
 
 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 

 

 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 1 

สารบัญ 

 

  หน$าท่ี 

þ หลักการและเหตุผล 2 

þ วัตถุประสงค: 2 

þ รูปแบบการฝ>กอบรม 3 

þ ระยะเวลาการฝ>กอบรม 3 

þ ตารางการฝ>กอบรม 4 

þ คDาธรรมเนียมการฝ>กอบรมของหลักสูตร 5 

þ เง่ือนไขการผDานการฝ>กอบรม 6 

þ สถานท่ีฝ>กอบรม 6 

þ สอบถามรายละเอียด 6 

þ ดำเนินการฝ>กอบรมโดย 7 

 

 

 

 

 

  



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 2 

โครงการฝ)กอบรมหลักสูตรการวิเคราะห7ข9อมูลและการนำเสนอข9อมูลด9วยภาพ 

(Data Analytics and Data visualization) 

จัดโดย 

คณะวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร7 

 

หลักการและเหตุผล 

ป#จจุบันองค,กรหรือหน1วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต1างนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชFเพื่อยกระดบั

ประสิทธิภาพการทํางานรวมทั้งการใหFบริการประชาชนกันอย1างกวFางขวาง อาจกล1าวไดFว1า ทักษะการ

ใชFเทคโนโลยี ดิจิทัลใหFเหมาะสมกับภารกิจของหน1วยงานและเกิดประโยชน,สูงสุดเปOนทักษะที่จําเปOน

อย1างยิ่งสําหรับเจFาหนFาที่ทุก กลุ1มและทุกระดับ  

 ข$อมูลที่รวบรวมได$น้ัน สDวนใหญDอยูDในรูปแบบของตารางที่ประกอบด$วยตัวอักษร ตัวเลข เปTนปริมาณมาก 

แม$วDาข$อมูลนั้นสามารถตอบข$อสงสัย หรือนำเสนอสิ่งที่สนใจได$ แตDยังยากตDอการทำความเข$าใจ หรือเปTนอุปสรรค

ในการสื่อสารให$เข$าใจตรงกัน หลักสูตรการวิเคราะห:ข$อมูลและการนำเสนอข$อมูลด$วยภาพ มีเปYาหมายในการ

พัฒนาทักษะของผู$ได$รับการอบรมให$สามารถรวบรวม วิเคราะห:ข$อมูลพื้นฐานถึงระดับที่สูงขึ้น และการนำเสนอ

ข$อมูลอยDางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการทำงานท่ีมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ิมประสทธิภาพขององค:กรหรือหนDวยงาน 

 

วัตถุประสงค7 

 

1. เพ่ือสร$างพ้ืนฐานการวิเคราะห:ข$อมูล 

2. เพ่ือสามารถจัดระเบียบข$อมูล และแปลงข$อมูลสำหรับใช$ในการวิเคราะห: 

3. เพ่ือเข$าใจในสถิติพ้ืนฐาน และสามรถนำใปใช$วิเคราะห:ข$อมูลเพ่ือใช$งานตDอไป 

4. เพ่ือสามารถวิเคราะห:ข$อมูล 1 และ 2 ตัวแปร ใช$ data visualization ในการวิเคราะห:ข$อมูล 

5. เพ่ือสามารถตีความผลการวิเคราะห:ท่ีได$จากการวิเคราะห:ข$อมูลได$ 

6. สามารถออกแบบ และสร$าง Dashboard เบ้ืองต$น 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 3 

รูปแบบการฝ)กอบรม 

การฝ%กอบรมในหลักสูตรฯ เป5นการผสมผสานหลายวิธี ได>แก@ การบรรยาย สาธิต 

การอภิปราย และการฝ%กปฏิบัติการ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝ%กอบรมดังกล@าว

ข>างต>นจะทําให>ผู>เรียนมีกระบวนการเรียนรู> และเกิด ความคิด และสามารถวิเคราะหN 

ซึ่งจะสามารถทําให>บรรลุตามวัตถุประสงคNของหลักสูตรท่ีได>กําหนดไว> โดย สามารถ

อธิบายได>ดังภาพต@อไปน้ี 

 

 
 

ระยะเวลาการฝ)กอบรม 
 

รุDนท่ี 1 

7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2565   จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง) 

รุDนท่ี 2 

9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2565   จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง) 

รุDนท่ี 3 

10-11 กันยายน พ.ศ.2565   จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง) 

 

* เปyดรับผู$เข$ารับการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห:ข$อมูลและการนำเสนอข$อมูลด$วยภาพ รุDนละ 30 ทDาน 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 4 

 

ตารางการฝ)กอบรม 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 

1. ผู$ชDวยศาสตราจารย: ดร.โรสนี  จริยะมาการ 

2. อาจารย:สุรีลักษณ: มะ 

เวลา หัวข)อ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

9.00 -12.00 บทนำ 

ทำความเข)าใจหลักการวิเคราะห;ข)อมูล 

เข)าใจในความสำคัญของการนำข)อมูล

ไปใช)ประโยชน; และวิธีการวิเคราะห;

ข)อมูลเบื้องต)นได) 

§ กระบวนการวิเคราะห.ข0อมูลเชิงสํารวจ 

§ กรณีศึกษาตัวอยBาง 

§ การแบBงประเภทข0อมูล 

13.00 – 16.00 การแปลงข)อมูล 

วิธีการจัดการข)อมูลพื้นฐาน ทำความ

เข)าใจในการเตรียมข)อมูลกQอนการ

นำไปวิเคราะห;ด)วยคำสั่งพื้นฐาน 

§ การจัดเตรียมข0อมูล 

§ การจัดระเบียบข0อมูลที่พร0อมนําไปวิเคราะห. 

