
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ศูนย ์  HCEC โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา   
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ  
Data Scientists 

2. หลักการและเหตุผล  
สํำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํำกัด ได้

เล็งเห็นถึงควำมสํำคัญและจํำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ข้อมูล 
(Data Science) เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน รวมถึงรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่
พัฒนำอย่ำงรวดเร็ว รัฐบำลเล็งเห็นว่ำครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคลำกรที่มีส่วนสํำคัญยิ่งในกำรพัฒนำ
กํำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data Science) ของประเทศให้เป็นไปตำมยุทธ์ศำสตร์ที่ 5 ของแผนพัฒนำ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องกำรพัฒนำกํำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงได้จัดกำร
อบรมครูแกนนํำภำยใต้โครงกำร Train the Trainer ในวันที่ 20 – 22 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2564 อีกท้ังได้มี
กำรพัฒนำครูแกนนํำในระบบออนไลน์ตลอดมำ เพ่ือสร้ำงครูแกนนํำในกำรขยำยผล กำรพัฒนำทักษะด้ ำน
ดิจิทัลมุ่งสู่อำชีพนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientists ให้แก่นักเรียน ครู บุคลกรทำงกำรศึกษำ 
ประชำชน ในเขตพ้ืนที่บริกำรของศูนย์ HCEC                                    
 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำ ได้ให้ควำมสํำคัญกับกำรพัฒนำนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำน
ทักษะดิจิทัลอย่ำงมำก ได้มีกำรเปิดแผนกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ -คอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้ำงบุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัลในอนำคต อีกทั้งปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำน
ดิจิทัลอย่ำงต่อเนื่องในด้ำนกำรใช้โปรแกรม ในลักษณะงำนสร้ำงสรรค์ กำรประดิษฐ์ กำรประยุกต์ใช้อย่ำง
หลำกหลำยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้สำมำรถแก้ไขปัญหำ สร้ำงสรรค์ผลงำน
เสริมสร้ำงทักษะด้ำนดิจิทัลให้เกิดแก่นักเรียน เพ่ือนํำไปสู่กำรพัฒนำตนเอง สร้ำงอำชีพในอนำคต จำกกำร
สํำรวจทักษะด้ำนดิจิทัลของนักเรียนพบว่ำ มีนักเรียนบำงส่วนขำดทักษะในด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรจัดกำร
ข้อมูล กำรประมวลผล และกำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำศักยภำพทำงสมอง
ของนักเรียน ศักยภำพทำงดิจิทัลขั้นสูง ทํำให้นักเรียนไม่สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ กำร
อธิบำยลักษณะข้อมูลต่ำงๆได้อย่ำงเป็นระบบ  

ศูนย์พัฒนำศักยภำพเพ่ือควำมเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำ จึงได้จัดอบรมเพ่ือขยำยผล
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data Science) เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรเก็บข้อมูล นํำไปสู่อำชีพของตนเองในอนำคต ผ่ำนโครงกำรอบรมกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนดิจิทัลมุ่งสู่อำชีพนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientists ให้กับครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
นักเรียนที่สนใจต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ในหลักกำรและทฤษฎีเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ข้อมูล 
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถจัดกำรข้อมูลและกำรทํำ Data Cleansing ได ้
3. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีทักษะวิธีกำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ิมข้ึน และสร้ำงรำยงำน

สรุปผลข้อมูลได้ 



4. เป้าหมาย  
  4.1 เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำ จํำนวน 102 คน  
4.2 เชิงคุณภำพ 

นักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำ และผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับดีขึ้นไป 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  16  - 17 ธันวำคม 2564 

6. รายช่ือวิทยากร นำยทรงศักดิ์ สมพัตร์ , นำยณิชพน สนิทำ  

7. ด าเนินการอบรม จ านวน 1 รุ่น รุ่นที่ 1  วันที่ 16-17 ธันวำคม พ.ศ.2565  

7. รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม (จ านวนเป้าหมายศูนย์ละไม่ต่ ากว่า 100 คน) 

