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หนาที่ 2 

 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยภาพ 

สำหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ 

(Data Analytics and Data Visualization) 

จัดโดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

หลักการและเหตุผล 

  

สืบเนื่องจากปจจุบัน รัฐบาลกำหนดวิสัยทัศนเชิงนโยบาย “ไทยแลนด 4.0” ปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจ ไปสู “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยเปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง 

“นวัตกรรม” ใชเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศ พื้นฐานหลักของเศรษฐกิจและ

สังคม ไดยายจากภาคการผลิต ไปสูภาคธุรกิจแบบดิจิตอลมากขึ้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกลายเปน

โครงสรางหลักพ้ืนฐานในการผลักดันเศรษฐกิจ แทนที่ภาคการผลิตรูปแบบเดิม นอกจากนี้การแพรระบาดของโรค

โควิด-19 (Covid-19) สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกอยางรุนแรงและเปนวงกวาง ซึ่งผลจากโรคระบาดนี้ทำใหเกิด

นิวนอรมัล (New Normal) เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคนในการใชชีวิตประจำวันที่ใชเทคโนโลยีออนไลน

ในการขับเคลื่อนมากขึ้นทั้งในดานของการทำธุรกิจ การเรียนการสอน สุขอนามัย เปนตน ซึ่งจากการเปลีย่นแปลง

เชนนี้ ขอมูลไดกลายเปนปจจัยหลักที่สำคัญอยางยิ่งในการดำเนินการตางๆ ในกิจกรรมแทบทุกสวนในทาง

เศรษฐกิจ องคกรและหนวยงานตางๆท้ังในภาครัฐและเอกชนมีความจำเปนตองใชขอมูลในการดำเนินการพ้ืนฐาน

ประจำวัน ไปจนถึงการนำขอมูลไปวิเคราะหเพ่ือทำนาย วางแผน และปรับปรุงการดำเนินการขององคกรให

สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น นอกจากนี้จากความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน

ทำใหขอมูลมีความหลากหลายและมีปริมาณมาก มีที่มาจากแหลงขอมูลหลายๆ แหลง และมีรูปแบบโครงสราง

ของขอมูลท่ีแตกตางกัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำใหเกิดความจำเปนในการนำเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมมาใชใน

การประมวลผลเพ่ือสรางมูลคาของขอมูลใหกับองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศ 

ภูมิภาค หรือ นานาชาติ  

 

 นอกจากนี้ผลจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำใหโลกในปจจุบันกาวเขาสูการปฏิวัติครั้งใหม

ที่เรียกวาซึ่งเปนการบูรณาการเทคโนโลยีอัจฉริยะตางๆ เชน วิทยาการขอมูล (data science) วิศวกรรมขอมูล 

(data engineering) ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence (AI)), การประมวลผลกลุมเมฆ (cloud 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

computing), อินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง (IoT) เขากับกระบวนการผลิตและบริการในระบบเศรษฐกิจทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เชนการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะตางๆมาชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานเพ่ือใหกระบวนการทำงานทำไดอยางรวดเร็ว ลดตนทุนตางๆ อยางไรก็ตาม

การจะนำเทคโนโลยีอัจฉริยะเหลานี้มาใชในกระบวนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมนั้นจำเปนตองมี

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ ซึ่งในปจจุบันบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญตรงนี้ยังเปนที่ขาดแคลน

อยูทั้งดานปริมาณและคุณภาพและเปนที่ตองการสูงในตลาดแรงงานในปจจุบัน 

 

 หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นในลักษณะที่ผสมผสานวิทยาการท้ังในดานการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ 

(Exploratory Data Analysis) ตั้งแตการจัดระเบียบขอมูล และแปลงขอมูล การนําขอมูลไปวิเคราะห การ

นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การสราง Data Visualization การออกแบบและสราง Dashboard ที่มี

ประสิทธิภาพและถูกตอง ตามหลักการสื่อสารและตอบโจทยผูใชงาน ดวยแอปพลิเคชันที่เหมาะสม โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อพัฒนากำลังคนหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหมีทักษะดานการวิเคราะหขอมูลที่สามารถนำองค

ความรูเหลานี้มาประยุกตใชในการทำงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานไดอยางเหมาะสม 

ยกระดับทักษะความรูความสามารถที่ไดจากการเขาอบรมไปใชในการพัฒนาองคกรไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน 

 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เขาใจพื้นฐานการวิเคราะหขอมูลเชิงสำรวจ 

