บรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถท าให้องค์กรปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการตลอดจนมี
ส่วนช่วยในการตัดสินใจที่จะก าหนดทิศทางขององค์กรต่อไปในอนาคต ดังนั้นการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึง
รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก 

 รัฐบาลเล็งเห็นว่าครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ของประเทศให้เป็นไปตามยุทธ์ศาสตร์ที่ ๕ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องการพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีการน าโปรแกรม 
Microsoft Excel มาใช้ในการเก็บรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถใช้งานได้ง่ายเหมาะส าหรับเยาวชนเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ฐานเพ่ือต่อยอดไปยังขั้นสูงต่อไปในอนาคต  



ดังนั้น ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ แจ้ห่มวิทยา จึงได้จัดโครงการขยายผลโครงการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนและผู้สนใจในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือน าความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 
Science) ให้เข้าใจหลักของกระบวนการการจัดการข้อมูล และประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ข้อมูลต่อไป 

 
3.วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการตามสมรรถนะวิชาชีพและ     

สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21   
3.2  เพ่ือพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ HCEC สู่ความเป็นเลิศ 
3.3  เพ่ือพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่   

  บริการ 
3.4  เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และกระบวนการการจัดการข้อมูล  

 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
 

4. เป้าหมาย 
     4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้สนใจในเขตบริการได้แก่ อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอวังเหนือ 
และอ าเภอเมืองปาน จ านวน 109 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ใน
ศตวรรษท่ี 21  

      4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้สนใจในเขตพ้ืนที่บริการ ร้อยละ 80 ได้รับการ 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21  
 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน  
พฤศจิกายน 2564-มกราคม 2565 
 

6. รายช่ือวิทยากร 
     6.1 นางปาณิศรา   ครองตาเนิน 
     6.2 นางสาวกชพรรณ ตั๋นตุ้ย  
     6.3 นางสาวจิราวรรณ ใจเรือน  
     6.4 นางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์ 
     6.5 นายอาทิตย์ หมื่นคิด 
     6.6 นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น 
     6.7 นายณัฐภัทร ใจหมั้น 

 

7. พื้นที่ด าเนนิงาน 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 
 
 



 8. ด าเนินการอบรม  ทางศูนย์ด าเนินการจัดการอบรมจ านวน 2 รุ่น  คือรุ่นส าหรับนักเรียน และรุ่นส าหรับ
ครูและประชาชนทั่วไป 
 

         รุ่นที่ 1 ส าหรับนักเรียน (20-21 ธันวาคม 2564) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด โรงเรียน 
1 นางสาวกนกพร สายแปง นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
2 นางสาวกฤติยา หน้านวล นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
3 นางสาวกัญญาภัทร ฟูใจ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
4 นางสาวกัญญารัตน์ จริยา นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
5 นายกิตติธัช ยืนนาน นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
6 นางสาวเกศรินทร์ จินจ า นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
7 นางสาวขวัญทอง กล้าแข็ง นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
8 นางสาวชญานี กล้าแข็ง นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
9 นายชนภูมิ ณ น่าน นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

10 นางสาวชมพูนุช จันทร์ตา นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
11 นายชลนที ชุมภูสืบ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
12 นายชวลิต อัดแอ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
13 น.ส.ชัชฎาภรณ์ สกลุบุญญาธิการ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
14 นางสาวชาลิสา อุ่นจันทร์ตา นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
15 นางสาวเฌอสรลั พุทธรักษ์ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
16 นางสาวณัฐณิชชา นามสุข นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
17 นางสาวณัฐณิชา อยู่สุข นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
18 นางสาวณัฐริกา อดเหนียว นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
19 นางสาวณิชกุล เเสนเสน นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
20 นางสาวธนพร แอแตะ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
21 นายธีรวัฒน์ อยูสุ่ข นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
22 นางสาวปัณณ์นภสั สุกใส นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
23 นางสาวนนทกานต์ หงษ์หิน นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
24 นางสาวธนพร อินทสีมา นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
25 นางสาวเปรมฤดี เตรียมแรง นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
26 นางสาวพรรณทิพา มณีชัย นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
27 นางสาวพรรณวนา ดวงรัตน ์ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
28 นางสาวพลอยชิตา โปตาสา นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
29 น.ส.พัชรพร เสรสีิทธ์ิฤทธิกุล นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
30 นางสาวพันธิดา แยบคาย นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
31 นางสาวเพ็ญนภา บุญแก้ว นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
32 นายภัทร วงศ์หารมิาตย ์ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
33 นางสาวมนัชญา จันทร์แดง นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด โรงเรียน 