รุ่นที ่ ที ่ ชื่อ – นามสกุล อาชีพ หมายเหตุ 
1 1 นำงสำวเสำวภำ สังข์คํำ นักเรียน  
1 2 นำงสำวธิดำรัตน์ เมืองใจ นักเรียน  
1 3 นำงสำวปิยะธิดำ แปจุมปู นักเรียน  
1 4 นำงสำวบุษยำรัตน์ นันทภิรมย์ นักเรียน  
1 5 นำงสำวศิริพรรณ แก้วหนัก นักเรียน  
1 6 นำงสำวศศิพัชร์ เกษมุติ นักเรียน  
1 7 นำงสำวฐิติพร ปันทนันท์ นักเรียน  
1 8 นำยวศิน ต๊ะดอก นักเรียน  
1 9 นำงสำวรวิษฎำ เตชะนำ นักเรียน  
1 10 นำงสำวอรปรียำ ใจสุยะ นักเรียน  
1 11 นำงสำวรมิดำ คํำยอด นักเรียน  
1 12 นำยธนวัฒน์ วันหลี นักเรียน  
1 13 นำงสำวจินจิรำ สุขดี้ นักเรียน  
1 14 นำงสำวภัทรีดำ วิสิทธิ์ไพศำล นักเรียน  
1 15 นำงสำวพิชำมญชุ์ วันดี นักเรียน  
1 16 นำยชวิน เกตุภำค นักเรียน  
1 17 นำยกฤตภำส เขื่อนปัญญำ นักเรียน  
1 18 นำยศุภเสกช์ แสงใส นักเรียน  
1 19 นำงสำวชลำลัย แก้วเพชรรัตน์ นักเรียน  
1 20 นำงสำวพรพิพัฒน์ สุขต้อ นักเรียน  
1 21 นำงสำวศุภนิดำ กันทะ นักเรียน  
1 22 นำยปฏิภำณ ปิมสำร นักเรียน  
1 23 นำยนลธวัช ธิหนู นักเรียน  
1 24 นำยกฤษณพงค์ วงค์ษำ นักเรียน  
1 25 นำยชโยดม ทรงวิรัตร์ นักเรียน  
1 26 นำยศุภกร อินทสระ นักเรียน  



