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1. ชื่อโครงการ อบรมขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ 
Data Scientist 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันคือ ยุคแห่งข้อมูลที่มีปริมาณมาก มีความหลากหลาย ทั้งแบบมีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง ไม่มี
โครงสร้าง และมีขนาดเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว หรือท่ีเราเรียกว่าเป็นยุค Big Data ดังนั้น การบริหารจัดการ และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลไปสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมโอกาสให้กับ
องค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) คือ แนวคิดในการเก็บรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ 
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถท าให้องค์กรปรับปรุง 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการตลอดจนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่จะก าหนดทิศทางขององค์กรต่อไปใน
อนาคต บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และจ าเป็นที่จะต้องจัดเตรียม
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพ่ือรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว รัฐบาลเล็งเห็นว่าครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (Data Science) 
ของประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องการพัฒนา
ก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โปรแกรม Microsoft Excel คือ เครื่องมือหนึ่งที่มี
ความสามารถในการเก็บรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการน าเสนอข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และสามารถใช้งานได้ง่ายเหมาะสมส าหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 
Science) ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือต่อยอดไปยังขั้นสูงต่อไปในอนาคร 
 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้จัดโครงการ Train the Trainer ให้กับในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือน าความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในสังกัด ให้เข้าใจหลักของกระบวนการ
การจัดการข้อมูล และประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเถินวิทยา จึงได้จัดท าโครงการอบรม
ขยายผลพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist ให้กับครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจต่อไป 
 
 



3. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในหลักการทฤษฎีส าคัญในสาขาสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
    2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีการจัดการข้อมูล และการท า Data Cleansing ได้ 
    2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 365 สร้างรายงานสรุปผลข้อมูล 
          ได ้
 

4. เป้าหมาย 
    4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีความสนใจ จ านวน 100 คน 
    4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีความรู้ในหลักการทฤษฎีส าคัญในสาขา
สถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 
 

6. รายช่ือวิทยากร 
    6.1 นางสาววชิรา  สุภาสอน 
    6.2 นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ 
    6.3 นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ 
    6.4 นายธีรวัฒน์ กันทะ 
    6.5 นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน  
 

6. พื้นที่ด าเนินงาน 
 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเถินวิทยา 
 

7. ด าเนินการอบรม จ านวน 1 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2564 

ที่ ชื่อ-สกุล สถานะ สังกัด โรงเรียน 

1 นางสาวบุศริน เหมทานนท ์ ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
2 นางสาวน้ าหว้า เทพปันติ ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนต้นธงวิทยา 
3 นางศรีนภา ขานไข ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนต้นธงวิทยา 
4 นางคชาภรณ์ แสนบุตรรภัษกุล ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
5 นางสาวณัฐธิดา สาริบุตร ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
6 นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
7 นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
8 นางผกาพรรณ์ เช้ือเมืองพาน ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 