34 นางสาววนิดา สุภาพ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
35 นางสาววรัทยา สมเพราะ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
36 นางสาววชัรมล ล  าใหญ่ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
37 นางสาววไิลวรรณ กันไวย์  นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
38 นายวสิิทธิศักดิ์ ปนิใจกุล นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
39 น.ส.ศิริกาญจน์ วงค์ทาแก้ว นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
40 นางสาวศิริขวัญ เป็นต้น นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
41 นางสาวศิริลักษณ์ ใจปานน  า นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
42 นางสาวสรัญญา จนัทะโชติ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
43 นางสาวสาวิตรี กลิ นหอม นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
44 นางสาวสิริยากร ยอดเรือน นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
45 นางสาวสิริยากร สุคิด นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
46 นางสาวสิริยากร สุวรรณวลัย นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
47 นางสาวสุชาดา สมหมั น นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
48 นางสาวสุธินนัท์ ญานะ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
49 นางสาวอภิรมณ์ มณีนุกุล นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
50 นางสาวอารีรัตน์ ขยนัท า นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
51 นางสาวเอื ออิศรา การักษ์ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
52 นางสาวณัฐิกาญจน์ กนัอุไร นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
53 นายธนวัฒน์ อ้อนแอ้ร นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
54 นายธีรพล จันทร์ตะ๊บุตร นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
55 นางสาวนฑีกาล ดินสอ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
56 นางสาวนันทชิา การด่วน นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
57 นายนาย ภชูิต โกวฤทธิ์ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
58 นางสาวประกายดาว อิ มอร่าม นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
59 นางสาววิภารัตน์ ค าฝั้น นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
60 นายวฒุิเดช หมุดด ี นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
61 นางสาวจิรชัญา เงียบประโคน นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
62 นายจีรยุทธ ก าลังเก่ง นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
63 นายนภัสพงษ์ ต้นกลาง นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
64 นายปุญญพัฒน์ ใจหวัง นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
65 นายภัทรชาติ กลิ นชิด นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
66 นางสาวภัทรวดี ท้าวเมืองใจ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
67 นางสาวมนสิการ ศักดิ์ด ี นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด โรงเรียน 

68 นายสพุกิจ แต้มฉลาด นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
69 นางสาวอาทิติยา ชื อหลาย นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
70 นายเอกาพล หมั นเที ยง นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
71 นางสาวกรรณิการ์ หน่อแก้ว นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวทิยา 
72 นางสาวกัญรัตน์ เทศผ่อง นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวทิยา 
73 นางสาวชฎาพร ยิ มละมัย นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวทิยา 



74 นางสาวธิตสิุดา มะโนเพ็ญ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวทิยา 
75 นางสาวปณิดา พูดงาม นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวทิยา 
76 นางสาวพชัรินทร์ ปันติวงค์ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวทิยา 
77 นายพฒันพงษ์ ข้อมือเหล็ก นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวทิยา 
78 นายเศรษฐพงศ์ รัตนานุพงศ ์ นักเรียน สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนวังเหนือวิทยา 

 
 
รุ่นที่ 2 ส าหรับครูและประชาชนทั่วไป (4-5 มกราคม 2565) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด โรงเรียน 
1 นางสาวจาริยา ภัทรธานนท์ คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
2 นางจิราพร ใจแปง คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
3 นางสาวชนากานต์ ก้อนแหวน คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
4 นายตระกูลพันธุ์ กันไว คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
5 นางสาวทิพวรรณ นันทะส ี คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
6 นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
7 นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
8 นางสาวปทุมพร สาบาน คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
9 นางพนิดา สถาพร คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

10 นางสาวพัชรีญา ต้องรักชาต ิ คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
11 นางสาวรัชนี กามาด คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
12 นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
13 นางสาววรัญญา แว่นแก้ว คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
14 นางสาวศศิธร ขจรจิตต ์ คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
15 นางศิริญญา ภวภูตานนท์ ณ 

