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จัดโดย ส ำนักนวตักรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
  

หลักสูตร กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอข้อมูลด้วยภำพ 

(Data Analytics and Data Visualization) 



 
 

    
 
    

 

หน้าที ่2 
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 ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 

 ตารางการฝึกอบรม 4 

 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 5 

 เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม 5 

 สถานที่ฝึกอบรม 6 
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 ด าเนินการฝึกอบรมโดย 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
 
    

 

หน้าที ่3 

 

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอข้อมูลด้วยภำพ 

(Data Analytics and Data Visualization) 

จัดโดย ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 

หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง ดังนั้นกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล การแบ่งประเภทข้อมูล การตั้งค าถาม และการจัดเตรียมข้อมูลมีส่วนส าคัญ ซึ่งการใช้สถิติเบื้องต้น
และแผนภาพที่เหมาะสมจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ดีขึ้น 

หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ (Exploratory Data Analysis) ตั้งแต่การจัดระเบียบข้อมูล และแปลง 
ข้อมูล การน าข้อมูลไปวิเคราะห์ การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้าง Data Visualization การออกแบบ 
และสร้าง Dashboard ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามหลักการสื่อสารและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ด้วยแอปพลิเคชัน
ทีเ่หมาะสม 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ (Exploratory Data Analysis) 
2. เพ่ือฝึกตั้งค าถามเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. เพ่ือฝึกจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมน าไปวิเคราะห์ 
4. เพ่ือเรียนรู้พื้นฐานทางสถิติ และน าไปใช้หาความหมายเชิงลึก (Insights) 
5. เพื่อเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. เพ่ือฝึกการตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
7. เพ่ือเรียนรู้หลักการในการออกแบบและสร้าง Dashboard 

 

 

รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมในหลักสูตร เป็นการผสมผสาน ในรูปแบบบรรยาย การสาธิต การอภิปราย และอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิด และความสามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถท าให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 

 



 
 

    
 
    

 

หน้าที ่4 

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
 

อบรมจ านวน 1 รุ่น 1ไม่เกิน 30 คน 

ชั่วโมงอบรม : 12 ชั่วโมง (2 วัน) 

วันที่อบรม : 4-5 สิงหาคม 2565  

ตำรำงกำรฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม 
1. ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ 
2. ดร.จุฬารัตน์ ชุมนวล 
3. นายสัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี 
4. นายสุวิทย์ สุวรรณเจริญ 
5. นางสาวศิเนตร กิ้มเส้ง 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
วันท่ี 1 

09.00-12.00 น. Introduction : ท าความเข้าใจหลักการ 
วิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ความส าคญัของ
การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

- กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 
- กรณีศึกษาตัวอย่าง 
- การแบ่งประเภทข้อมูล 

 Data Transformation : วิธีการจัดการ
ข้อมูลเริม่ต้นตั้งแต่ขั้นตอนการน าเข้า
ข้อมูล เข้าใจและลงมือเตรียมความ
พร้อมของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ด้วย
ค าสั่งพื้นฐาน 

- การจัดเตรียมข้อมูล 
- การจัดระเบียบข้อมูลที่พร้อมน าไปวิเคราะห ์
- การใช้แอปพลิเคชันส าหรับจัดการ 
- ข้อมูล 

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

13.00-16.00 น. Exploring Single Variable Data 
Analytics : ฝึกวเิคราะห์ข้อมูล 1 ตัว
แปรตามหลักสถิติเบื้องต้น 

- Central Tendency 
- Spread 
- Histograms 
- Box Plots 
- Bar Charts / Histograms 

วันท่ี 2 



 
 

    
 
    

 

หน้าที ่5 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

09.00-12.00 น. Exploring Data Analytics with 
Multiple 
Variables : ฝึกวิเคราะห์ข้อมลูตั้งแต่ 2 
ตัวแปรขึ้นไป และสร้างกราฟ เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

- Cross Tabulation / ContingencyTables 
- Data Aggregation and GroupOperations 
- Box Plots 
- Bar Charts 
- Pearson's Correlation Coefficients Scatter 

Plots 
- Grouped Bar Chart 
- Stacked Bar Chart 
- 100% Stacked Bar Chart 

13.00-16.00 น. Understanding Data : ท าความเข้าใจ
มุมมองในการวิเคราะห์ข้อมลู และข้อ
ควรระวังในการสรุปผลทีไ่ด้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

- Unit of Analysis 
- Correlation and Causation 

 Dashboard Design Principles : 
เรียนรูห้ลักการออกแบบและสร้าง 
Dashboard เพื่อน าเสนอข้อมูลให้ตอบ
โจทย์ผู้ใช้งาน 

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

 

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. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมของหลักสูตร 

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ On Site ท่านละ  5,900.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้  
ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ 4,200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  
หมายเหตุ กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบ 
ล่วงหน้า 

 

 



 
 

    
 
    

 

หน้าที ่6 

เงื่อนไขกำรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร 

1. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน-หลัง การอบรม 
2. ประเมินการอภิปรายผลจากการท ากิจกรรรมกลุ่มระดมสมอง 
3. การประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

 
สถำนที่ฝึกอบรม 

ณ ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0-7428-2106 
สอบถำมรำยละเอียด 

สนใจติดต่อและสมัคร ได้ที่ 
 คุณศราวดี แสงสมบุญ 
 งานบริการวิชาการ ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
 โทรศัพท์ 0-7428-2106 โทรสาร 0-7428-2070. 

ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดย 

ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร 0-7428-2106 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cc-serve@group.psu.ac.th 
เว็บไซต์ : https://diis.psu.ac.th 
 

 


