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หลักสูตร การบริหารจัดการขอมูลและนําเสนอในรูปแบบ Visualization 
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1. หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสงผลใหองคกร ตองเรงปรับตัวเพ่ือใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

จึงเปนสิ่งท่ีเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน จะตองมีความรูในการบริหารจัดการขอมูลและนําเสนอในรูปแบบ 
Visualization และยังสามารถประยุกตใชกับฟงกชั่นตางๆ ในการคํานวณและใชคําสั่งเก่ียวกับระบบฐานขอมูล การ
บริการจัดการ การวิเคราะหกับขอมูล และเทคนิคการรวมขอมูลตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการขอมูลใหเกิด
ประโยชน จึงไดจัดใหมีการฝกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการขอมูลและนําเสนอในรูปแบบ Visualization เพ่ือให
เจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร มีความรู มีทักษะดานการบริหารจัดการขอมูล และสามารถนําความรูท่ี
ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือสงเสริมใหผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลและการบริหารจัดการ

ขอมูล โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2013 
2.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนําเสนอในรูปแบบ Visualization และสามารถนํากลับไปประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 
 

3. เปาหมายและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  
3.1 มีความรูพ้ืนฐานในการใชงานเบื้องตน Microsoft Excel 2013 
3.2 เปนขาราชการท่ีรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการดานวิเคราะหขอมูลตามภารกิจของหนวยงาน 
 

4. ระยะเวลาการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรม 
ฝกอบรมจํานวน 2 รุนๆ ละ 2 วัน รวมท้ังสิ้น 80 ราย ประกอบดวย 
รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 13 - 14 ธันวาคม 2561 จํานวน 40 ราย 
รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 20 – 21 ธันวาคม 2561 จํานวน 40 ราย 

 
5. ผูเขารับการฝกอบรม 

รุนท่ี 1 ผูเขารับการฝกอบรมจาก  สลก.  กกจ.  ศทส.  และ สพข. 1 - 12 รวมจํานวน 40 คน 
รุนท่ี 2 ผูเขารับการฝกอบรมจาก  กผง.  สวพ.  สสผ.  กวจ.  สวด.  กสด.  กนผ.  กทช.  กค.  กพร.  และ 

ตสน. รวมจาํนวน 40 คน 
 

6. วิธีการฝกอบรม 
  การบรรยาย และฝกปฏิบัติ 
 

7. สถานท่ีในการฝกอบรม 
  หองปฏิบัติการฝกอบรมคอมพิวเตอรและภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กรมพัฒนาท่ีดิน 
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8. หลักสูตรการฝกอบรม    
 

วันท่ี 13 ธันวาคม 2561   และ วันท่ี 20 ธันวาคม 2561     
เวลาการอบรม รายละเอียด 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
09.00- 10.00 น. บรรยาย 

• ทบทวนการใชงานโปรแกรม การบริหารจัดการและวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรม Microsoft Excel 2013  

• รูปแบบการคํานวณและการสรางสูตรคํานวณข้ึนใชเอง 

• การใชฟงกชั่นสําเร็จรูป ใชสูตรเพื่อวิเคราะหขอมูล 
10.00 – 12.00 น. ฝกปฏิบัต ิ

• การใชงานฟงกชันกลุมตรรกะสําหรับการตัดสินใจ 

• การใชงานฟงกชันเก่ียวกับระบบฐานขอมูล 
13.00 – 16.30 น. ฝกปฏิบัต ิ

• การใชคําสั่งเก่ียวกับระบบฐานขอมูล การเรียงลําดับขอมูล 

• การใชเคร่ืองมือ การคัดกรองสําหรับการทํางานในระบบฐานขอมูล 

• การสรางรายงานสรุป เพื่อวิเคราะห และสรางรายงานสําหรับระบบฐานขอมูล 

• การประยุกตใชเคร่ืองหรือฟงกชันตางๆ ที่นาสนใจ 
 

วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 และ  วันท่ี 21 ธันวาคม 2561      
เวลาการอบรม รายละเอียด 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
09.00 – 12.00 น. ฝกปฏิบัติ 

• การบริหารจัดการและวิเคราะหกับขอมูลโดยการใชตารางไพวอท 

• การสรางตารางไพวอท โดยใช Pivot Table and Pivot Chart Report 

• การออกแบบโครงสรางของฟลดที่ใชในตารางไพวอท 

• แนวคิดและการประยุกตใชกับระบบฐานขอมูล 

• การออกแบบโครงสรางของรายงานสรุปแบบที่ตองการ 

• สรางกราฟเพื่อสรุปขอมลูภายในตารางไพวอท 

• เทคนิคที่นาสนใจของการใชตารางไพวอท 
 

13.00-16.30 น. • กรณีศึกษากับการประยุกตใชตารางไพวอท 

• เทคนิคการรวมขอมูลดวยการ Consolidate 

• การใชเคร่ืองมือวิเคราะหและตัดสินใจดวย Goal Seek 

• การใชเคร่ืองมือวิเคราะหและตัดสินใจดวย Table 

• การใชเคร่ืองมือวิเคราะหเปรียบเทียบชุดเหตุการณ (Scenarios) ในการตัดสินใจ 

 
หมายเหตุ :   1. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม  

- รอบเชา     เวลา 10.30 – 10.45 น.   
- รอบบาย    เวลา 14.30 – 14.45 น. 

  2. อาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
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9. วิทยากรในการฝกอบรม 

วิทยากรจากบริษัท BitS (Thailand) 
 

 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  เพ่ือใหผูรับการฝกอบรม ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลและการบริหารจัดการ

ขอมูล โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2013 
10.2 เพ่ือใหผูรับการฝกอบรมสามารถนําเสนอในรูปแบบ Visualization และนําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนในการปฏิบัติงาน 
 

11. ท่ีปรึกษาโครงการ 
11.1   นางอรนาฏ    โอวาทตระกูล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11.2   นางจันทรเพ็ญ ลาภจิตร  ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ 

 

12. ผูรับผิดชอบโครงการ 
12.1 นางสาวอริศรา พ่ึงพา  ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 
12.2 นายฉัตรชัย  เจริญสรรพสุข นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
12.3 นางสาวนิจพร  บุญชวย  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
12.4 นางสาวปยะดา มีสมิง  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
 
                            ............................................................................ 