มหาสารคาม 
คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

16 นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
17 นายสงัด ปลุกเศก คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
18 นางสมร ดีพัฒนกลุ คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
19 นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
20 นางสาวสุมาลี มลูค า คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
21 นางเสาวณยี์ รักมติร คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด โรงเรียน 

22 นางอรพิน สมเสยีง คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
23 นายอุเทน ระวังวงศ์ คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
24 นายเอกณฏัฐ์ ใจลา คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
25 นายจานุวัฒน์ สุภาษ ี คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
26 นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
27 นางทิพย์รัตน์ ค าทิพย ์ คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
28 นางธนพรรณ แถลงการณ ์ คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
29 นางสาวอรทัย สมจันทร์ตา คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 



30 นางสาวอรัญญา ปองจันทรา คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
31 นางสาวกรรณิกา ช่ือจริง คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
32 นายคึกฤทธ์ิ นิวันติ คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
33 นางสาวจิรดา มงคล คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
34 นายธีรไนย หวานแหลม คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
35 นายธีรพงษ์ บุญสมปาน คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
36 นางสาวภัทริการ์ ซองเงิน คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
37 นายภูวิศชกรณ์ แหลมกล้า คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
38 นายสุรตัน์ ฟูเต็มวงค ์ คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
39 นายครรชิต บัวจีน คร ู สพม.ล าปาง ล าพูน โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
40 นางสาวชัชมาศ สุดจ า คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
41 นางสาวไพลิน ขุนแท่น คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 
42 นางสาวสุดาพร ติ๊บปาละ คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม ่
43 นางสาวพัชรา รสหอม คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 
44 นางมนฑิตา ภักด ี คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านกล้วย 
45 นางสาวรุ่งกัลยา ค าแก่น คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 
46 นางสาวกัญญาณัฐ อยู่ด ี คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านขาม 
47 นายเทวฤทธ์ิ เขื่อนค า คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 
48 นางสาวพัชรีพร การเพียร คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 
49 นายนิรวิทย์ นันตาพรม คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 
50 นางสาววรรณิสา หน้าผ่อง คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 
51 นางชญานิศ พงศาณัฐ คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ ี
52 นางสาวกาญจนา ปันทา  คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านน้ าจ า 
53 นางสาวอัณณ์ณิชา เจนจดั คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านปงถ้ า 
54 นางสาวรุ่งอรุณ เบาใจ คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านป่าแขม 
55 นางจอมขวัญ ใจจิตร คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านปางดะ 
56 นางสาววรรณวนัช เมฆอุตส่าห ์ คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านป่าเหว 
57 นางสมนึก แหลมคม คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 
58 นางอินทิรา อุ่นใจ คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านแป้น 
59 นางแววดาว ขัดธะสีมา คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านแพะ 
60 นางพิมพ์วรีย์ วิจิตรจรัสแสง คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านม่วง 
61 นางพัชณี วงศ์ธิมา คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด โรงเรียน 

62 นางสาวจิราภรณ์ อัฐวงศ์ คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านแม่แจม๋ 
63 นายยุทธชัย บุดดีค า คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านแม่ตา 
64 นางสาวจินดา สมุาลา คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านแม่พริก 
65 นางณิชานันท์ ตามธรรมพิธิวัต คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 
66 นางเบญจวรรณ บญุน ามา คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านแมสุ่ก 
67 นางนิดาพร สิทธิชุม คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านแมสุ่ขใน 
68 นางสาวพิมพ์จันทร์ เกื้อกูลวงศ ์ คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านไร ่
69 นางสาวอันธิกา จักรบุญมา คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านเลาส ู



