
 
 
 
 



โครงการบริการวิชาการ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย รุ่นที่ 1” 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมีบทบาทท่ีส าคัญท่ีจะช่วยลดความซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูล

ของงานวิจัยท าให้นักวิจัยได้ผลที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ แต่ในปัจจุบันราคาของโปรแกรมส าเร็จรูป
ดังกล่าวยังมีปัญหาของราคาที่ค่อนข้างสูง การแก้ไขในเรื่องนี้สามารถท าได้โดยการหันมาใช้โปรแกรม
ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์และเปิดให้ใช้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

โปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ได้อย่าง
อิสระ (Open source software) จึงไม่มีค่าลิขสิทธิ์และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับศาสตร์สาขาต่างๆ 
อีกท้ังยังมีผู้ร่วมพัฒนาโปรแกรมอยู่เป็นจ านวนมากท่ัวโลก ท าให้มีโปรแกรมย่อยเสริมเป็นจ านวนมาก 

          นอกจากนี้โปรแกรม R ยังมีการจัดการข้อมูลที่สะดวก การค านวณท่ีรวดเร็ว และการแสดงผลกราฟิก 
           ที่มีประสิทธิภาพ 
  โครงการบริการวิชาการ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
          เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล็งเห็นความส าคัญในการใช้โปรแกรม R จึงได้จัด โครงการอบรมเชิง 
          ปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R เพ่ือใช้ในงานสถิติและงานวิจัย และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ 
          ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม R 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

และสรุปผลไดอ้ย่างถูกต้อง 
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ โปรแกรม R ในการประยุกต์งานอื่นๆ  

 
3. สถานที่ด าเนินการ 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันพุธที่ 6 – วันพฤหัสบดีที ่7 กรกฎาคม  2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. 
 

5. วิธีด าเนินงาน 
การบรรยายและการฝึกปฏิบัติการ 

 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป จ านวน 30 คน 
หมายเหตุ – ถ้าวันก่อนการอบรม 15 วัน มีผู้สมัครไม่ถึง 15 คน ทางภาควิชาสถิติขอสงวนสิทธิ์ในการ 
                ยกเลิกโครงการ 



 
7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

7.1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน 
7.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในการกระบวนการให้บริการ  

อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
7.3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ต่อ การบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 

อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
7.4 การน าความรู้ไปใช้งาน ของผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

 
8. งบประมาณรายรับและรายจ่าย 

ประมาณการรายรับ 
 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วย โปรแกรม R 
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลได้ถูกต้อง 
9.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ โปรแกรม R ในการเรียนการสอนหรือการวิจัยในด้านต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  วัน  เวลา  และรายละเอียดการอบรม 
 

วันและเวลา รายละเอียดการอบรม 
วันพุธที ่6 กรกฎาคม  2559 

09.00-10.30  น. 
  10.30-10.45  น. 
10.45-12.15  น.   

  12.15-13.00  น.    
  13.00-15.00  น. 
  15.00-15.15  น. 
  15.15-17.15  น. 

วิทยาการ-ดร.บุญญสิทธิ์ วรจันทร์ 
แนะน าโปรแกรม R การจัดการข้อมูล และค าสั่งในโปรแกรม R 
 --- รับประทานอาหารว่าง --- 
การติดตั้งและใช้เมนูส าเร็จรูป ( R commander) 
--- รับประทานอาหารกลางวัน --- 
การค านวณค่าสถิติเชิงพรรณนาและการน าเสนอด้วยกราฟ 
--- รับประทานอาหารว่าง --- 
การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 
09.00-10.30  น. 

  10.30-10.45  น. 
10.45-12.15  น.   

  12.15-13.00  น.    
  13.00-15.00  น. 
  15.00-15.15  น. 
  15.15-17.15  น. 

วิทยาการ-รศ.สายชล สินสมบรูณ์ทองและผศ.ดร. อัชฌา อระวีพร 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
--- รับประทานอาหารว่าง --- 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย 
--- รับประทานอาหารกลางวัน --- 
การเขียนฟังก์ชั่นใน R 
--- รับประทานอาหารว่าง --- 
การจ าลองข้อมูลทางสถิติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบลงทะเบียนการเข้าร่วม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย รุ่นที่ 1” 

ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม  2559 
เวลา 09.00 – 17.15 น. 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จภ. 109  ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
(รับจ านวนจ ากัด) 

เก็บค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

ชื่อ.........................................................................นามสกุล...................................................... ............................. 
ต าแหน่ง...................................................................หน่วยงาน................... ........................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................... ...................................................  
โทรศัพท์...................................................................โทรสาร.............................................................. .................... 
อีเมล์........................................................................................................ .............................................................. 
[   ] บุคคลทั่วไป   
[   ] อาจารย์/เจ้าหน้าที่/พนักงานของสถาบัน/ข้าราชการ  
[   ] นักศึกษา             
[   ] โอนเงินเป็นค่าลงทะเบียนเป็นเงิน  2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)           
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  โอนเงินเข้าบัญชี สาขาวิชาสถิติ เลขท่ีบัญชี 088 – 242966 - 6  ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
     ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯเจ้าคุณทหาร 
2. กรุณาส่งแบบตอบรับพร้อมสลิปการโอนเงินมายัง ภาควิชาสถิติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ-ทหาร

ลาดกระบัง  เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  10520 
โทรสาร 02 – 3298426  ถึงคุณอัจฉรา  แผ้วบาง 
โทร. 02 – 3264339 – 53  ต่อ 276  โทร. 089-8268877   E – mail : achara.ph@kmitl.ac.th  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    บันทึกข้อความ 

หน่วยงาน ภาควิชาสถิติ   คณะวิทยาศาสตร์  สจล.  โทร. 6168       

ที่  ศธ 0524.08(6)/2262    วันที่          27    เมษายน  2559 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรม R เพ่ือใช้ในงานสถิติและงานวิจัย” 
 
เรียน คณบดี 
 

 เนื่องด้วยภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การใช้โปรแกรม R เพ่ือใช้ในงานสถิติและงานวิจัยวันพุธที่ 6 – วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม  2559 เวลา 
9.00 – 17.15 น. ณ ห้อง จภ. 109 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ภาควิชาสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม R  
สามารถใช้ โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง  และสามารถใช้ โปรแกรม R ในการ
ประยุกต์งานอื่นๆ  (ตามเอกสารโครงการแนบท้ายบันทึกข้อความ) 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติให้จัดโครงการฝึกอบรมฯ ตามวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรดังกล่าว ได้ตามความประสงค์ 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ไพฑูรย์เจริญลาภ เป็นหัวหน้าโครงการ 

2. ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานภายในสถาบัน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคล ภายนอก   
ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้ท่านละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้ตามระเบียบของทาง
ราชการและหน่วยงาน  

3. ให้หน่วยงานผู้จัดการอบรมเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมจากเงินรายได้ค่าลงทะเบียนที่ได้รับจากผู้เข้า
รับการอบรมได้ 

 
 

              
            
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสั  ไพฑูรย์เจริญลาภ)  
            หัวหน้าภาควิชาสถิติ 

 
 