รุ่นที ่ ที ่ ชื่อ – นามสกุล อาชีพ หมายเหตุ 
1 27 นำยนรำธิป เชียงกัน นักเรียน  
1 28 นำงสำวณัฐพร สีวิจี๋ นักเรียน  
1 29 นำงสำวกนกพร ปัญญำปวง นักเรียน  
1 30 นำยวิชยุตม์ วิเชยันต์ นักเรียน  
1 31 นำงสำวอรินยวรรณ พิมพำ นักเรียน  
1 32 นำงสำวนิศำชล อดิเรก นักเรียน  
1 33 นำยพรหมมินทร์ สิงห์ทำ นักเรียน  
1 34 นำยปริตต์ ศรีหำตำ นักเรียน  
1 35 นำยภำศกร คํำปวน นักเรียน  
1 36 นำยพีรพัฒน์ แก้วเมืองมำ นักเรียน  
1 37 นำงสำวนพวรรณ ธรรมสุภำ นักเรียน  
1 38 นำยศักรินทร์ ครองเมือง นักเรียน  
1 39 นำงสำวคณิตำ ดวงดี นักเรียน  
1 40 นำงสำวณัฐธิดำ แสนสมบัติ นักเรียน  
1 41 นำงสำวอภัสรำ สนใจ นักเรียน  
1 42 นำงสำวสุธำสินี ไทยใหม่ นักเรียน  
1 43 นำงสำวกมลวรรณ เถำปำอินทร์ นักเรียน  
1 44 นำงสำวปิยพร สีหมอก นักเรียน  
1 45 นำงสำวรินลณี ใจงำม นักเรียน  
1 46 นำงสำวสุวิมล สิงห์คํำปั๋น นักเรียน  
1 47 นำงสำวณิชกำนต์ หม่องทำ นักเรียน  
1 48 นำงสำวพิชชำพร หินสม นักเรียน  
1 49 นำงสำวนิลรณี ต๊ะลิสังวำลย์ นักเรียน  
1 50 นำงสำวศศิวรรณ อำรีศีลธรรม นักเรียน  
1 51 นำงสำวผริตำ เตจ๊ะสำ นักเรียน  
1 52 นำงสำวสุชำนันท์ สำมีเเฮ นักเรียน  
1 53 นำงสำวสุกัญญำ ปัญโญวำท นักเรียน  
1 54 นำงสำวหทัยชนก ไชยยำ นักเรียน  
1 55 นำงสำวอติญำ เเก้วหนัก นักเรียน  
1 56 นำงสำวศุภรดำ พสุธรำนนท์ นักเรียน  
1 57 นำยพงษ์พันธ์ สินไชย นักเรียน  
1 58 นำงสำวปิยพร ซำวยำ นักเรียน  
1 59 นำงสำวจิรัชญำ จันทะวงศ์ นักเรียน  
1 60 นำงสำวรินรดำ ตะยะ นักเรียน  
1 61 นำงสำวนันท์นภัส พรมมิน นักเรียน  
1 62 นำงสำวสิริกัญญำ จอมเดช นักเรียน  
1 63 นำงสำวศุทธหทัย ใจประสิทธิ์ นักเรียน  
1 64 นำงสำววรนิษฐำ สำยชู นักเรียน  



รุ่นที ่ ที ่ ชื่อ – นามสกุล อาชีพ หมายเหตุ 
1 65 นำยปริญญ์ ปัญญำเครือ นักเรียน  
1 66 นำงสำวเปียญำภรณ์ ขันเขียว นักเรียน  
1 67 นำงสำวนวภัทร สมบัติ นักเรียน  
1 68 นำยธนภัทร กำอินตำ นักเรียน  
1 69 นำยเจษฎำกร ตำปิง นักเรียน  
1 70 นำยอภิรัฐ มูลมำ นักเรียน  
1 71 นำยฉัตรจักร ทะนุเพชรพันธุ์ นักเรียน  
1 72 นำยยศเสถียร ทำต๊ะ นักเรียน  
1 73 นำยพงษ์พันธ์ สินไชย นักเรียน  
1 74 นำงสำวจิรัชญำ วันต๊ะลำ นักเรียน  
1 75 นำงสำวธิดำรัตน์ มโนทิพย์เจริญ นักเรียน  
1 76 นำงสำวธวัลพร ปู่เสำร ์ นักเรียน  
1 77 นำงสำวสุทธิพร อัศม์เดชกุล นักเรียน  
1 78 นำงสำวพรทิพย์ กันทำ นักเรียน  
1 79 นำงสำวกษิตรำ เนตรยอง นักเรียน  
1 80 นำงสำวภัทรธิดำ ถำแวง นักเรียน  
1 81 นำงสำวพลอยชมพู ไชยแก้ว นักเรียน  
1 82 นำงสำวญำนิกำ แนชวำ นักเรียน  
1 83 นำงสำวรุ่งรำตรี ปำตัน นักเรียน  
1 84 นำงสำวอนุธิดำ อุปนันท์ นักเรียน  
1 85 นำยณัฐพงศ์ ปำละมำ นักเรียน  
1 86 นำยสุพรชัย ไชยวงศ์ นักเรียน  
1 87 นำงสำวจิรัชญำ ขุอินต๊ะ นักเรียน  
1 88 นำงสำวอำรีรัตน์ โอภำเสกสรรค์ นักเรียน  
1 89 นำยรังสรรค์ วงศ์วำรีย์ นักเรียน  
1 90 นำงสำวชุลิตำ ไชยปัญญำ นักเรียน  
1 91 นำงสำวรมิดำ นวลใส นักเรียน  
1 92 นำงสำวประติภำ หม่อมปัญโญ นักเรียน  
1 93 นำยภูรี ขัดธินนท์ นักเรียน  
1 94 นำยชัยนันต์ สุวรรณดี นักเรียน  
1 95 นำยวีรสิทธิ์ อินถำ นักเรียน  
1 96 นำงสำวนันทวัน เป็งเมืองมูล นักเรียน  
1 97 นำงสำวจิรนุช ยำปะนะ นักเรียน  
1 98 นำยธนกฤต กอบแก้ว นักเรียน  
1 99 นำงสำวนงนภัส เติมใจ นักเรียน  
1 100 นำงสำวพรรณภัทร ขัดกันทะ นักเรียน  
1 101 นำงสำวพรพรรณ สุขต้อ นักเรียน  
1 102 นำงสำวปณิสรำ ศรีทอง นักเรียน  