70 นางอังคนางค์ เลือลา คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 
71 นางสาวนุชนาฏ จอมแสนปิง คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านวังมน 
72 นายชรินทร์ จัดคร่อง คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านวังใหม ่
73 นางสาวพรสวรรค์ ทิมัน คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 
74 นางสาววิลาสินี เมืองแมะ คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านสบล ี
75 นางสาวธชธร สุทธนะ คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 
76 นางปรียารตัน์ รัญจวน คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 
77 นางจงจิตร ปู่ย่า คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านสาแพะ 
78 นางสาวภานุมาศ ปันสุภะ คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านหนองนาว 
79 นางสาวนนทิชา หวานแหลม คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 
80 นางสาวสุวิมล เพียรธยิะ คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 
81 นางสาวดาราลักษณ์ เป็นผล คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 
82 นางสาววรัญญา คีรีแก้ว คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 
83 นางเกศินี เรืองพิพัฒนพันธุ ์ คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านใหม่ผา้ขาว 
84 นายสุรยิา ประเสริฐไทย คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 
85 นางสาวณัฐธนิฌา นันต๊ะเสน คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนปลายนาวิทยา 
86 นางสาวจิณห์นภิา ทามัน คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนผาช่อวิทยา 
87 นายสิริวัฒน์ หลู่โน คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 
88 นางอรนุช สิงห์หล้า คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 
89 นางนิตยา ค าตา 

 
คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 

 
โรงเรียนวังทรายค าวิทยา  

(ปงวังอนุสรณ์) 
90 นางสาวศิริขวัญ เพชรสุก 

 
คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 

 
โรงเรียนวังทรายค าวิทยา 

 (ปงวังอนุสรณ์) 
91 นายสมพงษ์ ละขะไพ คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนวังทองวิทยา 
92 นายนัฐชัย ใจเขม็ง คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบาลแจ้หม่ 
93 นางณิชกมล คิดอ่าน คร ู สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 

 
9. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
     9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     9.2 ประชุม วางแผนการด าเนินงานร่วมกับทีมวิทยากรแกนน า 
     9.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือเตรียมการอบรม 
     9.4 ด าเนินโครงการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(Data Scientists) 
     9.5 ประเมิน สรุปผลและรายงานโครงการ 
10. ผลการด าเนินงาน 
      10.1 ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 85.21 มีความพึงพอใจในกิจกรรมการอบรม 
      10.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในหลักการทางทฤษฎีสาขาสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิธีการ
จัดการข้อมูล วิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 365 การท า Data Cleansing และการสร้างรายงาน 
สรุปผลข้อมูล 
 



11. ภาพกิจกรรมในโครงการ/ กิจกรรม  
 รุ่นที่ 1 การอบรมขยายผลโครงการฯส าหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  



รุ่นที่ 2 การอบรมขยายผลโครงการฯส าหรับครูและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 



 
ตัวอย่างวุฒิบัตรของผู้เข้ารับการอบรม 

 

               
 
 
 
 
 
 
 



 
12. งบประมาณที่ใช้ 

 
13. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
       หลักการทางทฤษฎีสาขาสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิธีการจัดการข้อมูล วิธีการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Excel 365 การท า Data Cleansing และการสร้างรายงาน สรุปผลข้อมูล 
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์พัฒนา 
                                 ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) แจ้ห่มวิทยา 
      ผู้รายงานโครงการ   นางสาวบุณยาพร เตชะลือ  ajbunya11@gmail.com  โทรศัพท์ 094-8234664 
 
15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 10 เดือนมกราคม 2565 
 
 

ที ่ รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ จ านวนหน่วย หน่วยละ รวมเงิน 

1. กิจกรรมการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 
Scientists) ส าหรับนักเรียน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม –ธันวาคม ๒๕64) 

1 ค่าเดินทางวิทยากร ครูอาทิตย์  หมื่นคิด  5 560        2,800  

2 ค่าเดินทางวิทยากร  ครูกาญจนา  โนหลักหมื่น 2 560        1,120  

3 ค่าอาหารกลางวัน อบรมนักเรียน วันที่ 1 80 35        2,800  

4 ค่าอาหารกลางวัน อบรมนักเรียน วันที่ 2 80 35        2,800  

5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อบรมนักเรียน วันที่ 1 80 25        2,000  

6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อบรมนักเรียน วันที่ 2 80 25        2,000  

7 ค่าอาหารกลางวัน อบรมครู วันที่ 1 45 45        2,025  

8 ค่าอาหารกลางวัน อบรมครู วันที่ 2 45 45        2,025  

9 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อบรมครู วันที่ 1 
จ านวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 

