
 
 

    
 
    

 

หนาที่ 1 

 

ขอเสนอโครงการฝกอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ภายใตการดำเนินงานของ 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องคการมหาชน) 

 

 

หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยภาพ 

(Data Analytics and Data Visualization) 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 2 

สารบัญ 

 
  หนาท่ี 

 หลักการและเหตุผล 3 

 วัตถุประสงค 3 

 รูปแบบการฝกอบรม 3 

 ระยะเวลาการฝกอบรม 3 

 ตารางการฝกอบรม 4 

 คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 5 

 เงื่อนไขการผานการฝกอบรม 5 

 สถานท่ีฝกอบรม 5 

 สอบถามรายละเอียด 5 

 ดำเนินการฝกอบรมโดย 5 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยภาพ 

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ภายใตการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 

 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 3 

หลักการและเหตุผล 

  
หลักสูตรหลักสูตรวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ (Exploratory Data Analysis) ตั้งแตการจัดระเบียบขอมูล 

และแปลงขอมูล การนําขอมูลไปวิเคราะห การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การสราง Data Visualization การ

ออกแบบและสราง Dashboard ที่มีประสิทธิภาพและถูกตอง ตามหลักการสื่อสารและตอบโจทยผูใชงาน ดวย

แอปพลิเคชันท่ีเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือสรางพ้ืนฐานการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ (Exploratory Data Analysis) 

2. เพ่ือฝกตั้งคําถามเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

3. เพ่ือฝกจัดระเบียบขอมูล และแปลงขอมูลใหพรอมนําไปวิเคราะห 

4. เพ่ือเรียนรูพ้ืนฐานทางสถิติ และนําไปใชหาความหมายเชิงลึก (Insights) 

5. เพื่อเรียนรูหลักการวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช Data Visualization 

ในการวิเคราะหขอมูล 

6. เพ่ือฝกการตีความผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 

7. เพ่ือเรียนรูหลักการในการออกแบบและสราง Dashboard เบื้องตน 

 

รูปแบบการฝกอบรม 

  
1. บรรยาย (Lecture) 
2. การสาธิต (Demonstration) 
3. กรณีศึกษา (Case Study) 
4. ระดมสมอง (Brainstorm) 
5. การอภิปราย (Discussion) 
 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การจัดอบรมจำนวน 2 รุน รุนละ 30 คน   จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ช่ัวโมง) 

รุนที่ 1 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565  และ รุนที่ 2 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565  

 

 

 

 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 4 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร :   

1. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย  อินทรแกว  ตำแหนงรองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. อาจารยเสรี  ชะนะ  ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

09.00 – 12.00  การทำความเขาใจหลักการ

วิเคราะหขอมูล  

 ความสำคญัของการนําขอมลูไปใชประโยชน และกระบวนการ

วิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

 กระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ 

 การแบงประเภทขอมูล 

 กรณีศึกษาตัวอยาง 

13.00-16.00 วิธีการจัดการขอมูล  

 

 เรียนรูข้ันตอนการนําเขาขอมูล 

 เรียนรูเตรียมความพรอมของขอมลูกอนนําไปวิเคราะหดวยคำสั่ง

พ้ืนฐาน 

 เรียนรูการจดัเตรียมขอมลู 

 เรียนรูการจดัระเบียบขอมลูที่พรอมนําไปวิเคราะห 

 เรียนรูการใชแอปพลิเคชันสำหรับจัดการขอมลู 

 

 วันที่ 2 

09.00 – 12.00 การทำความเขาใจมุมมองในการ

วิเคราะหขอมูล และขอควรระวัง

ในการสรุปผลที่ไดจากการ

วิเคราะหขอมูล 

 

 การทำความเขาใจมุมมองในการวิเคราะหขอมูลขององคกร 

 กำหนดโจทยหรือประเด็นท่ีตองการ วิเคราะหขอมูล 

 การเตรียมขอมูลใหพรอมกับการวิเคราะหขอมูล 

 การเลือกใชขอมูลและการเลือกเทคนิควิธีในการวิเคราะหขอมูล 

 ขอควรระวังในการสรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 

 กรณีศึกษา 

13.00-16.00 การเรียนรูหลักการออกแบบและ

สราง Dashboard เพื่อนําเสนอ

ขอมูลใหตอบโจทยผูใชงาน 

 

 เรียนรูหลักการออกแบบและสราง Dashboard ที่มีประสิทธิภาพ 

 การนำเสนอ Dashboard เพื่อสื่อสารใหกับหนวยงาน 

 กรณีศึกษาขอมูล Dashboard ในองคกร 

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. กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 5 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

- คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  6,900 บาท Onsite (รวมภาษีมูลคาเพิ ่มแลว)   

ทั้งนี้คาลงทะเบียนดังกลาวไดรวมคาอาหารกลางวัน และอาหารวางแลว 

- คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  4,900 บาท Online (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 

หมายเหตุ: 

- ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่จำนวนผูเขาอบรมไมถึงตามที่กำหนด หรืออาจคืนคาลงทะเบียน

ใหแกผูเขาอบรมในกรณีที่ไมสามารถจัดฝกอบรมได  

 

เงื่อนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม ( Pre-Test) 
2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผาน

ไมนอยกวารอยละ 70 
3. ผู เขารับการฝกอบรม เขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอด

หลักสูตร 
 

สถานท่ีฝกอบรม 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอ
เมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

 
สอบถามรายละเอียด 

 

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย  อินทรแกว  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เบอรโทรศัพท 082-4300618 อีเมล wuttichai.in@skru.ac.th 

 

ดำเนินการฝกอบรมโดย 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 
 

 

 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 6 

 