2. ประยุกตองคความรูในการตั้งคำถามเพื่อการวิเคราะหขอมูล 

3. เขาใจหลักการจัดระเบียบขอมูลและการแปลงขอมูลใหพรอมนำไปวิเคราะห 

4. เขาใจพื้นฐานทางสถิติและนำไปประยุกตใชในการหาความหมายเชิงลึก 

5. วิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร 

6. เขาใจพื้นฐานการนำเสนอขอมูลดวยภาพ 

7. ประยุกตองคความรูในการตีความผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 

8. เขาใจหลักการสราง dashboard และการนำเสนอ 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 4 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธ ไดแก การบรรยาย การอภิปราย และการฝกปฏิบัติการ ซึ่ง

การผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะทำใหผู เรียนมีกระบวนการเรียนรู และเกิดความคิดและ

สามารถวิเคราะห ซึ่งจะสามารถทำใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ไดกำหนดไว โดยสามารถอธิบายได

โดยละเอียดดังตอไปนี ้

1. บรรยาย (Lecture): การเรียนการสอนโดยการบรรยาย ถายทอดเนื้อหา ทฤษฎี หลักการตางๆที่เก่ียวของ

ในการวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอดวยภาพไปยังผูอบรม 

2. การสาธิต (Demonstration): การยกตัวอยาง แสดงวิธีทำประกอบการเรียนการสอน กรณีศึกษา 

3. การอภิปรายและการระดมสมอง (Discussion and brainstorming): กระตุ นความสนใจโดยการ

อภิปราย การระดมสมอง กระตุนความคิดสรางสรรคผานการอภิปราย การทำงานเปนทีม 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop): การเรียนการสอนโดยการฝกปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนไดลงมือทำจริง 

ประยุกตใชองคความรูเพ่ือการปฏิบัติงานจริง การนำเสนอผลลัพธ 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

จัดอบรมจำนวน 2-3 รุน รุ นละไมเกิน 40 คน ชวงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565 จำนวน 3 วัน (วันละ 6 

ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง) โดยสามารถเลือกรูปแบบการอบรมที่เหมาะสมได (เรียนสัปดาหละครั้งจำนวน 3 สัปดาห

หรือสามวันติด) 

หมายเหตุ: อาจมีการปรับการเรียนการสอนเปนแบบ online หรือผสม (online + onsite) ตามสถานการณการ

แพรระบาดโรค COVID19 

 

ตารางการฝกอบรม 

รายชื่อวิทยากรอบรม 

1. ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ 

2. ผศ.ดร.นุวีย ววิัฒนวัฒนา 

3. ผศ.ดร.วราภรณ วิยานนท 

4. ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันที่ 1 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

9:00-10:30 Introduction (Lecture) 

 

 ทําความเขาใจหลักการวิเคราะหขอมูล  

 เรียนรูความสาํคัญของการนําขอมูลไปใชประโยชน และ

กระบวนการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 

 กระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ 

 การแบงประเภทขอมูล 

 การตั้งคำถามที่ด ี

 การทำ Data Canvas 

10:30-10:45 Break  

10:45-12:00 Data Transformation (Lecture 

and Demonstration) 

 วิธีการจัดการขอมูล เริ่มตนตั้งแตขั้นตอนการนำเขาขอมลู เขาใจ

และลงมือเตรยีมความพรอมของขอมูล กอนนำไปวิเคราะหดวย

คำสั่งพ้ืนฐานเขาใจและลงมือเตรียมความพรอมของขอมูล 

o การจัดเตรียมขอมูล 

o การจัดระเบียบขอมูลที่พรอมนําไปวิเคราะห 

o การใชแอปพลิเคชันสําหรับจัดการขอมูล 

 Cell References 

 Logical Functions 

 Information Function 

 Text Functions 

 Date and Time Functions 

 Lookup Functions 

12:00-13:00 break  

13:00-14:30 Data Transformation (Lecture 

and Demonstration) (Cont) 

 วิธีการจัดการขอมูล เริ่มตนตั้งแตขั้นตอนการนำเขาขอมลู เขาใจ

และลงมือเตรยีมความพรอมของขอมูล กอนนำไปวิเคราะหดวย

คำสั่งพ้ืนฐานเขาใจและลงมือเตรียมความพรอมของขอมูล 

o การจัดเตรียมขอมูล 

o การจัดระเบียบขอมูลที่พรอมนําไปวิเคราะห 

o การใชแอปพลิเคชันสําหรับจัดการขอมูล 

 Index and Match Function 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 6 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 Pivot Table 

14:30-14:45 break  

14:45-16:00 Principle of Visualization 

(Lecture and Demonstration) 

