
 

หลกัสตูรทกัษะความรอบรูด้า้นขอ้มูล 
(A Series of Data Literacy Training)   

 
ทีม่าหลกัสตูร  
 
ความรอบรูด้า้นขอ้มูล (Data Literacy) เป็นทกัษะในการอ่าน ท าความเข้าใจข้อมูล ท างานกบัข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลกัฐานสนบัสนุน ในสงัคมดจิิทลัปจัจุบนั ความรอบรูด้้านข้อมูลเป็น
สิง่จ าเป็นส าหรบัหน่วยงานและบุคคลทีต่้องรูเ้ท่าทนัและมีทกัษะใช้ข้อมูลให้เป็น โดยใช้ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ (เช่น ทางคณิตศาสตร์และสถิต)ิ ในการอ่านและเข้าใจข้อมูล ดงันั้น ด้วยทกัษะ
ความรอบรูด้้านข้อมูลจะสามารถน าเสนอเร่ืองราวทีอ่งิหลกัฐานเชิงลึกได้มากขึน้    
 
ในประเทศไทย การอบรมทกัษะให้รูเ้ท่าทนัข้อมูลพบได้ในกลุ่มเอกชนและภาครฐั ส่วนภาคประชาสงัคม 
เครือข่ายองค์กรอสิระ และสือ่สารมวลชนท้องถ่ิน ยงัขาดการบูรณาการทกัษะเหล่าน้ีในการท างาน ดงันั้น 
East-West Management Institute - Open Development Initiative (EWMI-ODI) ซึ่งเป็น
องค์กรหลกัทีด่ าเนินงานพฒันาส่งเสริมข้อมูลเปิดในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง ได้เล็งเห็นความส าคญัในการ
ส่งเสริมทกัษะความรอบรูด้้านข้อมูลให้แก่ภาคประชาสงัคมโดยเฉพาะเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองที่
สนใจ ได้เรียนรูท้กัษะ สรา้งความเข้าใจ และเลือกใช้งานด้านข้อมูลทีม่ีอยู่อย่างมากมายในปจัจุบนั อีกท ัง้
สามารถน าเสนอเร่ืองราวพรอ้มหลกัฐานข้อมูลเชิงลึกสู่สาธารณะได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
        
โครงการ Voices for Mekong Forests (V4MF) สนบัสนุนโดยสหภาพยุโรป (European Union) 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดธรรมาภบิาลป่าไม้ในชุมชน มีความยนิดีเปิดรบัผู้สนใจจากภาคประชาสงัคม องค์กร
ไม่แสวงหาผลก าไร เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง และสือ่สารมวลชนท้องถ่ิน เข้าร่วมอบรมชุดหลกัสูตร
ทกัษะความรอบรูด้้านข้อมูล (A series of Data Literacy Training) ซึ่งประกอบด้วยเน้ือหา 3 ระยะ 
แต่ละระยะจ าเป็นต้องใช้เวลาท ัง้สปัดาห์เพ่ือส่งเสริมทกัษะความรู ้และการฝึกฝนให้แก่ผู้เข้ารบัการอบรม 
สรา้งความคุน้เคยและสามารถน าทกัษะทีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้กบัข้อมูลจริงภายหลงัการอบรม  
 
หลกัสูตรทกัษะความรอบรูด้้านข้อมูลน้ีได้รบัการแปลและปรบัเน้ือหาให้เข้ากบัปริบทของประเทศไทย 
EWMI-ODI และผู้จดัท าเน้ือหาหลกัสูตรขอขอบคุณหลกัสูตรต้นฉบบั World Bank’s Data Literacy 
Program ทีอ่นุญาตให้ใช้หลกัสูตร และผู้ทีเ่ก่ียวข้องต่าง ๆ ทีใ่ห้ค าปรึกษาเพ่ือการพฒันาหลกัสูตรน้ี
ส าหรบัประเทศไทย   
      
