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หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยภาพ (Data Analytics and Data 

Visualization) 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

หลักการและเหตุผล 

 ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีความเติบโตอยางรวดเร็ว  ขอมูล Data มีความสําคัญอยางมาก 

การวิเคราะหขอมูลจะทําใหเขาใจสถานการณตางๆ ดีข้ึนและสามารถตัดสินใจเชิงธุรกิจ หลักสูตรการวิเคราะห

ขอมูลและการนําเสนอจะทําใหผูเขาอบรมสามารถใชการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยภาพ (Data Analytics 

and Data Visualization) มีเปาหมายในการเตรียมความพรอมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลทางดานการวิเคราะห

ขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยภาพ (Data Analytics and Data Visualization) ใหกับบุคลากรทุกระดับของ

หนวยงานภาครัฐ รวมถึงความสําคัญของการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยภาพ (Data Analytics 

and Data Visualization) เพ่ือใหภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานไดเขาใจในขอมูลท่ีนําเสนออยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือสรางพ้ืนฐานการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ (Exploratory Data Analysis) 

2. เพ่ือฝกตั้งคําถามเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

3. เพ่ือฝกจัดระเบียบขอมูล และแปลงขอมูลใหพรอมนําไปวิเคราะห 

4. เพ่ือเรียนรูพ้ืนฐานทางสถิติ และนําไปใชหาความหมายเชิงลึก (Insights) 

5. เ พ่ือเรียนรูหลักการวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช Data 

Visualization ในการวิเคราะหขอมูล 

6. เพ่ือฝกการตีความผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล 

7. เพ่ือเรียนรูหลักการในการออกแบบและสราง Dashboard เบื้องตน 

 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก การบรรยาย (Lecture) การอภิปราย 

(Discussion) การสาธิต (Demonstration) และการฝกปฏิบัติการ (Workshop) ซ่ึงการผสมผสานรูปแบบการ

ฝกอบรมดังกลาว จะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู และเกิดความคิด และสามารถวิเคราะห ซ่ึงจะทําใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีไดกําหนดไว  

 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 3 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 
 

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

 

รุน วันท่ีในการจัดอบรม 

1 21 – 22 เมษายน 2565 

2 19 – 20 พฤษภาคม 2565 

3 16 – 17 มิถุนายน 2565 

4 21 – 22 กรกฎาคม 2565 

5 18 – 19 สิงหาคม 2565 

6 15 – 16 กันยายน 2565 

 

 

ตารางการฝกอบรม 

 

รายช่ือวิทยากร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชกร เจตินัย 

2. อาจารยกษมา ดอกดวง 

3. อาจารยอรอุมา เนียมหอม 

4. อาจารยวจิราภรณ ประชุมรักษ 

 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

09.00 – 12.00 Introduction 

 

 

 

Data Transformation 

 กระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ 

 กรณีศึกษาตัวอยาง 

 การแบงประเภทขอมูล 

  

 การจัดเตรียมขอมูล 

 การจัดระเบียบขอมูลท่ีพรอมนําไปวิเคราะห 

 การใชแอปพลิเคชันสําหรับจัดการขอมูล 

13.00 – 16.00 Workshop: Exploring Single 

Variable Data Analytics 

 

 ฝกวิเคราะหขอมลู 1 ตัวแปรตามหลักสถิติเบ้ืองตน 

 

 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 4 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

Workshop: Exploring Data 

Analytics with Multiple 

Variables 

 ฝกวิเคราะหขอมลูตั้งแต 2 ตัวแปรข้ึนไป และสรางกราฟ 

เพ่ือหาความสมัพันธระหวางขอมลู 

 วันท่ี 2 

09.00 – 12.00 Understanding Data 

 

 

Dashboard Design 

Principles 

 Unit of Analysis 

 Correlation and Causation 

 

 Effective Visualization 

 User 

 Metrics and Dimensions 

 Level of Aggregation 

 Aggregation Methods 

 Storytelling จาก Dashboard 

13.00 – 16.00 Workshop: Dashboard 

Design Principles 

 ออกแบบและสราง Dashboard เพ่ือนําเสนอขอมูลใหตอบ

โจทยผูใชงาน 

หมายเหตุ : 

1. พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. ชวงบาย เวลา 14.30 – 14.45 น. 

2. พักรับประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.00 – 13.00 น. 

3. กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

 
-  คาลงทะเบียนฝกอบรมแบบ Onsite ทานละ 5,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) ท้ังนี้  

   คาลงทะเบียนขางตนรวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 

-  คาลงทะเบียนฝกอบรมแบบ Online ทานละ 2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 

หมายเหตุ กรณีผูเขาอบรมมีจํานวนไมถึงตามท่ีกําหนดผูจัดอบรมจะแจงใหผูสมัครเขารวมอบรมทราบลวงหนา 

 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

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

ไมนอยกวารอยละ 70 
3. ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร 
4. ผูเขารับการอบรมจะตองนําเสนอผลการฝกปฏิบัติของกลุมในวันสุดทายของการฝกอบรม 

 
 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 5 

สถานท่ีฝกอบรม 

 

 
สอบถามรายละเอียด 

 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดท่ี              

อาจารยกษมา  ดอกดวง หมายเลขโทรศัพท 09 4263 4259 

 

ดําเนินการฝกอบรมโดย 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat University) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 ถนนราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

หมายเลขโทรศัพท 0 4535 2000 ตอ 1700 

หมายเลขโทรสาร 0 4535 2108 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส office.i@ubru.ac.th 

เว็บไซต http://www.ubru.ac.th, http://www.ind-tech.ubru.ac.th 

 

 

 

ณ. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

เลขท่ี 2 ถนนราชธานี ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

โทรศัพท +66 0 4535 2000 ตอ 1700  