 หลักการพ้ืนฐานการนำเสนอขอมลูดวยภาพ รูปแบบของการ

นำเสนอ 

o Effective Visualization 

o pre-attentive attributes 

o small multiples 

 วันที่ 2 

9:00-10:30 Exploring Single Variable 

Data Analytics (Lecture and 

Demonstration) 

 

 ฝกวิเคราะหขอมูล 1 ตัวแปร ตามหลักสถิติเบื้องตน 

o Central Tendency 

o Spread 

o Histograms 

o Box Plots 

o Bar Charts / Histograms 

10:30-10:45 break  

10:45-12:00 Exploring Multiple Variable 

Data Analytics (Lecture and 

Demonstration) 

 

 ฝกวิเคราะหขอมูลตั้งแต 2 ตัวแปรข้ึนไป และสรางกราฟ เพ่ือหา

ความสัมพันธระหวางขอมูลการจดัเตรียมขอมูล 

o Cross Tabulation / Contingency Tables 

o Data Aggregation and Group Operations 

o Box Plots 

o Bar Charts 

o Pearson's Correlation Coefficients 

12:00-13:00 break  

13:00-14:30 Exploring Multiple Variable 

Data Analytics (Discussion 

and Brainstorming) (Cont) 

 

 ฝกวิเคราะหขอมูลตั้งแต 2 ตัวแปรข้ึนไป และสรางกราฟ เพ่ือหา

ความสัมพันธระหวางขอมูลการจดัเตรียมขอมูล 

o Aggregation function 

o Dimension and Measure 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 7 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

o Calculated Field 

o Scatter Plots 

o Grouped Bar Chart 

o Stacked Bar Chart 

o Line graph 

o Tree map 

o Geo map 

14:30-14:45 break  

14:45-16:00 Understanding Data 

(Discussion and 

Brainstorming) 

 ทำความเขาใจมุมมองในการวิเคราะหขอมูล  

o Table Calculation 

o Unit of Analysis 

o Correlation and Causation 

o รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกบั User and Data 

 วันที่ 3 

9:00-10:30 Dashboard design Principles 

(Lecture and Demonstration) 

 

 เรียนรู หลักการออกแบบและสราง Dashboard เพื่อนำเสนอ

ขอมูลใหตอบโจทยผูใชงานCentral Tendency 

o Effective Visualization  

o ชนิดของ Dashboard 

o User Experience 

o Level of Aggregation 

o Action Filters 

10:30-10:45 break  

10:45-12:00 Storytelling (Lecture and 

Demonstration) 

 

 การเลาเรื่องดวยภาพ 

o Story narrative 

 Linear narrative 

 Non-linear narrative 

o ตัวอยางการนำเสนอ 

12:00-13:00 break  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 8 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

13:00-14:30 Workshop: การวิเคราะหขอมลู 

นำเสนอขอมูลดวยภาพและการหา 

insight ของขอมูล 

 อภิปรายแนวทางการนำองคความรูไปประยุกตใชในหนวยงาน

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการรวมกันในการทำงาน 

 นำเสนอผลงานกลุมจากการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

14:30-14:45 break  

14:45-16:00 Workshop: การวิเคราะหขอมลู 

นำเสนอขอมูลดวยภาพและการหา 

insight ของขอมูล (cont) 

 นำเสนอผลงานกลุมจากการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 สรุปองคความรูที่ไดจากการอบรมและแนวทางการนำผลงานไป

ประยุกตใชในการทำงาน 

 

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

    คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  6,900 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) ทั้งนี้ คาลงทะเบียนขางตน รวม คา

อาหารกลางวัน และอาหารวาง 

หมายเหต ุกรณีผูเขาอบรมมีจำนวนไมถึงตามที่กำหนดผูจัดอบรมจะแจงใหผูสมัครเขารวมอบรมทราบลวงหนา 

 

เงื่อนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

1. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมฯ 

2. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการ 

ฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผานไมนอยกวารอยละ 75 

3. ผูเขารับการอบรมจะตองนำเสนอผลการฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุมในวันสุดทายของการฝกอบรม 

สถานท่ีฝกอบรม 

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) 2 Sukhumvit 23,Klongtoey-nue,Wattana 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 9 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดท ีผศ.ดร.จันตรี ผล

ประเสริฐ email: msds@g.swu.ac.th หรือโทร 086-006-7779 

ดำเนินการฝกอบรมโดย 

 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

114 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคาร 19) 

ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 0-2649-5000 ตอ 18407 

โทรสาร. 0-2260-0128 

Website: http://cs.science.swu.ac.th/ 

FB: https://www.facebook.com/comsciswu 

Email: msds@g.swu.ac.th 