วตัถุประสงคห์ลกัสตูร 

• เพ่ิมพูนทกัษะความรอบรูด้้านข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเล่าเร่ืองข้อมูลเชิงลึกด้วย
ภาพ  แก่ภาคประชาสงัคม องค์กรไม่หวงัผลก าไร และสือ่สารมวลชนท้องถ่ิน โดยเฉพาะ
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง  

• ส่งเสริมให้เกิดการตดัสนิใจอย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านสิง่แวดล้อมและป่าไม้ของ
ประเทศไทย  

ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รบั  
 
ผู้เข้ารบัการอบรมจะได้เรียนรูท้กัษะต่าง ๆ เพ่ือให้รูเ้ท่าทนัข้อมูล ดงัน้ี    

• มีความเข้าใจเร่ืองข้อมูลเปิด (Open Data) และผลกระทบทีม่ีต่อนโยบายและการจดัการข้อมูล 
เพ่ือการน าเสนอเร่ืองราวอย่างมีประสทิธิภาพ 

• มีทกัษะคน้หาและจดัการข้อมูล ตลอดจนพฒันาเป็นเร่ืองราวทีช่วนตดิตามและน่าเชื่อถือด้วย
การใช้ข้อมูลเป็นหลกัฐาน   
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• เข้าใจแนวคดิการจดัการข้อมูล ท าข้อมูลให้สะอาดเพ่ือการน าไปใช้ และประเมนิความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูลได้ 

• มีทกัษะพฒันาองค์ประกอบต่าง ๆ ของเร่ืองราวทีน่ าเสนอความรูแ้ละข้อมูลทีไ่ด้จากการ
วิเคราะห ์  

• แลกเปล่ียนความรูก้บัผู้เชี่ยวชาญทีจ่ดัท าเร่ืองราวทีใ่ช้ข้อมูลสนบัสนุน (Data-driven stories) 
• ได้รบัประกาศนียบตัรเมือ่เข้าอบรมจบหลกัสูตรท ัง้ 3 ระยะ        

 
เน้ือหาหลกัสตูร   
 
หลกัสูตรน้ี ประกอบด้วยเน้ือหา 3 ระยะ โดยแต่ละระยะจะใช้เวลาประมาณ 1 สปัดาหข์องแต่ละเดือน 
และแต่ละสปัดาห์จะประกอบด้วยเน้ือหาทีม่ีความต่อเนื่องกนั ซึ่งผู้เข้ารบัการอบรมจ าเป็นต้องเข้าร่วมให้
ครบท ัง้หลกัสูตร (3 คร ัง้)  
 

ครัง้ที ่1     หวัข้อ 1: น าเสนอเร่ืองเล่าจากหลกัฐาน   
หวัข้อ 2: คน้หา รวบรวมข้อมูล และจดัท ารูปแบบข้อมูลทีเ่หมาะสม 

ครัง้ที ่2     หวัข้อ 3: เข้าใจข้อมูล 
หวัข้อ 4: การสรา้งภาพจากข้อมูล   

ครัง้ที ่3     หวัข้อ 5: คดิอย่างนกัข่าวทีใ่ช้ข้อมูลเป็น   
หวัข้อ 6: สทิธิข้อมูลดจิิทลัและความปลอดภยัของข้อมูล  

 
หวัข้อ 1: น าเสนอเร่ืองเล่าจากหลกัฐาน  
ส่วนแรกน้ีจะมาท าความรูจ้กักบั “ข้อมูล (Data)” และวิธีการใช้งานข้อมูลเพ่ือสรา้งเร่ืองเล่าเก่ียวกบัป่า
ไม้ นอกจากน้ีจะอธิบายว่าข้อมูลเปิดคืออะไร และมีผลกระทบต่อนโยบายในระดบัชาตไิด้อย่างไร ผู้เข้า
อบรมจะได้เห็นตวัอย่างข้อมูลและหลกัฐานจากภาคส่วนต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้สรา้งเร่ืองเล่า ผ่านการวิเคราะห์
และวิจยัเกิดเป็นกรณีศกึษาจ านวนมาก 
  
