
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

 

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ 

(Data Analytics and Data Visualization) 
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หน้าที่ 2 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ 

จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ จะเห็นได้ว่าข้อมูลมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

การน าข้อมูลไปสู่การใช้ประโยชน์จึงมีความจ าเป็น โดยการพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือให้เข้าใจข้อมูล กระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  

หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ มีเป้าหมายในการในการ

เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ  เพ่ือตระหนักรู้ และเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 

(Exploratory Data Analysis) ตั้งแต่การจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูล การน าข้อมูลไปวิเคราะห์ การ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้าง Data Visualization การออกแบบและสร้าง Dashboard ที่มี

ประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามหลักการสื่อสารและตอบโจทย์ผู้ใช้งานด้วยแอปพลิเคชันที่เหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ (Exploratory Data Analysis)  

2. เพ่ือฝึกตั้งค าถามเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล  

3. เพ่ือฝึกจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมน าไปวิเคราะห์  

4. เพ่ือเรียนรู้พ้ืนฐานทางสถิติ และน าไปใช้หาความหมายเชิงลึก (Insights)  

5. เพ่ือเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

6. เพ่ือฝึกการตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  

7. เพ่ือเรียนรู้หลักการในการออกแบบและสร้าง Dashboard เบื้องต้น  
 

รูปแบบการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการจัดแบบผสมผสานหลายวิธี ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย 

และการฝึกปฏิบัติการ โดยเป็นการจัดอบรมในสถานที่ (Onsite)  หรือ ออนไลน์ (Online) 

 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 3 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 

การจัดอบรมจ านวน 1 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน จ านวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 

อบรมระหว่างวันที่  18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ตารางการฝึกอบรม 

วิทยากร 

1. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

9.00-9.30 Introduction : ท าความเข้าใจ

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้

ความส าคญัของการน าข้อมลูไปใช้

ประโยชน์ และกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 

 กรณีศึกษาตัวอย่าง 

 การแบ่งประเภทข้อมูล 

9.30-13.30 Data Transformation : วิธีการ

จัดการข้อมลู เริม่ต้นตั้งแต่ขั้นตอน

การน าเข้าข้อมลู เข้าใจและลงมือ

เตรียมความพร้อมของข้อมูลก่อน

น าไปวิเคราะหด์้วยค าสั่งพื้นฐาน 

 การจัดเตรียมข้อมูล 

 การจัดระเบียบข้อมูลที่พร้อมน าไปวิเคราะห ์

 การใช้แอปพลิเคชันส าหรับจัดการข้อมูล 

13.30-16.00 Exploring Single Variable 
Data Analytics ฝึกวิเคราะห์
ข้อมูล 1 ตัวแปรตามหลักสถิติ
เบื้องต้น  
 

 Central Tendency  
 Spread  
 Histograms  
 Box Plots  
 Bar Charts / Histograms  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 

9.00-13.30 Exploring Data Analytics with 
Multiple Variables ฝึกวิเคราะห์
ข้อมูลตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป และ
สร้างกราฟ เพื่อหาความสมัพันธ์
ระหว่างข้อมูล 
 

 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  



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 4 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 100% Stacked Bar Chart  

13.30-14.00 Understanding Data ท าความ

เข้าใจมุมมองในการวิเคราะห์

ข้อมูล และข้อควรระวังในการ

สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์

ข้อมูล 

 Unit of Analysis 

 Correlation and Causation 

14.00-16.00 Dashboard Design Principles : 

เรียนรู้หลักการออกแบบและสร้าง 

Dashboard เพื่อน าเสนอข้อมูลให้

ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน 

 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. 

2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

3. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ 6,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียน

ข้างต้น รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ  4,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  

หมายเหตุ: กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบ

ล่วงหน้า 

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
2. ผู้เข้ารับการใกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการ

ฝึกอบรม (Pre-Test) 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการ

ฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 5 

 
สถานที่ฝึกอบรม 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 
สอบถามรายละเอียด 

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่                   

ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร หมายเลขโทรศัพท์ 093 417 3232 

ด าเนินการฝึกอบรมโดย 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

680 ถนนนิตโย ต ำบลธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เบอร์โทร 

 

 

 

 

 