ที่ ชื่อ-สกุล สถานะ สังกัด โรงเรียน 

9 นางพนมพร อุบลศรี ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
10 นางสาวพิสดา เมืองค าบุตร ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
11 นางสาวศิรินพร ด้วงเขียว ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
12 นางศิริพร วอนมณี ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
13 นางสาวสุพัตรา ประสิทธกิานนท์ ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
14 นางสาวอัจฉรา ใจนันตา ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
15 นางพรทิพย์ ขา้มเจ็ด ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
16 นางสาวอ าพร ปันฟอง ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
17 นายวจิารณ์ ค าฟ ู ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
18 นางสาวพัชร์ธีรัช กันธวิงศ์ ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
19 นางจุฑามาศ มีเขียน ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนบ้านดอนไชย 
20 นายตันตริน สืบปัญญา ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนบ้านดอนไชย 
21 นายชยุตพงศ์ ชัยแกว้ ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนบ้านนาแกว้ประชารัฐ 
22 นางนุชวรินทร์ เปียประเสริฐ ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 
23 นางสาวณัฎฐินิ พรหมวิมุต ิ ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนบ้านเหล่า 
24 นายทวีศักดิ ์สมพมิตร ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนบ้านเหล่า 
25 นางสาวอุบล ค าฟ ู ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 
26 นางพิรญาณ์ ทีโม ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
27 นางอารีย์ มหาพรหม ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
28 นางทิชากร สุขยืน ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
29 นางวันวิสา แสนปิง ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
30 นางสาวอรพิม เพิ่มสมัคร ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
31 นางสาววัลยา แกว้น้อย ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
32 นางวิภาพร สิทธกิัน ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
33 นายบัญญัต ิยะวัน ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 
34 นางจิราภร แก้วอ้น ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 
35 นางสาวนาฏยา ต๊ะวงศ์ ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 
36 นางสาวพรทิพย์ ทิน้อย ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 
37 นางสาวสกาว ปิ่นผักแว่น ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 
38 นางพัชราภรณ์ อินทรีย์สังวร ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวังหินวิทยา 
39 นางพิชชาพร งามจ า ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวัดนาแกว้ 
40 นางสาวลัดดาวัลย์ เตชะนา ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
41 นางสาวสุพัตรา ชยัธีรธรรม ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
42 นายณัฐชากฤษฎิ์ ปัญญาค า ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 
43 นางวารุณี เขียวสนุก ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนศาลาวิทยา 
44 นางอัญชลี ค าเฟื่องฟ ู ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนศาลาวิทยา 
45 นางสาวกนกพร อปัมา ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนสบต  าวิทยา 
46 นางกุลรดา จอมแกว้ ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนสบต  าวิทยา 
47 นางสาวกิตติยา แก้วสิงห์ ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
48 นางสาวกิตติยา แก้วสิงห ์ ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
49 นางสาวสุพิศ แก้วบญุเรือง ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
50 นายธีระพันธ ์ปงกาวงศ์ ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
51 นางสาวภัทรภร ปาตัน ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 



ที่ ชื่อ-สกุล สถานะ สังกัด โรงเรียน 

52 นางสาวรุ้งทิพย์ สุนันตา ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 
53 นางดวงดาว เรือนอินทร ์ ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
54 นางรัตนา ค าตาบุตร ครู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
55 นางสาวจตุพร ศรีวันทนาสกุล ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ าตาลอนุเคราะห์) 
