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หัวขอ 1: นําเสนอเรื่องเลาจากหลักฐาน 

สวนแรกนี้จะมาทําความรูจักกับ “ขอมูล (Data)” และวิธีการใชงาน
ขอมูลเพื่อสรางเรื่องเลา นอกจากนี้จะอธิบายวาขอมูลเปดคืออะไร และ
มีผลกระทบตอนโยบายในระดับชาติไดอยางไร 

ผูเขาอบรมจะไดเห็นตัวอยางขอมูลและหลักฐานจากภาคสวนตาง ๆ ที่
นํามาใชสรางเรื่องเลา  ผานการวิเคราะหและวิจัยเกิดเปนกรณีศึกษา
จํานวนมาก



หัวขอ 2: คนหา รวบรวมขอมูล และจัดทํารูปแบบขอมูล

สวนที่สองนี้จะนําเสนอความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบขอมูล ทักษะในการคนหา
ขอมูลออนไลน ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล และแนวคิดในการแปลง
ขอมูลเปนเรื่องเลา หลักสูตรจะเริ่มจากการทบทวนรูปแบบขอมูลตาง ๆ นําเสนอ
เทคนิคที่ใชในการคนหาขอมูล แปลงและประมวลผลขอมูลที่อยูในรูปแบบที่แตกตาง
กัน และเสนอแนะวิธีพัฒนาสมมติฐานและคําถามสําหรับการเลาเรื่องดวยขอมูล เรา
สามารถแนะนําเครื่องมือโอเพนซอรสที่สนับสนุนการรวบรวมขอมูลใหคุณไดใน
กรณีที่คุณตองการ เชน Mapeo - Mobile เปนตน



หัวขอ 3: เขาใจขอมูล 

สวนที่สามนี้ จะแนะนําแนวคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบและจัดการ
ขอมูลใหสะอาดเหมาะแกการนําไปใชงาน และเรียนรูการตั้งคําถามที่
จะชวยใหคุณประเมินแหลงที่มาของขอมูลได นอกจากนี้ เนื้อหายังจะ
ครอบคลุมการคํานวณพื้นฐานและหลักเบื้องตนทางสถิติ ทั้งนี้ เรื่อง
จริยธรรมและขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดจากการทํางานกับขอมูลจะ
มีการกลาวถึงดวย



หัวขอ 4: การสรางภาพจากขอมูล 

หลักสูตรหัวขอนี้จะแนะนําพื้นฐานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดวยการ
สรางภาพจากขอมูล ผานตัวอยางเรื่องเลาที่สื่อสารขอมูลดวยเทคนิค
การนําเสนอที่นาสนใจ และเครื่องมือที่ถายทอดความรูและขอมูลสถิติ
ที่หลากหลาย  ผูเขารวมจะไดรับการฝกฝนในการใชซอฟตแวรการ
สรางภาพขอมูลจํานวนหนึ่ง อาทิเชน Datawrapper และ Google Data 

Studio/Tableau เปนตน



หัวขอ 5: คิดอยางนักขาวที่ใชขอมูล 

หลังจากไดพัฒนาทักษะการใชขอมูลจากเนื้อหา กอนหนานี้แลว ผูเขา
อบรมจะไดลงมือปฏิบัติกับชุดขอมูลที่เกี่ยวของตามกลุม   เพื่อสรางเรื่อง
เลาจากชุดขอมูลเหลานั้น พรอมกับไดรับคําแนะนําผานกระบวนการ
คิดอยางนักขาวและวิเคราะหชุดขอมูลเพื่อประกอบเรื่องเลา



หัวขอ 6: สิทธิและความปลอดภัยขอมูลดิจิทัล

การทํางานกับขอมูลในยุคดิจิทัลสรางความกังวลเกี่ยวกับความเปน
สวนตัวและสิทธิ์ความเปนเจาของขอมูล เนื้อหาสวนนี้จะแนะนําวิธี
ปฏิบัติดานความปลอดภัยออนไลนเมื่อใชเทคโนโลยี รวมถึง 

สมารทโฟน คอมพิวเตอร ชุดขอมูล และอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน 

ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูเกี่ยวกับแบบจําลองภัยคุกคาม การประเมิน
ความเสี่ยง และวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของขอมูล



แนะนําตัว… / Introducing yourself... 

● จินตนาการแผนที่ประเทศไทยบนพื้นหองอบรม  / Let’s imagine there is a map of 
Thailand on the classroom floor

● เลือกยืนในตําแหนงสถานที่, จังหวัดที่คุณชื่นชอบในประเทศไทย  / Stand at the 
point that represents your favorite place in Thailand

● เมื่อทุกคนไดตําแหนงยืนครบแลว เริ่มแนะนําตัว...   / After everyone is in position, 
introduce yourself...

○ ชื่อ และ คุณมาจากหนวยงานใด  / Name and organisation you’re from
○ อธิบายบทบาทของคุณในหนวยงาน / What’s your role in the 

organisation?
○ เหตุผลที่เลือกตําแหนงที่ยืน สื่อถึงสถานที่, จังหวัดไหนในประเทศไทย  / Why 

is the place you picked your favourite location in Thailand?
○ อธิบายแนวคิดโครงการขอมูลที่คุณสนใจจะพัฒนา (ไมตองกังวล ถาคุณยังไม

ไดเริ่มคิด!) / What ideas do you have for a data project? (Don’t worry if 
you don’t have a project idea yet!) 



This lesson was adapted from the World Bank's Introduction to Data Literacy training manual by Eva Constantaras, and adapted by Yan Naung Oak, 
Open Development Cambodia and Open Development Initiative, and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
4.0 International License. For full terms of use, see here. 
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