45 30        2,700  

10 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อบรมครู วันที่ 2 

จ านวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 
45 30        2,700  

 รวมทั้งสิ้น   ๒2,97๐ 

mailto:ajbunya11@gmail.com


 
ก าหนดการการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

(Data Scientist) ส าหรับข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนที่สนใจ 

ในเขตพื้นที่บริการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  

ก าหนดการอบรมส าหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนที่สนใจ 
วันที ่1  (รุ่นที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2565) 

08.30 - 09.00 น.   พิธีเปดิการอบรมโดย นายสุทิน คงสนุ่น 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  

09.00 – 10.30 น.  วิทยากร นางสาวกชพรรณ ตั๋นตุ้ย และ นางปาณิสรา ครองตาเนิน 
o ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) 

 Data Science คืออะไร 
 Data Science ต้องการทักษะอะไรบ้าง 

o การคิดวิเคราะห์ข้อมูล 
 โอกาสของการเข้าถึงข้อมูล 
 ประโยชน์ของการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 

o การท างานกับข้อมูลใน Excel  
 การ Import ข้อมูลใน  Excel 
 โครงสร้างของข้อมูล 
 เทคนิคการท า Data formatting 
- การจัดรูปแบบตาราง (Format as Table) 
- การใช้ Condition Formatting  

10.45 – 12.00 น.  วิทยากร  นางสาวจิราวรรณ ใจเรือน และนางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์  
o การจัดการข้อมูล (Data Manipulation) 

 การจัดเรียงข้อมูล (Sorting Data) 
 การกรองข้อมูล (Filtering Data) 
 การท าความเข้าใจกับข้อมูลในตาราง  
- การสร้างคอลัมน์เพื่อหาผลลัพธ์ 
- การรวมข้อความ 
-   การแยกข้อความ 



o การท า Data Cleansing 
 การลบข้อมูลที่ซ้ ากัน Remove Duplicate 
 Changing  
- การจัดการกับชนิดข้อมูล 
- การจัดการกับข้อมูลที่ไม่ตรงตามรูปแบบ เช่น วันที่ เวลา อีเมล เพศ 

 Replacing  
- การท า Fill Series 
- การเอาค่าเฉลี่ยมาเติม 
- การลบสัญลักษณ์ หรือ ช่องวาง 

o การส ารวจข้อมูล (Exploring Data) 
 Descriptive ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 Associative การวิเคราะห์แบบเชื่อมโยง 
 Comparative การเปรียบเทียบ 
 Predictive การคาดเดา 

13.00  - 14.30 น.   วิทยากร นายอาทิตย์ หม่ืนคิด และ นางสาวกาญจนา โนหลักหม่ืน 
o การใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น Count, Average, Sum, if 
o การน าเสนอแผนภาพข้อมูล (Data Visualization) 

 การน าแผนภูมิมาแสดงข้อมูล เช่น Line, Stack Column, Pie, Scatter, 
Histogram, Box and Whisker 

 การเพ่ิมองค์ประกอบให้กับแผนภูมิ 
 การเพ่ิมข้อมูล (Select Data) 
 การปรับเปลี่ยนมุมมองของผลลัพธ์ (Slicing and Dicing Data) 

14.45 - 16.00 น.   วิทยากร นายณัฐภัทร ใจหม้ัน และ นางปาณิสรา ครองตาเนิน  
o การน าเสนอแผนภาพข้อมูล (Data Visualization) (ต่อ) 

 การสร้าง Pivot table 
 การสร้าง Pivot Chart 

o หลักสถิติเบื้องต้น 
 ตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous variables) 
 ข้อมูลเป็นตัวเลขชนิดไม่ต่อเนื่อง (Discrete number) 
 ตัวแปรจัดกลุ่ม (Categorical Variables) 

o สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
 Mean, Median และ Mode. 
 การวัดความแปรปรวน 



 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การเพ่ิม Add in ใน Office 365 
 การใช้ Descriptive statistics ใน Excel 

o สถิติเชิงความสัมพันธ์ (Associative statistics) 
 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 
 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
 T-Tests  
 Z.TEST 
 two-sample T-test 
 Paired T-Tests 
 Anova 
 Regression 

