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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและ 

การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ 

(Data Analytics and Data Visualization) 

จัดโดย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) 

ภายใต้การดําเนินงานของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐต่างนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานรวมไปถึงการให้บริการประชาชนกันอย่างกว้างขวาง อาจกล่าวได้ว่าทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสม 

กับภารกิจของหน่วยงานและเกิดประโยชนสูงสุดเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรูทางด้านนโยบายและวิชาการหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ 

โดยความรูความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Analytics and Data 

Visualization) ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยความรูที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน 

ในยุคดิจิทัลเนื่องจากการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยภาพนั้นเป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติ มาศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน่วยงานร่วมกับการใช้ภาพแสดงข้อมูลในเชิงปริมาณที่วัดได้ ซ่ึงอาจ 

นำเสนอออกมาในรูปแบบ แผนภูมิ กราฟ กราฟิก และอื่นๆ ได้มากมาย ช่วยทำให้ข้าราชการ และบุคลากร ของ 

หน่วยงานภาครัฐสามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารหรือคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ 

มองเห็นข้อมูลสรุปในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ทำให้การรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ 

บริหารงานทำได้โดยง่าย และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ในการดำเนินการ  ที่ผ่านมายังพบปัญหาด้านการวิเคราะห์ 

และนำเสนอข้อมูลที่เป็นอุปสรรคต่อการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน นั่ นคือ (1) 

ปัญหาจากข้อมูลที่ได้มานั้น ส่วนใหญ่ยังมีการรวบรวมอยู่ในรูปแบบ ของตารางที่ประกอบด้วยตัวอักษรตัวเลขเป็น 

ปริมาณมากแม้ว่าข้อมูล นั้นสามารถตอบข้อสงสัย หรือนำเสนอสิ่งที่สนใจได้ แต่ยังยากต่อการทำความเข้าใจ 

หรือเป็นอุปสรรคในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน (2) ปัญหาข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมากมีปริมาณ 

ข้อมูลสูงและยังไม่เคยผ่าน การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีหลากหลายทางด้านสถิติ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงความ 

สัมพันธ์มาก่อน และ (3) ปัญหาของการนำข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบของ Data visualization โดยใช้ภาพ 

ตัวเลข แผนภูมิ กราฟ และอื่น ๆ ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้บริหาร 
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ให้รับรู้ข้อมูลที่มากขึ้น และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการสนับสนุน การตัดสินใจ จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มี 

การประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์ และนำเสนอ ข้อมูลเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพให้กับ         

การดำเนินงานในหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพมีเป้าหมายในการเตรียมความพรอมและการ

พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิ ชาการด้านการให้ 

บริการรวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเพื่อให้ได้รับความรู้ เกี ่ยวกับ 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ ตั้งแต่การจัดระเบียบข้อมูล การแปลงข้อมูล การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ การนำเสนอ     

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้าง Data Visualization การออกแบบ และสร้าง Dashboard ทีม่ีประสิทธิภาพและ 

ถูกต้อง ตามหลักการสื่อสารและตอบโจทย์ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับ 

ประสบการณ์การใช้และตีความข้อมูลเพื่อการทำงาน เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ หรือเพื่อนำเสนอต่อ 

ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในการร่วมกันแบ่งปันความรู้ 

และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสํารวจ (Exploratory Data Analysis) 

2. เพ่ือฝึกตั้งคําถามเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. เพ่ือฝึกจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมนําไปวิเคราะห์ 

4. เพ่ือเรียนรู้พ้ืนฐานทางสถิติ และนําไปใช้หาความหมายเชิงลึก (Insights) 

5. เพ่ือเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

6. เพ่ือฝึกการตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. เพ่ือเรียนรู้หลักการในการออกแบบและสร้าง Dashboard เบื้องต้น 

รูปแบบการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธ ี ได้แก่ บรรยาย การสาธิต การอภิปราย 

และอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นจะทําให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ 

และเกิดความคิดและสามารถวิเคราะหซึ่งจะสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้กําหนดไว้    

โดยสามารถอธิบายได้ดังภาพต่อไปนี้   
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ระยะเวลาการฝึกอบรม 

การจัดอบรมจํานวน 1 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)  

อบรมระหว่าง วันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2565 

ตารางการฝึกอบรม 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 
1. ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา 
2. ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ 
3. อ.ขวัญฤทัย แซ่ลิ่ม 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 วันที่่ 1 

9.00 -12.00 Introduction: 
ทําความเข้าใจหลักการ 
ว ิเคราะห์ข ้อม ูลเร ียนรู้ความ 
สําคัญของการนําข้อมูลไปใช้ 
ประโยชน ์และกระบวนการ 
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
 
Data Transformation :  
วิธีการจัดการข้อมูลเริ ่มต้นตั้ง 
แต่ข ั ้นตอนการนําเข้าข้อมูล 
เข้าใจและลงมือเตรียมความ 
พร ้อมของข ้อม ูลก ่อนน ํา ไป 
วิเคราะห์ด้วยคําสั่งพื้นฐาน 
 

▪ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสํารวจ 

▪ กรณีศึกษาตัวอย่าง 

▪ การแบ่งประเภทข้อมูล 
 
 
 
 

▪ การจัดเตรียมข้อมูล 

▪ การจัดระเบียบข้อมูลที่พร้อมนําไปวิเคราะห์ 

▪ การใช้แอปพลิเคชันสําหรับจัดการข้อมูล 
- Cell References 
- Logical Functions 
- Information Functions 
- Text Functions 
- Date and Time Functions 
- Lookup Functions 
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

- Index Function 
- Match Function 

13.00 -16.00 Exploring Single Variable 
Data Analytics: 
ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล 1 ตัวแปร 
ตามหลักสถิติเบื้องต้น 

▪ Central Tendency 

▪ Spread 

▪ Histograms 

▪ Box Plots 

▪ Bar Charts 
 วันที่ 2 

9.00 -12.00 Exploring Data Analytics 
with Multiple Variables: 
ฝ ึกว ิ เคราะห์ข ้อม ูลต ั ้งแต ่ 2 
ตัวแปรขึ ้นไป และสร้างกราฟ 
เพื ่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ข้อมูล 
 

▪ 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 : 

ทําความเข้าใจมุมมองในการ 
วิเคราะห์ข้อมูลและข้อควรระวัง
ในการสร ุปผลท ี ่ ได ้จากการ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
 
Dashboard Design 
Principles : เร ียนรู้หล ักการ 
ออกแบบและสร้าง Dashboard 
เพ ื ่ อน ํา เสนอข ้อม ูลให ้ตอบ 
โจทย์ผู้ใช้งาน 

▪ Unit of Analysis 

▪ Correlation and Causation 
 
 
 
 

▪ Effective Visualization 

▪ User 

▪ Metrics and Dimensions 

▪ Level of Aggregation 

▪ Aggregation Methods 

▪ Storytelling จาก Dashboard 

หมายเหตุ : 
1. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. 
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2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 

   - ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ 6,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียน 

ข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

หมายเหตุ กรณีผู้เข้าอบรมมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) 
2. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่าน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

สถานที่่ฝึกอบรม 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.25) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 20000 สายตรง 073-299636 

แผนที่ 
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สอบถามรายละเอียด 

หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ 

(หัวหน้างานบริหารทั่วไป) หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 21005 

ดำเนินการฝึกอบรมโดย 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.25) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
ที่อยู ่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.25) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง 

อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

โทร 073-299699 ต่อ 20000 สายตรง 073-299636 

โทรสาร 073-299637  

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aritcinfo@yru.ac.th  

เว็บไซต์ https://aritc.yru.ac.th/ 
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