8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
จัดอบรมให้ควำมรู้กับกลุ่มนักเรียนที่สนใจ จํำนวน 102 คน 

9. ผลการด าเนินการ 
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้ในหลักกำรและทฤษฎีสํำคัญในสำขำสถิติและวิทยำศำสตร์ข้อมูล 
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถจัดกำรข้อมูลและกำรทํำ Data Cleansing ได ้
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีทักษะวิธีกำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ิมข้ึน และสร้ำงรำยงำนสรุปผล
ข้อมูลได้ 
4. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีผลกำรทดสอบหลังเรียน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

10. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (จ านวน 6 ภาพ) 

 

 



 

 

 



 

 



11. งบประมาณที่ใช้  
แหล่งงบประมำณจำก สพฐ. ที่จัดสรรผ่ำนศูนย์ HCEC เวียงเจดีย์วิทยำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
8.1 ค่ำอำหำรกลำงวันสํำหรับคณะทํำงำน 14 คน คนละ 50 บำท 2 มื้อ  เป็นเงิน 1,400 บำท 
8.2 ค่ำอำหำรว่ำงสํำหรับคณะทํำงำน 14 คน คนละ 35 บำท 4 มื้อ    เป็นเงิน

 1,960 บำท 
8.3 ค่ำอำหำรกลำงวันสํำหรับนักเรียน 102 คน คนละ 35 บำท 2 มือ้   เป็นเงิน

 7,140 บำท 
8.4 ค่ำอำหำรว่ำงสํำหรับนักเรียน 102 คน คนละ 20 บำท 4 มื้อ    เป็นเงิน  8,160 บำท 

                                                                   รวมเป็นเงิน               18,660 บำท 

12. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูล สำมำรถนํำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรเก็บ
ข้อมูล เพ่ือแก้ไขปัญหำ เสริมสร้ำงทักษะเพ่ือสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนดิจิทัลในงำนด้ำนอื่นๆ ได้ นํำไปสู่กำรพัฒนำ
ตนเอง พัฒนำงำน พัฒนำสังคม และนํำไปสู่อำชีพในอนำคตต่อไป 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ชื่อ – นามสกุล  นำยทรงศักดิ์ สมพัตร์  ต าแหน่ง   ครู 
       โทรศัพท์ 093-3077832   โทรสาร - E–mail:  songsak@wjd.ac.th 

ชื่อ – นามสกุล  นำยณิชพน  สนิทำ  ต าแหน่ง   ครู 
       โทรศัพท์ 082-1528953   โทรสาร - E–mail:  Toonnit@windowslive.com 
 
       ผู้รายงาน ชื่อ – นามสกุล นำงอํำไพ  หน่อเรือง  ต าแหน่ง ครู 
      โทรศัพท์ 089-8381253  โทรสาร -   E–mail: ttamphai@gmail.com 

14. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 
 

 

 
 