16.00 - 16.30 น.     สรปุกิจกรรมการอบรม   
  



ก าหนดการอบรมส าหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนที่สนใจ 
วันที ่2  (รุ่นที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2565) 

09.00 - 12.00 น.   ทีมวิทยากร 
o ฝึกท าแบบฝึกภาคปฏิบัติ Workshop 1 

 การน าไฟล์เข้า 
 การจัดรูปแบบข้อมูล 
 การจัดการข้อมูลวันที่ 
 การ Changing Data 
 การตรวจสอบหาข้อมูลที่ซ้ ากัน 
 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 การแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิ 

13.00 - 17.00 น.   ทีมวิทยากร 
o ฝึกท าแบบฝึกภาคปฏิบัติ Exercises 1 : Exploring Data in Excel 

 Import the Data into Excel 
 Cleanse the Data 
 Add Derived Columns 
 Find the Highest and Lowest Temperatures 
 Create Charts 

 
 
หมายเหตุ: ก าหนดการอบรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
      รายชื่อทีมวิทยากรการอบรม Data Scientists  

1 นางปาณิศรา   ครองตาเนิน 
2 นางสาวกชพรรณ ตั๋นตุ้ย  
3 นางสาวจิราวรรณ ใจเรือน  
4 นางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์ 
5 นายอาทิตย์ หมื่นคิด 
6 นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น 
7 นายณัฐภัทร ใจหมั้น 

 
 
 
 



QR Code การสมัครเข้ารับการอบรม 

 

 

 

 

 
 

 ส าหรีบครู                                                     ส าหรับนักเรียน 

 

QR Code LINE Open Chat 

 

  

 

 

 

                         ส าหรีบครู                                                     ส าหรับนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

QR Code แบบทดสอบหลังเรียน 

QR Code แบบทดสอบก่อนเรียน 

QR Code แบบประเมินความพึงพอใจ 



ภาพการประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ 
 

 
 
 



ภาพการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับครูในจดหมายข่าวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 

 
 
 
 
 



แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม 
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) แจ้ห่มวิทยา 
 
 ค าชี้แจง    โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านเพียงข้อเดียวและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป    เพศ    ชาย     หญิง 
            สถานภาพ     นกัเรียน   
                              ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 
                ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ ความรู้ความเขา้ใจ/ การน าไปใช้ที่ได้รับจากโครงการ 
 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ/ความเข้าใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร      
1.1 การถา่ยทอดความรู้และการอธิบายเนื้อหาของวิทยากรมี
ความชัดเจน 

     

1.2 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม      
1.3 ใช้เวลาตามที่ก าหนดไว ้      
1.4 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม      
1.5 การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย      
2.ด้านสถานที่/ระยะเวลา      
2.1 ความเหมาะสมของสถานที่และสภาพแวดลอ้มในการจัดการ
อบรม 

     

2.2 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการจัดอบรม      
2.3 ความเหมาะสมระยะเวลาในการอบรม      
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ      
3.1 ระดับความรู้ที่ได้รับหลังจากการอบรม      
3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม      
4.ด้านการน าความรู้ไปใช้      
4.1 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้      
4.2 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถา่ยทอดได้      

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
 หัวข้อการอบรมใดที่ต้องการฝกึอบรมเพิม่เติม 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม 
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) แจ้ห่มวิทยา 
 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ทีจ่ัดขึ้นจ านวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 การอบรมขยายผลโครงการฯ 
ส าหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 และรุ่นที่ 2 การอบรมขยายผลโครงการฯ ส าหรับครู
และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
 
ความพึงพอใจในการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 
Scientists) 

1. เกณฑ์การให้คะแนน 
     ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 คะแนน หมายกึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจดีมาก 
  4 คะแนน หมายกึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจดี 
  3 คะแนน หมายกึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
  2 คะแนน หมายกึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจน้อย 
  1 คะแนน หมายกึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด 
 

2. เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจระดับน้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการ 
 

 
ประเด็น ร้อยละของระดับความพึงพอใจ/ความเข้าใจ 

5 
      (%) 

4 
(%) 

3 
(%) 

2 
(%) 

1 
(%) 