หวัข้อ 2: คน้หา รวบรวมข้อมูล และจดัท ารูปแบบข้อมูลทีเ่หมาะสม  
ส่วนทีส่องน้ีจะน าเสนอความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกบัรูปแบบข้อมูล ทกัษะในการคน้หาข้อมูลออนไลน์ 
เคร่ืองมือตวัอย่างทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล และแนวคดิในการแปลงข้อมูลเป็นเร่ืองเล่า หลกัสูตรจะเร่ิม
จากการทบทวนรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอเทคนิคทีใ่ช้ในการคน้หาข้อมูล แปลงและประมวลผลข้อมูล
ทีอ่ยู่ในรูปแบบทีแ่ตกต่างกนั และเสนอแนะวิธีพฒันาสมมตฐิานและค าถามส าหรบัการเล่าเร่ืองด้วยข้อมูล 
เราสามารถแนะน าเคร่ืองมือโอเพนซอร์สทีส่นบัสนุนการรวบรวมข้อมูลให้คุณได้ในกรณีทีคุ่ณต้องการ 
เช่น Mapeo – Mobile เป็นตน้ 
 
หวัข้อ 3: เข้าใจข้อมูล  
ส่วนทีส่ามน้ี จะแนะน าแนวคดิพ้ืนฐานของการจดัระเบียบและจดัการข้อมูลให้สะอาดเหมาะแก่การ
น าไปใช้งาน และเรียนรูก้ารต ัง้ค าถามทีจ่ะช่วยให้คุณประเมนิแหล่งทีม่าของข้อมูลได้ นอกจากน้ี เน้ือหา
ยงัจะครอบคลุมการค านวณพ้ืนฐานและหลกัเบื้องต้นเก่ียวกบัสถิต ิท ัง้น้ี เร่ืองจริยธรรมและข้อผดิพลาดที่
อาจเกิดขึน้ได้จากการท างานกบัข้อมูลจะมีการกล่าวถึงด้วย 
  
หวัข้อ 4: การสรา้งภาพจากข้อมูล    
หลกัสูตรหวัข้อน้ีจะแนะน าพ้ืนฐานการสือ่สารทีม่ีประสทิธิภาพด้วยการสรา้งภาพจากข้อมูล ผ่านตวัอย่าง
เร่ืองเล่าทีสื่อ่สารข้อมูลด้วยเทคนิคการน าเสนอทีน่่าสนใจและเคร่ืองมือทีถ่่ายทอดความรูแ้ละข้อมูลสถิต ิ
ผู้เข้าร่วมจะได้รบัการฝึกฝนในการใช้ซอฟต์แวร์การสรา้งภาพข้อมูลจ านวนหนึ่ง อาทเิช่น 
Datawrapper และ Tableau 
  
หวัข้อ 5: คดิอย่างนกัข่าวทีใ่ช้ข้อมูล 
หลงัจากได้พฒันาทกัษะการใช้ข้อมูลจากเน้ือหาก่อนหน้าน้ีแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือปฏบิตักิบัชุด
ข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องตามกลุ่ม เพ่ือสร้างเร่ืองเล่าโดยใช้ชุดข้อมูลเหล่านั้น ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการน้ีจะให้
ค าแนะน าผ่านกระบวนการคดิอย่างนกัข่าวและวิเคราะห์ชุดข้อมูลเพ่ือประกอบเร่ืองเล่า 
 



 3 

หวัข้อ 6: สทิธิข้อมูลดจิิทลัและความปลอดภยัของข้อมูล 
การท างานกบัข้อมูลในยุคดจิิทลัสรา้งความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัและสทิธิค์วามเป็นเจ้าของ
ข้อมูล เน้ือหาส่วนน้ีจะแนะน าวิธีปฏบิตัดิ้านความปลอดภยัออนไลน์เมือ่ใช้เทคโนโลยี รวมถึง สมาร์ท
โฟน คอมพิวเตอร์ ชุดข้อมูล และอนิเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวนั ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรูเ้ก่ียวกบั
แบบจ าลองภยัคุกคาม การประเมนิความเสีย่ง และวิธีการตรวจสอบความปลอดภยัของข้อมูล 
 