56 นางอนงค์ พิชัยพงค์ ครู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ าตาลอนุเคราะห์) 
57 นางศรัญญา มาละเงิน ครูผู้ช่วย สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
58 นางสาวดารานยี์ นิมิตรศิลป ์ ครูผู้ช่วย สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนบ้านนาแกว้ประชารัฐ 
59 นายอนุพร สุทธง ครูผู้ช่วย สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 
60 นายไชยวุฒ ิไชยเวียงทอง ครูผู้ช่วย สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 
61 นางสาวสุดารัตน์ โปธิตา ครูผู้ช่วย สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวังหินวิทยา 
62 นางสาวชนิดา ยะฟ ู ครูผู้ช่วย สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ าตาลอนุเคราะห์) 
63 นางสาวกรรณิกา เถิงจ่าง พนักงานราชการ สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 
64 นางสาววรวรรณ์ ขันปิงปุ๊ด ครูอัตราจ้าง สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
65 นางสาวพิชชานันท ์ปันใจเย็น ครูอัตราจ้าง สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 
66 นางสาวกิตติกา ปินตาวงค์ ครูอัตราจ้าง สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 
67 นายณรงค์ฤทธิ์ อินทะ ครูอัตราจ้าง สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
68 นางสาวไอระดา ชะนะดี ครูอัตราจ้าง สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
69 นายรัชชานนท์ กุณา ครูอัตราจ้าง สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 
70 นางสาวศิริพร จีปน ครูอัตราจ้าง สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวัดนาแกว้ 
71 นางสาวณัฐริกา คันชิง ครูอัตราจ้าง สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
72 นายกิตติกรณ์ ถินขาว นักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
73 นางสาวพิศทิยา ขันค า นักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
74 นายอนาวิล สภุ ี นักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
75 นางสาวนภาพร สิงบ ารุง นักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
76 นางสาวดารินทร์ พันธ์พนมไพร นักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 
77 นายอติคุณ ชมภูทอง นิสิตฝึกประสบการณ์ สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
78 นางสาวพรรณพการ ผลรักษ์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเเม่ทะประชาสามัคคี 
79 นางสาวมณีโชติรธ เดชสมบัต ิ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเเม่ทะประชาสามัคคี 
80 นางสาวมีนา วงค์ไชยชนะ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเเม่ทะประชาสามัคคี 
81 นายธีรภัทร ไหมตัน นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเเม่พริกวิทยา 
82 นางสาวกฤตยิา อินต๊ะเสาร ์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
83 นางสาวกุลดา เป็งบุญมา นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
84 นางสาวทิฆัมพร รกัสุจริต นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
85 นายประดิษฐ์ นโิคลัส วอลแบงค์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
86 นางสาวไอญเรศ รื่นรมณ์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
87 นางสาวภูมิชนก หลา้บุ้งสาย นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
88 นางสาวชลิตา สุนารินทร์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
89 นางสาวชนิตา บุญมาตุ่น นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
90 เด็กหญิงกัลยากรณ์ อนวัชตระกูล นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนต้นธงวิทยา 
91 เด็กหญิงจิรัฐติกาล เเก่นจันทร ์ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนต้นธงวิทยา 
92 เด็กหญิงธนพร กุมพล นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนต้นธงวิทยา 
93 นางสาวกรพินธุ์ แก้วศรีทอง นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
94 นายธนดล แกว้กล้า นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
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95 นายนรากร วงศ์ปุ๋ย นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
96 นางสาวนัณชยาพร อยู่เย็น นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
97 นายปภังกร นันทวงศ์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
98 นายพีรวัส กันทะสอน นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
99 นายวรปรัชญ ์กันทะวงศ์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 