ค่าเฉลี ย เกณฑ์ประเมิน 

1.ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร 
1.1 การถ่ายทอดความรู้และการอธิบายเนื อหาของ
วิทยากรมีความชัดเจน 

41 
42.27 

52 
53.61 

 

4 
4.12 

0 
0 

0 
0 

4.38 ดี 

1.2 การเชื อมโยงเนื อหาในการฝึกอบรม 38 
39.18 

54 
55.67 

5 
5.15 

0 
0 

0 
0 

4.34 ดี 

1.3 ด าเนินการอบรมตามเวลาที ก าหนดไว้ 42 
43.30 

48 
49.48 

7 
7.22 

0 
0 

0 
0 

4.36 ดี 

1.4 การตอบข้อซักถามในการฝกึอบรม 45 
46.39 

44 
45.36 

6 
6.19 

2 
2.06 

0 
0 

4.36 ดี 

1.5 การยกตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 41 
42.27 

45 
46.39 

10 
10.31 

0 
0 

1 
1.03 

4.29 ดี 

ค่าเฉลี ยรวม 4.33 ดี 
ร้อยละ 86.52 

2.ด้านสถานที /ระยะเวลา 
2.1 ความเหมาะสมของสถานที และสภาพแวดลอ้มใน
การจัดการอบรม 

33 
34.02 

53 
54.64 

10 
10.31 

1 
1.03 

0 
0 

4.22 ดี 

2.2 ความเหมาะสมของอปุกรณ์ในการจดัอบรม 30 
30.93 

54 
55.67 

11 
11.34 

2 
2.06 

0 
0 

4.15 ดี 

2.3 ความเหมาะสมระยะเวลาในการอบรม 27 
27.84 

51 
52.58 

15 
15.46 

3 
3.09 

1 
1.03 

4.03 ดี 

ค่าเฉลี ยรวม 4.13 ดี 
ร้อยละ 82.68 

3. ด้านความรู้ความเขา้ใจ 
3.1 ระดับความรู้ที ได้รับหลังจากการอบรม 32 

32.99 
58 

59.79 
7 

7.22 
0 
0 

0 
0 

4.26 ดี 

3.2 ประโยชน์ที ได้รับจากการอบรม 37 
38.14 

57 
58.77 

3 
3.09 

0 
0 

0 
0 

4.35 ดี 

ค่าเฉลี ยรวม 4.30 ดี 
ร้อยละ 86.08 

4.ด้านการน าความรู้ไปใช ้
4.1 สามารถน าความรู้ที ได้รับไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

30 
30.93 

60 
61.85 

7 
7.22 

0 
0 

0 
0 

4.24 ดี 

4.2 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 31 
31.96 

55 
56.70 

11 
11.34 

0 
0 

0 
0 

4.21 ดี 

ค่าเฉลี ยรวม 4.22 ดี 
ร้อยละ 84.43 

สรุป ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4.26 ดี 
ร้อยละ 85.21 

จากตาราง พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี คิดเป็นร้อย
ละ 85.21 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และเมื่อแยกตามรายด้านและหัวข้อการประเมินต่าง ๆ สามารถสรุปผล
ข้อมูลได้ดังนี้ 
 



1. ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร 
 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านความรู้ ความสามารถของวิทยากรในการจัดการอบรม
ตามโครงการฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี คิดเป็นร้อยละ 86.52 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  
และเม่ือแยกตามหัวข้อการประเมิน พบว่า 
 

1.1 ด้านการถ่ายทอดความรู้และการอธิบายเนื อหาของวิทยากรมีความชัดเจน ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 โดยแยกตามระดับความพึงพอใจใน
แต่ละระดับได้ ดังนี้  
 - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 42.27 
 - ระดับด ี  คิดเป็นร้อยละ 53.61 
 - ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 4.12 
 - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

       1.2 ด้านการเชื อมโยงเนื อหาในการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การ 
ประเมินระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
 - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 39.18 
 - ระดับด ี  คิดเป็นร้อยละ 55.67 
 - ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 5.15 
 - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

       1.3  ด้านการด าเนินการอบรมตามเวลาที ก าหนดไว้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การ 
ประเมินระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
 - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 43.30 
 - ระดับด ี  คิดเป็นร้อยละ 49.48 
 - ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 7.22 
 - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

