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หลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอข้อมูลด้วยภำพ 

(Data Analytics and Data Visualization) 

 



 

 
 

หน้าที่ 1 
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สำรบัญ 

 

  หน้าที่ 

 หลักการและเหตุผล 2 

 วัตถุประสงค์ 3 

 รูปแบบการฝึกอบรม 3 

 ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 

 ตารางการฝึกอบรม 4 

 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 6 

 เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม 6 

 สถานที่ฝึกอบรม 6 

 สอบถามรายละเอียด 7 

 ด าเนินการฝึกอบรมโดย 7 
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โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอข้อมูลด้วยภำพ 

จัดโดยส ำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 

หลักกำรและเหตุผล 

  

 จากเอกสารการคาดการณ์อนาคตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศไทย ที่เผยแพร่โดยส านักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล หนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของโลก  (Long List of Technology)  

และหนึ่ งในรายชื่อเทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ( Shortlisted 

Technology) คือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เนื่องจากปริมาณการเติบโตของข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 เป็น

ต้นมามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และการบริหารจัดการข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพกลายเป็นสิ่งส าคัญในการ

วางกลยุทธ์ขององค์กร และส่งผลต่อเศรฐกิจของประเทศ และโลก ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค เป็นหนึ่งใน

อุตสาหกรรมดิจิทัล จากการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในรูปแบบ New S-Curve ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจที่ส าคัญด้านนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต  

 การที่ข้อมูลเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะข้อมูลเป็นสิ่งที่นับได้ว่าเป็นสินทรัพย์

ส าคัญขององค์กร ส่งผลต่อการวางแผน และการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลขององค์กรภาครัฐ หรือภาคเศรษฐกิจ 

การบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ธุรกิจ จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่สนับสนุนให้องค์กรสามารถ

วางแผนและปรับกลยุทธ์ที่เหนือคู่แข่ง ซึ่งการที่จะวิเคราะห์ข้อมูล หรือวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพใน

สถานการณ์ท่ีโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลนั้น องค์กรจะต้องน าเทคโนโลยีทางวิทยาการข้อมูล

มาใช้ และท าให้นักวิทยาการข้อมูลเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในองค์กร 

ดังนั้นจึงได้จัดการอบรมที่รวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงส ารวจ (Exploratory Data Analysis) การรู้จักตั้งค าถามเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกจัดระเบียบข้อมูล 

และแปลงข้อมูลให้พร้อมน าไปวิเคราะห์  เข้าใจน าความรู้ทางสถิติน าไปใช้หาความหมายเชิงลึก ( Insights) รู้

หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

และตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล น าการออกแบบและสร้าง Dashboard เบื้องต้นได้  

 

 

 



 

 
 

หน้าที่ 3 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

วัตถุประสงค์ 

 

1. เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ (Exploratory Data Analysis)  

2. เพ่ือฝึกตั้งค าถามเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. เพ่ือฝึกจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมน าไปวิเคราะห์ 

4. เพ่ือเรียนรู้พื้นฐานทางสถิติ และน าไปใช้หาความหมายเชิงลึก (Insights) 

5. เพ่ือเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล 

6. เพ่ือฝึกการตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. เพ่ือเรียนรู้หลักการในการออกแบบและสร้าง Dashboard เบื้องต้น 

 

รูปแบบกำรฝึกอบรม 

1) บรรยาย (Lecture) 
2) การสาธิต (Demonstration) 
3) การอภิปราย (Discussion) 
4) อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

 

รูปแบบและจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรม ทั้งรูปแบบ Online และ On-Site ดังตาราง 

การบรรยาย (Lecture) 

(ชั่วโมง) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

(ชั่วโมง) 

5.5 6.5 

จ านวนชั่วโมงอบรมในหลักสูตร รวม 12 ชั่วโมง (2 วัน) 

หมายเหตุ :  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 

 