100 นางสาววิชญาพร ยะฟู นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
101 นายสาริทธิ ์สาริบุตร นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
102 นายอาทิตย์ จันต๊ะอุตม ์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
103 นางสาวณกัญญา สายมัน นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนเถินวิทยา 
104 นางสาวสุทธภิัทร วงศ์มูล นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนเถินวิทยา 
105 นางสาวเมธิตา สืบอ้าย นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนเถินวิทยา 
106 นางสาวสุฐิตา ขัดทาน นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
107 นางสาวจุฑามาศ กาศอินตา นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเถินวิทยา 
108 นางสาวชาลิดา เตือนกิจ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนบ้านนาเเก้วประชารัฐ 
109 เด็กหญิงกุลจิรา อินตา นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนบ้านนาแกว้ประชารัฐ 
110 เด็กหญิงธนัชพร ถ้ ากลาง นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนบ้านนาแกว้ประชารัฐ 
111 เด็กหญิงปทิตตา จิตรอ าไพ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนบ้านนาแกว้ประชารัฐ 
112 นางสาวปวอีร พารักษ ์ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนบ้านนาแกว้ประชารัฐ 
113 เด็กหญิงชญานันท์ ขันมณ ี นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 
114 เด็กชายชิณวุฒิ ชยันันต๊ะ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 
115 เด็กหญิงดาราวดี เเกว้ปัน นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 
116 นางสาวปาลกิา ปานสิทธิชยั นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 
117 นางสาวรมยธ์ีรา ถิ่นสวุรรณ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 
118 เด็กหญิงกัญญาภัทร ขาวอ่อน นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 
119 เด็กชายณัฐนลิน เดโชเม็ง นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 
120 เด็กชายธนพนธ ์เนื่องชัย นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 
121 เด็กชายจิระวัฒน์ จันทิมา นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 
122 นางสาวกุลธิดา แกว่นกสิกรณ ์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
123 นางสาวชวัลรัตน์ เทพพะ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
124 นายโชคชัย พวงส าราญ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
125 นางสาวฐิติรัตน์ หอมน้อย นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
126 นางสาวบุตสดี แฮตุ้ย นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
127 นายปริญญารัตน์ ปิงไฝ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
128 นายวชิรวิทย ์เสมอวงค์ติ๊บ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
129 นายชญานนท ์ใจวงศ์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
130 นายณัฐภัทร ไชยปะละ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
131 นายปยิะพงษ์ วงศ์ชุมภ ู นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
132 นายพรพพิัฒน์ จินาสา นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
133 นางสาวภัศรา วงค์ปินตา นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
134 นางสาวภัศรา วงค์ปินตา นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
135 นางสาววิลาสินี วาดวงศ์ยศ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
136 นางสาวอนัญญา ปิงยศ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
137 นางสาวณิชนันทน์ วงค์ธนาไพศาล นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะพัฒนาศึกษา 
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138 นางสาวณัฐกมล เทศศรีเมือง นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
139 นายทัตเทพ เด่นศักดิ์ศรี นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
140 นายธรรมรัชฐ์ สารใจวงศ์ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
141 นางสาวพิริญญา ใจทาหล ี นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
142 นางสาวภาวิตรี จอมเอ้ย นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
143 นางสาวสุภารัตน์ ต๊ะตุ้ย นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
144 นายเอเชีย ปิมปะ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
145 นางสาวจิระประภา มาหลา้ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
146 นางสาวณัฐธิดา แกว้แดง นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
147 นางสาวนภัสชิตา สิงห์แกว้ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
148 นางสาวปิ่นไพร ชยัหมอน นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
149 นางสาวพรไรลิน ระพิพันธน์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
150 นางสาวพิชญาภา เรืองสวัสดิ์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
151 เด็กหญิงขวัญพิชชา ค าฟ ู นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 
152 เด็กชายจกัรพงศ์ สลีวงศ์ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 
153 เด็กชายจกัรพงศ์ สลีวงศ์ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 
154 เด็กหญิงปวันรัตน์ แสงหล่อ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 
155 เด็กหญิงสุภาวด ีจินาเขยีว นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 
156 เด็กชายอดิศา จิตร์โสภา นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 
157 เด็กชายธีรวัฒน์ แทนวงศ์ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวังหินวิทยา 
158 เด็กหญิงเนตรมณี วงศ์ปุ๋ย นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวังหินวิทยา 
159 เด็กชายพงศกร ดาทอง นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวังหินวิทยา 
160 เด็กหญิงศิริพร อิทธิยศ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวังหินวิทยา 
161 เด็กหญิงอรณิชา เจริญแกว้ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวังหินวิทยา 
162 เด็กชายวิญญ ูหิงปิน นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวัดนาเเก้วตะวันออก 
163 เด็กชายวิญญ ูหิงปิน นักเรียน สพป. ล าปาง เขต3 โรงเรียนวัดนาเเก้วตะวันออก 
164 เด็กหญิงปิยนุช กันชยัภูม ิ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวัดนาแกว้ 
165 เด็กหญิงพลอยชมพ ูพิริยะ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวัดนาแกว้ 
166 เด็กหญิงสุกัญญา นวลออ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวัดนาแกว้ 
167 เด็กหญิงสุกัญญา นวลออ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนวัดนาแกว้ 
168 นายกฤษดา นาอุทยั นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
169 นางสาวนริศรา ศรีวิชัยวงค์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
170 นางสาวบัณฑิตา แสงสว่าง นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
171 นายโภคิน ค าภิระ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
172 นางสาวเรนุกา เครืออุ่น นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
173 นายวีรากานต ์สิทธิกัน นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
174 นายศรายธุ ทิพสอน นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
175 นางสาวสุธิตา เครือแจ้ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
176 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ซ้อนเขียว นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนศาลาวิทยา 
177 เด็กหญิงปิยธิดา แซ่ฟุ้ง นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนศาลาวิทยา 
178 เด็กชายภาณุพงษ์ ธนันชยั นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนศาลาวิทยา 
179 เด็กหญิงวรางคณา จันทร์ทา นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนศาลาวิทยา 
180 เด็กหญิงสุภัชยา แสงแกว้ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนศาลาวิทยา 



