
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

จัดโดย คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิัล 

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

ภายใตการดำเนินงานของ 

สำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคการมหาชน) 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 1 

สารบัญ 

 

  หนาท่ี 

 หลักการและเหตุผล 2 

 วัตถุประสงค 3 

 รูปแบบการฝกอบรม 3 

 ระยะเวลาการฝกอบรม 3 

 ตารางการฝกอบรม 4 

 คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 5 

 เง่ือนไขการผานการฝกอบรม 5 

 สถานท่ีฝกอบรม 5 

 สอบถามรายละเอียด 6 

 ดำเนินการฝกอบรมโดย 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอขอมูลดวยภาพ 

(Data Analytics and Data Visualization) 

จัดโดย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

ภายใตการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 

หลักการและเหตุผล 

 ปริมาณขอมูลในปจจุบันมีเปนจำนวนมากและมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ขอมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย

ท้ังขอมูลแบบมีโครงสราง ก่ึงโครงสราง และไมมีโครงสราง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลแบบไมมีโครงสรางท่ีมีอยูเปน

จำนวนมาก ดังนั้นการบริหารจัดการและวิเคราะหขอมูลเพื่อนำขอมูลไปสรางความสามารถในการแขงขันและ

โอกาสใหแกองคกร จึงเปนสิ่งสำคัญ วิทยาศาสตรขอมูล (Data Science) เปนแนวคิดในการนำขอมูลที่มีอยูมา

วิเคราะหเพื่อนำไปสรางศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ ทั้งดานการตลาด การตัดสินใจ การปรับปรุงผลิตภัณฑ 

การขับเคลื่อนทิศทางของผลิตภัณฑในอนาคต รวมทั้งการวางกลยุทธขององคกร การบริหารงานองคกร การ

พยากรณและการเขาใจ การนำวิทยาศาสตรขอมูลมาใชประโยชนจำเปนตองเขาใจขอมูล มุมมองการใชขอมูล

เพ่ือท่ีจะสามารถวิเคราะหขอมูลใหเกิดประโยชนกับองคกร และการทำงานรวมกันไดอยางเหมาะสม 

 หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอขอมูลดวยภาพ (Data Analytics and Data Visualization) 

มุงเนนใหผูเขารวมอบรมมีความเขาในในกรอบการเรียนรูที่เกี่ยวของกับกระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงสำรวจ 

ประเภทของขอมูล การตั้งคำถามเพื่อการวิเคราะหขอมูล การเตรียมขอมูล การวิเคราะหขอมูลผานแอปพลิเคชัน 

หลักสถิติเบื้องตนที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลและขอควรระวังในการสรุปผลที่ไดจากการ

วิเคราะหขอมูล และหลักการออกแบบและสราง Dashboard เพ่ือนำเสนอขอมูลใหตอบโจทยองคกรตามหลักการ

สื่อสารและตอบโจทยผูใชงาน ดวยแอปพลิเคชันท่ีเหมาะสม 

 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางพ้ืนฐานการวิเคราะหขอมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis) 

2. เพ่ือฝกตั้งคำถามเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

3. เพ่ือฝกจัดระเบียบขอมูล และแปลงขอมูลใหพรอมนำไปวิเคราะห 

4. เพ่ือเรียนรูพ้ืนฐานทางสถิติ และนำไปใชหาความหมายเชิงลึก (Insights) 

5. เพื่อเรียนรูหลักการวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช Data Visualization  

ในการวิเคราะหขอมูล 

6. เพ่ือฝกการตีความผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล 

7. เพ่ือเรียนรูหลักการในการออกแบบและสราง Dashboard เบื้องตน 

 

รูปแบบการฝกอบรม 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะประกอบดวยเนื้อหาท้ังภาคทฤษฎีและเนื้อหาเชิงเทคนิคเบื้องตน 

ม ีการบรรยาย (Lecture) การสาธ ิต  (Demonstration) การอภ ิปราย (Discussion) และฝ กปฏ ิบ ัต ิการ 

(Workshop) เพื ่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรในการนำองคความรู ที ่ไดรับไปประยุกตใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การจดัอบรมจำนวน 4 รุน รุนละไมเกิน 30 คน จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 