ระยะเวลาอบรม / สถานที ่ 
 
หลกัสูตรน้ีใช้ระยะเวลาในการอบรมท ัง้สิน้ 15 วนั ณ ศูนยว์นศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกบัป่า (RECOFTC) 
กรุงเทพฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ครัง้ คร ัง้ละ 5 วนั ซึ่งมีก าหนดการจดัอบรมในแต่ละคร ั้งดงัน้ี 
 

ครัง้ที ่1: หวัข้อที ่1 และ 2 3 - 7 กุมภาพนัธ์ 2563 
ครัง้ที ่2: หวัข้อที ่3 และ 4 9 - 13 มีนาคม 2563 
ครัง้ที ่3: หวัข้อที ่5 และ 6 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 

  
คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม 
 

• ท างานภาคประชาสงัคม NGOs สมาชิกเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง หรือนกัสือ่สารมวลชน
ท้องถ่ิน  

• มีประสบการณ์ท างานด้านป่าไม้อย่างน้อย 1 ปี และท างานเก่ียวข้องกบัการใช้ข้อมูล เช่น 
งานวิจยั คน้หา จดัการ และวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข่าวเชิงลึก เป็นต้น 

• มีความสนใจในข้อมูลและการเล่าเร่ืองทีม่ีผลกระทบต่อการตดัสนิใจและเชิงนโยบาย  
• มุ่งม ั่นทีจ่ะมีส่วนร่วมตลอดชุดหลกัสูตร เมือ่ได้รบัการคดัเลือกแล้ว หน่วยงานต้นสงักดัของผู้เข้า

รบัการอบรมจะต้องร่วมลงชื่ออนุญาตให้ผู้ทีไ่ด้รบัคดัเลือก เข้าอบรมตลอดท ัง้ 3 ระยะ โดยแต่ละ
ระยะจะใช้เวลาประมาณ 5 วนัของแต่ละเดือน   

• หลกัสูตรน้ียนิดีต้อนรบัผู้สมคัรทีเ่ป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ สตรี และเยาวชนทีส่นใจเพ่ิมพูนทกัษะความ
รอบรูด้้านข้อมูล  
         

ความคาดหวงัจากผูเ้ขา้อบรม 
  
ผู้จดัอบรมคาดหวงัว่าผู้เข้าอบรมทุกคนจะ 

• น าแล็ปท็อปส าหรบัใช้ในงานอบรม 
• มีส่วนร่วมในหลกัสูตรตลอดกระบวนการ  
• ผลิตเร่ืองราวทีใ่ช้ข้อมูลสนบัสนุนอย่างน้อย 1 ชิ้นหลงัจบหลกัสูตร และน าเสนอสู่สาธารณะผ่าน

เว็บไซต์หรือสือ่สงัคม  
         
วธิีสมคัร 
  
ผู้สนใจสามารถสมคัรออนไลน์ (https://bit.ly/2sy5c68) โดยจะปิดรบัสมคัรเทีย่งคนืของวนัพฤหสับดี
ที ่10 มกราคม พ.ศ. 2563  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ ตดิต่อ คุณกญัจน์สุรีย์ ยิม้สาลี อีเมล์: 
kunsuree.yimsaree@recoftc.org โทร. 092 404 9395     
 
คา่ใช้จา่ยหลกัสตูร 
  
ไม่มีคา่สมคัรหรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ  
 
ผู้ทีส่มคัรและได้รบัการคดัเลือกเข้าอบรมจะได้รบัการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายในการเข้าอบรมตามหลกัสูตร 
ได้แก่ คา่เดนิทางภายในประเทศ คา่ทีพ่กัและคา่อาหาร ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ตามระเบียบ
ของ RECOFTC)  
 
  

https://forms.gle/xpYXoF2tVi768vjT7
https://bit.ly/2sy5c68
mailto:kunsuree.yimsaree@recoftc.org

	หลักสูตรทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล
	(A Series of Data Literacy Training)

