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หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลด้วยภาพ
(Data Analytics and Data Visualization)
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หน้าที่ 1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร DGA305 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลด้วยภาพ
(Data Analytics and Data Visualization)
จัดโดย โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ (DIGITECH)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักการและเหตุผล
การเพิ่มขึ้นของปริมาณข้อมูลในยุคปัจจุบันนอกจากมีเป็นจานวนมากและหลากหลายรูปแบบแล้ว ยังมี
อัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลอยู่ในรูปแบบมีและไม่มีโครงสร้าง ทาให้การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นงานที่ท้าทายมากขึ้นในยุคปัจจุบัน
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นการหาความรู้หรือความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ในชุดข้อมูล ที่
ซับซ้อนเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจ และนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ หรือการปรับปรุง
สินค้า/บริการ ส่วนการจินตทัศน์ข้อมูล (Data Visualization) เป็นการนาเสนอข้อมูลให้ อยู่ในรูปแบบแผนภาพ
ประกอบกับการเล่าเรื่องราว ทาให้ผู้ชมสามารถจดจาสาระสาคัญได้ง่าย เข้าใจผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลได้ดีขึ้น
หลักสูตรนี้จึงเปนหลักสูตรที่ใหความรูตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสารวจ (Exploratory Data Analysis)
ตั้งแต่การจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูล การนาข้อมูลไปวิเคราะห์ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การ
สร้าง Data Visualization การออกแบบและสร้าง Dashboard ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามหลักการสื่อสาร
และตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ด้วยแอปพลิเคชันที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมสามารถอธิ บ ายแนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ส ารวจ
(Exploratory Data Analysis)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตั้งคาถามเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมนาไปวิเคราะห์
4. เพื่อให้ ผู้ เข้ารั บ การอบรมสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานทางสถิติ และนาไปใช้ห าความหมายเชิงลึก
(Insights)
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึง
การใช้ Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถหลักการในการออกแบบและสร้าง Dashboard เบื้องต้น
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รูปแบบการฝึกอบรม
1. การบรรยาย (Lecture)
2. การสาธิต (Demonstration)
3. การฝึกปฏิบัติ (Workshop)
ระยะเวลาการฝึกอบรม
การจั ดอบรมหลั กสู ตร DGA305 การวิเคราะห์ ข้อมูล และการนาเสนอข้อมูล ด้ว ยภาพ จะใช้เวลา 12
ชั่วโมง (หรือ 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง) ต่อการอบรม 1 รุ่น รุ นละไมเกิน 30 คน โดยจะเริ่มจัดการฝึกอบรมตั้งแต่
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2565 เดือนละ 1 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1: 4-5 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 2: 22-23 กันยายน 2565
รุ่นที่ 3: 10-11 พฤศจิกายน 2565
ตารางการฝึกอบรม
รายชื่อวิทยากรในการอบรม
1. ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
2. อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
เวลา

หัวข้อ

09:00 - 12:00 หลักการวิเคราะห์ข้อมูล
ความสาคัญของการนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ กระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น และทาความเข้าใจ
มุมมองในการวิเคราะห์ข้อมูล
- Descriptive Analytics
- Diagnostics Analytics
- Predictive Analytics

13:00 - 16:00 การจินตทัศน์ข้อมูล และการเล่า
เรื่องด้วยข้อมูล

เนื้อหา
วันที่ 1
 Data Analytics Recap
 Measurement: Level of Measurement
 Measurement: Measurement Bias
 Descriptive Statistics & Workshop
 Diagnostic Introduction
 Hypothesis Testing & Process
 Example
 p-Value
 Mean Comparison Introduction
 t-Test
 ANOVA
 MANOVA
 Regression
 การจินตทัศน์ข้อมูลที่ดีคืออะไร
 การจินตทัศน์ข้อมูลที่ดีทาอย่างไร
 พื้นฐานการจินตทัศน์ข้อมูล
 การเล่าเรื่องและการบรรยายภาพ

หน้าที่ 3

เวลา

หัวข้อ

09:00 - 12:00 หลักการออกแบบ และการสร้าง
Dashboard เพื่อนาเสนอข้อมูลให้
ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน

13:00 - 15:00 การสร้างกราฟ เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