ที่ ชื่อ-สกุล สถานะ สังกัด โรงเรียน 

181 เด็กหญิงพบพร สุมามั่น นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนสบต  าวิทยา 
182 นางสาวจุฑามาศ บุญยืน นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
183 นายเจษฎาภรณ์ ใจเรือน นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
184 นางสาวณัฐริกา อินจันทร ์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
185 นายธีรกานต์ ขันค า นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
186 นางสาวพิมลดา พรมท ิ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
187 นางสาวศรินทรา ศิริป้อ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
188 นางสาวอริสา พรมธ ิ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
189 นางสาวอารีญาพร อุตโม นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
190 นางสาวเอมมิกา นาครรัตน ์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
191 นางสาวขวญัชนก สดสุภา นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
192 นางสาวจุฬามณี เมทา นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
193 นางสาวปริตา ดวงดี นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
194 นางสาวปิยธิดา เขียนใจ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
195 นายมินธาดา ค าลือ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
196 นางสาวศศิภา ขัดผาบ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
197 นายศุภวิชญ์ ใจแก้วมา นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
198 นายอนุรุทธิ ์แสนอุ่น นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
199 นางสาวธิดาพร อารุณจักร ์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
200 นางสาวปาหนัน เป็งบุญมา นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
201 นายปีรติ จันตะ๊คาด นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
202 นางสาวเพชรปราณี โยสิทธิ ์ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
203 นางสาวรัตนพร ธรรมยศ นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
204 นางสาววริศรา เมืองค า นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
205 นางสาววริศรา เมืองค า นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
206 นางสาวศิริประภา ต๊ะศรี นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
207 นางสาวสุพรรณี เถามา นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
208 นางสาวสุภาลักญ์ เจริญวัง นักเรียน สพม. ล าปาง ล าพูน โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
209 เด็กหญิงวิริสรา นิติภูม ิ นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ าตาลอนุเคราะห์) 
210 เด็กหญิงอลินลดา แกว้ค าปา นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ าตาลอนุเคราะห์) 
211 นายอิศรา หมูค า นักเรียน สพป. ล าปาง เขต2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ าตาลอนุเคราะห์) 
 

8. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
    8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน 
    8.2 ประชุม วางแผนการด าเนินงานร่วมกับทีมวิทยากรแกนน า Data Scientist 
    8.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
    8.4 ด าเนินโครงการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ  
          Data Scientist 
    8.5 ประเมิน สรุปผลและรายงานโครงการ 
 
 



9. ผลการด าเนินการ 
    9.1 ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในกิจกรรมการอบรมฯ 
    9.2 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในหลักการทฤษฎีในสาขาสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล ทราบถึงวิธีการ
จัดการข้อมูล วิธีการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 365 การท า Data Cleansing และการสร้างรายงาน
สรุปผลข้อมูล 
 

10. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโรงการ / กิจกรรม (จ านวน 6 ภาพ) 
 

        

 

       

 

       

 



11. งบประมาณที่ใช้  

รายการ รวมเป็นเงิน(บาท) 

7.1 ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 6 ชั่วโมง ชัว่โมงละ 600 บาท จ านวน 2 วัน  7,200 

7.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการศูนย์ HCEC เถินวิทยา ในวันหยุดราชการ  

      วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 บาท จ านวน 2 วัน  

1) ประธานศูนย์ ฯ จ านวน 1 คน รวมเป็นเงิน 720 บาท 

2) ผู้จัดการศูนย์ ฯ จ านวน 1 คน รวมเป็นเงิน 720 บาท 

3) คณะกรรมการศูนย์ฯ จ านวน 4 คน รวมเป็นเงิน 2,880 บาท 

4,320 

7.2 จ้างเหมาเครื่องดื่มและอาหารว่างของคณะกรรมการด าเนินงานและ
วิทยากร 

      จ านวน 11 คน  จ านวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท   

1,100 

7.3 จ้างเหมาอาหารกลางวันของคณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากร 

      จ านวน 11 คน จ านวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท  

1,100 

รวมเป็นเงิน 13,720 
      

12. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

หลักการทฤษฎีในสาขาสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล ทราบถึงวิธีการจัดการข้อมูล วิธีการการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 365 การท า Data Cleansing และการสร้างรายงานสรุปผลข้อมูล 

 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล  

      โทรศัพท์ 09-7923-0432 โทรสาร 054-333334 E-mail : Drthidarat.oi@gmail.com 

      ผู้รายงานโครงการ นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด  

      โทรศัพท์ 08-2642-5962 โทรสาร 054-333334 E-mail : porntip.tws@gmail.com 

 