รุ่นที่ ช่วงเวลา รูปแบบ สถานที่ 

1 27 – 28 เมษายน 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.นครปฐม 

2 3 -  4 สิงหาคม  2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.นครปฐม 

3 17 - 18 ตุลาคม 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.เพชรบุรี 

 

ตำรำงกำรฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  เชาวลิต 

เวลำ หัวข้อ เนื้อหำ 

 วันที่ 1 

9.00 -9.30 Introduction:ท าความเข้าใจ
หลักการวิเคราะห์ข้อมูล 
เรียนรู้ความส าคัญของการน า 
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และ
กระบวนการวิเคราะห์ 
ข้อมูลเบื้องต้น 

 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 
 กรณีศึกษาตัวอย่าง 
 การแบ่งประเภทข้อมูล 

 

9.30-13.30 

 

 

 

 

Data Transformation :
วิธีการจัดการข้อมูลเริ่มต้น
ตั้งแต่ข้ันตอนการน าเข้าข้อมูล 
เข้าใจและลงมือเตรียมความ
พร้อมของข้อมูลก่อนน าไป
วิเคราะห์ด้วยค าสั่งพ้ืนฐาน 
 

 การจัดเตรียมข้อมูล 
 การจัดระเบียบข้อมูลที่พร้อมน าไปวิเคราะห์ 
 การใช้แอปพลิเคชันส าหรับจัดการข้อมูล 

- Cell References 
- Logical Functions 
- Information Functions 
- Text Functions 
- Date and Time Functions 
- Lookup Functions 
- Index Function 
- Match Function 



 

 
 

หน้าที่ 5 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 
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เวลำ หัวข้อ เนื้อหำ 

13.30-16.00 Exploring Single Variable 
DataAnalytics : ฝึกวิเคราะห์
ข้อมูล 1 ตัวแปรตามหลักสถิติ
เบื้องต้น 
 

 Central Tendency 
 Spread 
 Histograms 
 BoxPlots 
 Bar Charts / Histograms 

 วันที่ 2 

9.00-10.30 Exploring Data Analytics 
with Multiple Variables : 
ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ 2 ตัว
แปรขึ้นไป และสร้างกราฟ 
เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล 

 Cross Tabulation / Contingency 
 Tables 
 Data Aggregation and Group 
 Operations 
 BoxPlots 
 Bar Charts 
 Pearson's Correlation Coefficients 
 Scatter Plots 
 Grouped Bar Chart 
 Stacked Bar Chart 
 100% Stacked Bar Chart 

10.30-11.00 Understanding Data : ท า
ความเข้าใจมุมมองในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และข้อควร
ระวังในการสรุปผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 Unit of Analysis 
 Correlation and Causation 

 

11.00-14.00 

 

Dashboard Design 
Principles : เรียนรู้หลักการ
ออกแบบและสร้าง 
Dashboard เพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน 

 Effective Visualization 
 User 
 Metrics and Dimensions 
 Level of Aggregation 
 Aggregation Methods 
 Storytelling จาก Dashboard 
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ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมของหลักสูตร 

   

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ  6,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนข้างต้น 

รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

-ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ  4,900  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

หมายเหตุ   กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้ด้   

 

เงื่อนไขกำรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร 

 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม 

(Pre-Test) 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

(Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรม 

 
สถำนที่ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ต าบลพระปฐมเจดีย์  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

โทรศัพท์ :  0-3410-9686  

 

- ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขที่ 1 หมู่ที่3 ถนนชะอ า-ปราณบุรี  ต าบลสามพระยา 

อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท์ :  0-3289-9686 ต่อ317010 
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สอบถำมรำยละเอียด 

 

หากมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่                

นางณัฐสิรี นกแก้ว เบอร์โทร 081 290 4198 

 

ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดย 

 

ส ำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยศิลปำกร (Bureau Of Digital Technology ) 

ที่อยู่   เลขที่ 6 ถนนรำชมรรคำใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  73000    

โทร   034 109 686 ต่อ 217043 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  bdt-training@su.ac.th 

เว็บไซต์    https://bdt.su.ac.th 
 

 