เนื้อหา
วันที่ 2
 หลักการออกแบบ
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power BI
 รู้จักข้อมูลที่มีโครงสร้าง
 การนาเข้าข้อมูล
 ชนิดของข้อมูล
 การย้อนกลับไปทาขั้นตอนทีถ่ ูกบันทึกไว้ (Applied Steps)
 การจัดการแถวและคอลัมน์ข้อมูล
 การใช้เครื่องมือจัดการรูปแบบ
 การรวมข้อมูลด้วยการอ้างอิงคอลัมน์ (Merge Queries)
 การจัดเตรียมข้อมูล
 การจัดการความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationships)
 การสร้าง Stacked Chart
 การสร้าง Clustered Chart
 การสร้าง 100% Stacked
 การสร้าง Pie Chart
 การสร้าง Line Chart
 การสร้าง Bar Chart with Line
 การสร้าง Scatter Chart
 การสร้าง Gauge
 การสร้าง Card, Multi Card
 การสร้าง KPI
 การสร้าง Slicer
 การสร้าง Map
 การใช้ Custom Visual
 การใช้ Quick Measure
 การส่งออกข้อมูล (Export Data)

15:00 - 16:00 การสอบประมวลความรู้

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ 4,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หมายเหตุ
- ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าเก็บสะสมในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว
- กรณีมีจานวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรน้อยกว่า 15 คน ผู้จัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการจัดอบรม ทั้งนี้จะดาเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่ผู้มีหลักฐานการชาระค่าลงทะเบียนแล้ว และอาจมีการหัก
ค่าธรรมเนียมการโอนคืน หากธนาคารไม่อยู่ใน จ.นครราชสีมา ประมาณไม่เกิน 50 บาท

หน้าที่ 4

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอด
หลักสูตร
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยแบบประเมินผลหลัง
การฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
สถานที่ฝึกอบรม
การฝึกอบรมหลักสูตร DGA305 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลด้วยภาพ เป็นการจัดการ
ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom และผ่านทางระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
SUT X-LANE ที่ https://xlane.sut.ac.th
สอบถามรายละเอียด
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://digitech.sut.ac.th/tdga หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนฤมล กัน โพธิ โครงการจัดรูปแบบการบริห ารวิช าการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รูปใหม่
โทรศัพท์ 0-4422-3789 โทรสาร 0-4422-3789 หรืออีเมล digitech@sut.ac.th
ดาเนินการฝึกอบรมโดย
โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัลรูปใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่อยู่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-3789
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ digitech@sut.ac.th
เว็บไซต์ https://digitech.sut.ac.th
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชาระเงิน
1. รับสมัครลงทะเบียนเรียนและชาระเงินในแต่ละรุ่น โดยปิดรับสมัครและกาหนดวันชาระเงินวันสุดท้าย
2 สัปดาห์ก่อนเริ่มการอบรม ดังนี้
ระยะเวลาการอบรม
รุ่นที่ 1: 4-5 ส.ค. 65
รุ่นที่ 2: 22-23 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 10-11 พ.ย. 65

วันสุดท้ายของ
การลงทะเบียนเรียนและการชาระเงิน
รุ่นที่ 1: 21 ก.ค. 65
รุ่นที่ 2: 8 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 27 ต.ค. 65
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2. ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านทาง
เว็บไซต์ที่ https://digitech.sut.ac.th/tdga
3. ชาระเงินค่าลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าเอกสาร วัสดุประกอบการอบรม และค่าเก็บสะสมในคลัง
หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) โดย
โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มทส.
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่บัญชี : 707-2-14444-2
4. ส าหรั บ ผู้ ลงทะเบี ยนเข้าฝึกอบรมและดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ ว เจ้าหน้าที่จะ
ดาเนินการแจ้งรหัสและรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SUT X-LANE
ก่อนเริ่มการอบรมทุกหลักสูตร 1 สัปดาห์ในแต่ละรุ่น โดยผ่านทางอีเมลที่ได้ระบุแจ้งไว้ในใบสมัครหรือ
ระบบลงทะเบียน (โปรดตรวจสอบอีเมลของท่านให้ ถูกต้อง และตรวจสอบการแจ้งกลับก่อนเริ่ ม การ
อบรม)
** กรณีมีจำนวนผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรมแต่ละหลักสูตรน้อยกว่ำ 15 คน โครงกำรจัดรูปแบบกำร
บริหำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรจัด
อบรม ทั้งนี้จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียนแก่ผู้มีหลักฐำนกำรชำระค่ำลงทะเบียนแล้ว และอำจมีกำรหัก
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนคืน หำกธนำคำรไม่อยู่ในจ.นครรำชสีมำ ประมำณไม่เกิน 50 บำท **
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