14. วันที่รายงาน ณ วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

 



ก าหนดการ 

การอบรมขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมลู (Data Scientist 
ส าหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ในเขตพ้ืนที่บริการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เถินวิทยา 

 ก าหนดการอบรม วันที่ 1 

๐๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.  พิธีเปิดการอบรม กล่าวโดย  
09:00 – 10:30 น.   

o ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) 
 Data Science คืออะไร 
 Data Science ต้องการทักษะอะไรบ้าง 

o การคิดวิเคราะห์ข้อมูล 
 โอกาสของการเข้าถึงขอ้มูล 
 ประโยชน์ของการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 

o การท างานกบัข้อมูลใน Excel  
 การ Import ขอ้มูลใน  Excel 
 โครงสร้างของข้อมูล 
 เทคนิคการท า Data formatting 

- การจัดรูปแบบตาราง (Format as Table) 
- การใช้ Condition Formatting  

10:45 – 12:00 น.   

o การจัดการข้อมูล (Data Manipulation) 
 การจัดเรียงข้อมูล (Sorting Data) 
 การกรองข้อมูล (Filtering Data) 
 การท าความเข้าใจกบัข้อมูลในตาราง  

- การสร้างคอลัมน์เพื่อหาผลลัพธ ์
- การรวมข้อความ 
- การแยกข้อความ 

o การท า Data Cleansing 
 การลบข้อมูลที่ซ้ ากัน Remove Duplicate 
 Changing  

- การจัดการกับชนิดข้อมูล 
- การจัดการกับข้อมูลที่ไม่ตรงตามรูปแบบ เช่น วันที ่เวลา อีเมล เพศ 

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

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



13:00 - 14:30 น. 

o การใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น Count, Average, Sum, if 
o การน าเสนอแผนภาพขอ้มูล (Data Visualization) 

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

 การเพิ่มองค์ประกอบใหก้ับแผนภูมิ 
 การเพิ่มข้อมูล (Select Data) 
 การปรับเปลี่ยนมุมมองของผลลัพธ์ (Slicing and Dicing Data) 

14:45 - 16:00 น.   

o การน าเสนอแผนภาพขอ้มูล (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) 
 การเพิ่ม Add in ใน Office 365 
 การใช้ Descriptive statistics ใน Excel 

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

16.00 - 16.30 น.     สรุปกิจกรรมการอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ก าหนดการอบรม วันที่ 2 

09:00 - 12:00 น. 
o ฝึกท าแบบฝกึภาคปฏิบัติ Workshop 1 

 การน าไฟล์เข้า 
 การจัดรูปแบบข้อมูล 
 การจัดการข้อมูลวันที ่
 การ Changing Data 
 การตรวจสอบหาขอ้มูลที่ซ้ ากัน 
 การจัดรูปแบบตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
 การแสดงผลในรูปแบบแผนภูม ิ

13:00 - 17:00 น. 

o ฝึกท าแบบฝกึภาคปฏิบัติ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      การลงทะเบียนอบรม 

       ระบบเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 
 

 
     QR code การสมัครเข้ารับการอบรม            QR code กลุ่ม Line 

 

 

 

 

         คร ู      นักเรียน       ครูและนักเรียน 
   

 

สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมต้องเตรียม 

 1. บัญชี Microsoft Account เช่น บัญชีอีเมล์ที่เป็นนามสกุลต่าง ๆ ตัวใดตัวหนึ่งเหล่านี้ 
@hotmail.com หรือ 
@hotmail.co.th หรือ 
@outlook.com หรือ 
@outlook.co.th 

  *** ในวันอบรมต้องใช้ทั้ง email และ password ในการ Login เข้าไปใช้งาน Office 
online 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์/ โน้ตบุค/ แท็บเล็ต ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการเข้าเรียน  
3. โปรแกรม Zoom   

Meeting ID : 630 843 3121  
Passcode : 560952  

 
 

 
 

      เกณฑ์การผ่านเพื่อได้วุฒิบัตร 

 1. ผู้อบรมต้องเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2. ผู้อบรมต้องท าแบบทดสอบหลังการอบรมให้มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 



 