รุนท่ี 1 อบรมระหวางวันท่ี 16-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

รุนท่ี 2 อบรมระหวางวันท่ี 23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

รุนท่ี 3 อบรมระหวางวันท่ี 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

รุนท่ี 4 อบรมระหวางวันท่ี 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 4 

ตารางการฝกอบรม 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 

1. ดร.อมรวิทย วัชรพฤกษาดี 

2. ดร.พุทธคุณ พุทธวัฒนากุล 

3. ผศ.พุทธินันท นาคสุข 

4. นายสุพจน พวงกำเหนิด 

5. นางสาวรัตติกานต วิบูลยพานิช 

6. นายพลวัฒน ตอตระกูล 

 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

9:00 – 12:00  Introduction: ทำความ

เขาใจหลักการวิเคราะห

ขอมูล เรียนรูความสำคญัของ

การนำขอมูลไปใชประโยชน 

และกระบวนการวิเคราะห

ขอมูลเบ้ืองตน 

 Data Transformation: 

วิธีการจัดการขอมูล เริ่มตน

ตั้งแตข้ันตอนการนำเขา

ขอมูล เขาใจและลงมือเตรียม

ความพรอมของขอมูลกอน

นำไปวิเคราะหดวยคำสั่ง

พ้ืนฐาน 

 กระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงสำรวจ 

 กรณีศึกษาตัวอยาง 

 การแบงประเภทขอมูล 

 การจัดเตรียมขอมูล 

 การจัดระเบียบขอมูลท่ีพรอมนำไปวิเคราะห 

 การใชแอปพลิเคชันสำหรับจัดการขอมูล 

13:00 – 16:00  Exploring Single Variable 

Data Analytics: ฝก

วิเคราะหขอมูล 1 ตัวแปร

ตามหลักสถิตเิบ้ืองตน 

 Central Tendency 

 Spread 

 Histograms 

 Box Plots 

 Bar Charts / Histograms 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 2 

9:00 – 12:00  Exploring Data Analytics 

with Multiple Variables: 

ฝกวิเคราะหขอมลูตั้งแต 2 

ตัวแปรข้ึนไป และสรางกราฟ 

เพ่ือหาความสมัพันธระหวาง

ขอมูล 

 Cross Tabulation / Contingency Tables 

 Data Aggregation and Group Operations 

 Box Plots 

 Bar Charts 

 Pearson's Correlation Coefficients 

 Scatter Plots 

 Grouped Bar Chart 

 Stacked Bar Chart 

 100% Stacked Bar Chart 

13:00 – 16:00  Understanding Data: ทำ

ความเขาใจมุมมองในการ

วิเคราะหขอมูล และขอควร

ระวังในการสรุปผลท่ีไดจาก

การวิเคราะหขอมลู 

 Dashboard Design 

Principles: เรียนรูหลักการ

ออกแบบและสราง 

Dashboard เพ่ือนำเสนอ

ขอมูลใหตอบโจทยผูใชงาน 

 Unit of Analysis 

 Correlation and Causation 

 Effective Visualization  

 User 

 Metrics and Dimensions  

 Level of Aggregation 

 Aggregation Methods 

 Storytelling จาก Dashboard 

หมายเหตุ: 

1. พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10:30 – 10:45 น. ชวงบาย เวลา 14:30 – 14:45 น. 

2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12:00 – 13:00 น. 

3. กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

    คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  4,990 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

หมายเหตุ: 

 คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 6 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-Test) 

2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผาน

ไมนอยกวารอยละ 70 

3. ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 7 

สถานท่ีฝกอบรม 

 

 

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม 

ท่ีอยู: 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน  

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 

โทรศัพท: +66 (0) 2972 7200 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

หากมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอไดท่ี ดร.อมรวิทย วัชรพฤกษาดี 

หมายเลขโทรศัพท 064 1450 246 

 

ดำเนินการฝกอบรมโดย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

(Faculty of Information Technology and Digital Innovation, North Bangkok University) 

ท่ีอยู ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน  

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 

โทรศัพท: +66 (0) 2972 7200 

โทรสาร: +66 (0) 2972 7751 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: it@northbkk.ac.th 

 

 

 

 