§ การใช0แอปพลิเคชันสําหรับจัดการข0อมูล ด0วยโปรแกรมพื้นฐาน 

§ Cell References 

§ Logical Functions 

§ Information Functions 

§ Text Functions 

§ Date and Time Function 

§ Lookup Functions 

§ Index Functions 

§ Match Functions 

 วันที่ 2 

9.00 – 12.00 Workshop วิเคราะห;ข)อมูล 1 ตัว

แปรตามหลักสถิคิเบื้องต)น 

 

 

วิเคราะห;ข)อมูล 2 ตัวแปรขึ้นไป และ

สร)างกราฟ การหาความสัมพันธ;

ระหวQางข)อมูล 

§ Central Tendency  

§ Spread 

§ Histograms 

§ Box Plots 

§ Bar Charts / Histograms 

 

§ Cross Tabulation / Contingency Tables 

§ Data Aggregation and Group Operations 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 5 

เวลา หัวข)อ เนื้อหา 

§ Box Plots 

§ Bar Charts 

§ Pearson's Correlation 

§ Coefficients 

§ Scatter Plots 

§ Grouped Bar Chart  

13.00 – 16.00 Workshop 

ทำความเข)าใจมุมมองในการวิเคราะห;

ข)อมูล และข)อควรระวังในการ สรุปผล

ที่ได)จากการวิเคราะห;ข)อมลู 

 

 

เรียนรู)หลักการออกแบบและสร)าง 

Dashboard เพื่อ นำเสนอข)อมูลให

ต)อบโจทย;ผู)ใช)งาน 

§ Unit of Analysis 

§ Correlation and Causation 

 

§ Effective Visualization 

§ User 

§ Metrics and Dimensions 

§ Level of Aggregation 

§ Aggregation Methods 

§ Storytelling จาก Dashboard 

§ อภิปรายผลร9วมกันถึงแนวทางการวิเคราะหEข$อมูลและการใช$ประโยชนE ให$

เหมาะสมมีประโยชนEต9อการตัดสินใจของผู$บริหาร 

§ นําเสนอผลงานกลุBมจากการฝ~กอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 

 

ค]าธรรมเนียมการฝ)กอบรมของหลักสูตร 

 
- คDาลงทะเบียนฝ>กอบรมแบบ Onsite ทDานละ 3,900 บาท (รวมภาษีมูลคDาเพ่ิมแล$ว) ท้ังน้ี คDาลงทะเบียนข$างต$น 

รวม คDาอาหารกลางวัน และอาหารวDาง 

- คDาลงทะเบียนฝ>กอบรมแบบ Online ทDานละ 3,400 บาท (รวมภาษีมูลคDาเพ่ิมแล$ว) 

หมายเหตุ กรณีผู$เข$าอบรมมีจำนวนไมDถึงตามท่ีกำหนดผู$จัดอบรมจะแจ$งให$ผู$สมัครเข$ารDวมอบรมทราบลDวงหน$า 
 

 

 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 6 

เง่ือนไขการผ]านการอบรมและได9รับประกาศนียบัตร 

1. ผู$เข$ารับการฝ>กอบรมจะต$องเข$ารDวมการฝ>กอบรมไมDน$อยกวDาร$อยละ 80 ของระยะเวลาการฝ>กอบรมฯ 

2. ผู$เข$ารับการฝ>กอบรมจะต$องเข$ารับการทดสอบประเมินความรู$ภาคทฤษฎีด$วยแบบประเมินผลหลังการ

ฝ>กอบรม (Post-Test) เกณฑ:การผDานไมDน$อยกวDาร$อยละ 75  

3. ผู$เข$ารับการอบรมจะต$องนําเสนอผลการฝ>กปฏิบัติกิจกรรมกลDมุในวันสุดท$ายของการฝ>กอบรม  

 

สถานท่ีฝ)กอบรม 

 

ณ คณะวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร: 

ท่ีอยูD 99 หมูDท่ี 8 ตำบลโคกเคียน  

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

96000 

โทรศัพท: +66 (0) 73 709 030 ตDอ 3100 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

 

หากทDานมีข$อสงสัย และ/หรือต$องการทราบรายละเอียดเพิ ่มเติม สามารถติดตDอสอบถามได$ท่ี             

ผู$ชDวยศาสตราจารย: ดร.วุฒิชัย ศรีชDวย หมายเลขโทรศัพท: 084 195 8880 email : wutthichai.s@pnu.ac.th 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 7 

ดำเนินการฝ)กอบรมโดย 

 

 คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร: 

 ท่ี 99 หมูDท่ี 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 

 โทรศัพท: +66 (0) 73 709 030 ตDอ 3100 

 โทรสาร +66 (0) 73 709 030 ตDอ 3110 

 ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส: sci@pnu.ac.th 

 เว็บไซต: http://www.st.pnu.ac.th/ 