         1.4 ด้านการตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การ 
ประเมินระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
 - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 46.39 
 - ระดับด ี  คิดเป็นร้อยละ 45.36 
 - ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 6.19 
 - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 2.06 
 - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
         1.5 ด้านการยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การ 
ประเมินระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
 - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 42.27 
 - ระดับด ี  คิดเป็นร้อยละ 46.39 
 - ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 10.31 



 - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 1.03 
 

2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา 
 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านสถานที่/ระยะเวลาในการจัดการอบรมตามโครงการฯ 
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.68 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  และเม่ือแยกตาม
หัวข้อการประเมิน พบว่า 
 

       2.1 ด้านความเหมาะสมของสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละ
ระดับได้ ดังนี้  
 - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 34.02 
 - ระดับด ี  คิดเป็นร้อยละ 54.64 
 - ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 10.31 
 - ระดบัน้อย  คิดเป็นร้อยละ 1.03 
 - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

       2.2 ด้านความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการจัดอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การ 
ประเมินระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
 - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 30.93 
 - ระดับด ี  คิดเป็นร้อยละ 55.67 
 - ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 11.34 
 - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 2.06 
 - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

      2.3 ความเหมาะสมระยะเวลาในการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การ 
ประเมินระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
 - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 27.84 
 - ระดับด ี  คิดเป็นร้อยละ 52.58 
 - ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 15.46 
 - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 3.09 
 - ระดับน้อยที่สุด  คิดเปน็ร้อยละ 1.03 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมตาม
โครงการฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี คิดเป็นร้อยละ 86.08 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30  และ
เมื่อแยกตามหัวข้อการประเมิน พบว่า 
 

       3.1 ด้านระดับความรู้ที่ได้รับหลังจากการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การ 



ประเมินระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
 - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 32.99 
 - ระดับด ี  คิดเป็นร้อยละ 59.79 
 - ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 7.22 
 - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

       3.2 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การ 
ประเมินระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
 - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 38.14 
 - ระดับด ี  คิดเป็นร้อยละ 58.77 
 - ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 3.09 
 - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

4. ด้านการน าความรู้ไปใช ้
 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์การประเมิน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 84.43 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22  และเม่ือแยกตามหัวข้อการประเมิน พบว่า 
 

      4.1 ด้านความสามารถในการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 โดยแยกตามระดับความพึงพอใจใน
แต่ละระดับได้ ดังนี้  
 - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 30.93 
 - ระดับด ี  คิดเป็นร้อยละ 61.85 
 - ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 7.22 
 - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

      4.2 ด้านความสามารถในการน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์การประเมินระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
 - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 31.96 
 - ระดับด ี  คิดเป็นร้อยละ 56.70 
 - ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 11.34 
 - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 
ข้อเสนอแนะ  
 สามารถสรุปข้อเสนอแนะและความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯได้ดังนี้ 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ/ ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ที ่ ประเด็น 
1 ประทับใจการถ่ายทอดของวิทยากรที่มีการอธิบายชัดเจนดี แต่ในบางช่วงของการท ากิจกรรมเร็ว 

เกินไป ควรมีการทบทวนเป็นระยะ  
2 ควรจัดอบรมช่วงวันหยุด เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมมีภาระสอนมาก 
3 ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร แต่ประทับใจที่มีช่องทางการรับชมและฝึกปฏิบัติการด้วยระบบ

ออนไลน์ที่หลากหลาย (โดยระบบที่ใช้ถ่ายทอดจะเป็นการใช้ Microsoft team และ YouTube) 
4 ได้รับความรู้ดีสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้จริง 

 
หัวข้อการอบรมที่อยากให้จัดการฝึกอบรมครั้งต่อไป 
 1. การสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนนรู้  
 2. Microsoft Office 365 
 3. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย/สถิติการวิจัย 
 4. การสร้าง website ของโรงเรียน/ ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 5. การวัดและประเมินผลรูปแบบออนไลน์ 
 6. Google for Education  
 7. Program Scratch 

8. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
9. ภาษาซ ี
10. SPSS 

 
 สรุป ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 
Scientists) มีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี ในการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ ผู้เขา้รับการอบรมฯได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สามารถน าไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาที่ตนสังกัด และพร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้สนใจได้  


