
 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ภายใต้การดำเนินงานของ 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 

 

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ  
(Data Analytics and Data Visualization) 

 



 
 

    
 

    
 

หน้าที่ 1 

สารบญั 
 

  หน้าที ่
 หลักการและเหตุผล 2 
 วัตถุประสงค ์ 3 
 รูปแบบการฝึกอบรม 3 
 ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 
 ตารางการฝึกอบรม 4 
 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 5 
 เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม 5 
 สถานที่ฝึกอบรม 6 
 สอบถามรายละเอียด 6 
 ดำเนินการฝึกอบรมโดย 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
 

    
 

หน้าที่ 2 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะหข์้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ  
(Data Analytics and Data Visualization)  

จัดโดย 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ภายใตก้ารดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) 
 
หลักการและเหตุผล 

  
ในโลกยุคปัจจุบันนั้น ทุกกิจกรรมที่มนุษย์สามารถทำผ่าน online ได้นั้น ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ

ข้อมูล การค้นหาข้อมูล การสื่อสาร การซื้อขาย และการทำงาน กิจกรรมเหลา่นี้จะทำให้เกิดข้อมูล
ขึ้นมา (data) ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้
ประโยชน์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น สถิติ เป็นต้น การที่จะนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้
ประโยชน์ได้สูงสุดนั้น จำเป็นที่จะต้องเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย ซึ่งการใช้ Data 
Visualization และ Dashboard เป็นเครื่องมือที่นิยมในปัจจุบันในการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากข้อมูล 
 

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ มีเป้าหมายใน
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการนำเสนอข้อมูลให้กับบุคลากรในภาครัฐ รวมถึง
เข้าใจในความสำคัญของการเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การแปลงข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ การ
ใช้สถิติเพื่อค้นหาความหมาย และการตีความ การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ Data Visualization และ 
Dashboard ซึ่งทักษะเหล่านี้จากการอบรมจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลในหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
 

    
 

หน้าที่ 3 

วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อสร้างพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis) 
2. เพือ่ฝึกตั้งคำถามเพ่ือการวิเคาะห์ข้อมูล 
3. เพื่อฝึกจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมนำไปวิเคราะห์ 
4. เพื่อเรียนรู้พื้นฐานทางสถิติ และนำไปใช้หาความหมายถเชิงลึก (Insights) 
5. เพื่อเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. เพื่อฝึกการตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
7. เพื่อเรียนรู้หลักการในการออกแบบและสร้าง Dashboard เบื้องต้น 

 
รูปแบบการฝกึอบรม 
 
การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย และการฝึก
ปฏิบัติการ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิด
ความคิด และสามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ 
 
ในเบื้องต้นการฝึกอบรมจะจัดในรูปแบบ onsite แต่หากสถานการณ์โควิด-19 นั้นยังไม่คลี่คลายอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบ online 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 

การจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน   
รุ่น1 จำนวน 2 วัน  (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)  อบรมระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
รุ่น2 จำนวน 2 วัน  (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)  อบรมระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
 

    
 

หน้าที่ 4 

ตารางการฝึกอบรม 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 
- ดร.ศิรสิทธิ์  โลห่์ชนะจิต 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

9.00 – 9.30 Introduction ทำความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ความสำคัญของการนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

▪ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ 
▪ กรณีศึกษาตัวอย่าง 
▪ การแบ่งประเภทข้อมูล 

09.30 – 12.30 Data Transformation วิธีการจัดการข้อมูล เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล เข้าใจและ
ลงมือเตรียมความพร้อมของข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์ด้วยคำสั่ง
พื้นฐาน 
- การจัดเตรียมข้อมูล 
- การจัดระเบียบข้อมูลที่พร้อมนำไปวิเคราะห์ 
- การใช้แอปพลิเคชันสำหรับจัดการข้อมูล 

▪ Cell References 
▪ Logical Functions 
▪ Information Functions 
▪ Text Functions 
▪ Date and Time Functions 

14.00 – 16.30 Exploring Single Variable 
Data Analytics 

ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล 1 ตัวแปรตามหลักสถิติเบื้องต้น 
- Central Tendency 
- Spread 
- Histograms 
- Box Plots 
- Bar Charts / Histograms 

 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
9.00 – 12.30 Exploring Data Analytics 

with Multiple Variables 
ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลตั ้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป และสร้างกราฟ เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
- Cross Tabulation / Contingency Tables 
- Data Aggregation and Group Operations 
- Box Plots 
- Bar Charts 



 
 

    
 

    
 

หน้าที่ 5 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
- Pearson's Correlation Coefficients 

14.00 – 14.30 Understanding Data ทำความเข้าใจมุมมองในการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อควรระวังในการ
สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
- Unit of Analysis 
- Correlation and Causation 

14.30 – 16.30 Dashboard Design 
Principles 

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

หมายเหตุ : 
1. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 15.00 – 15.15 น. 
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.30 – 13.30 น. 
3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ  6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี ้ค่าลงทะเบียน
ข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

 หมายเหต:ุ  กรณีผู้เข้าอบรมมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนด ผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 
 
เงื่อนไขการผา่นการอบรมและได้รับประกาศนยีบัตร 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมฯ 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการ

ฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
- ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม 

 
 
 
 



 
 

    
 

    
 

หน้าที่ 6 

สถานทีฝ่ึกอบรม 

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ที่อยู่ : เลขที่1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

รายละเอียดการเดินทางแผนที่ : www.it.kmitl.ac.th/th/about/travel/ 

 
สอบถามรายละเอียด 
 
 หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรอืต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่                      
คุณนุชรี ดำชมทรัพย์  หมายเลขโทรศัพท ์ 089 699 7880 
 
ดำเนนิการฝึกอบรมโดย 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ที่อยู่ : เลขที่1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทร  089 699 7880 

โทรสาร  02 723 4910 

เว็บไซต์  www.it.kmitl.ac.th/th 
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