โครงการอบรม
เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติยุคใหม่ด้วย R Commander”
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเฉพาะงานด้านสังคมศาสตร์ที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดโปรแกรมหนึ่งในประเทศไทย คือ SPSS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ทางสถิติ และการจั ด การข้อมู ลต่ าง ๆ แต่ ก ารจั ดหาโปรแกรมดั งกล่ าวที่ มี
ลิ ขสิ ท ธิ์ ถูก ต้ องนั้น มี ค่ าใช้ จ่ ายสู ง จึ งอาจเป็ น อุ ป สรรคในการท างานวิจั ย ของมหาวิท ยาลัย ที่ มี
ข้อจากัดด้านงบประมาณ จึงจาเป็นต้องศึกษาการใช้ Open Source Software ที่ผู้พัฒนา/เจ้าของ
ซอฟต์แวร์ได้อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งและใช้งานได้อย่างไม่จากัดทั้งจานวนและรูปแบบการใช้งาน ไม่
ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัว ในเชิงการค้า หรือในองค์กร
โปรแกรม R เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปที่เหมาะสาหรับการนาไปใช้ในงานด้านสถิติ ทั้งยังเป็น
ซอฟต์แวร์ที่อนุญ าตให้ใช้ได้โดยไม่ต้อ งเสียค่าใช้จ่ายๆ ใด (Open Source Software) นอกจากนี้
ในปัจจุบันโปรแกรม R ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบเมนูเพื่อง่ายต่อการทางาน
เช่ น เดี ย วกั บ โปรแกรม SPSS โดยผ่ า น Package ที่ เ รี ย กว่ า R Commander ซึ่ ง ท าให้ เ ลื อ ก
กระบวนการท างานในโปรแกรมได้ห ลากหลายวิธี ม ากขึ้น ดังนั้ น อาจารย์จึ งควรมี องค์ความรู้
พื้นฐานในด้านการใช้ โปรแกรม R เพื่อสามารถพัฒ นาทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติขั้นสูง
ต่อไปได้ งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงได้จัดอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติยุคใหม่
ด้วย R Commander” โดยเรียนเชิญ วิทยากรผู้มี ความรู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้
ความเข้าใจ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการวิจัยได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการใช้และฟังก์ชันต่างๆ ของ R Commander
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถนา R Commander ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยได้
ผู้เข้าร่วมการอบรม
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 45 คน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
2 วัน
วิทยากร
รศ.ดร.กมล บุษบา
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พาณิชกิจโกศลกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์
วันเวลาและสถานที่
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557
เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
สถานที่ ณ ห้อง SC 2039 อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. อาจารย์ ส ามารถใช้ โปแกรมแบบ Open Source Software แทนการใช้ โปรแกรมที่ มี
ค่าใช้จ่ายสูง

กาหนดการ (ฝึกปฏิบัติ)
23 ก.ค.57
เวลา
รายละเอียด
08.30 น.-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 น.-12.00 น.
โครงการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติยุคใหม่ดว้ ย R Commander”
โดย รศ.ดร. กมล บุษบา และ ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พาณิชกิจโกศลกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์
- การติดตั้ง R Commander
- ความสามารถของ R Commander
- การสร้างแฟ้มข้อมูลและการเรียกใช้แฟ้มข้อมูลจากโปรแกรมชนิดอื่น
- การสร้างตัวแปรใหม่และการจัดการตัวแปร
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสารวจ (Exploratory Data Analysis)
- การสร้างตารางการจร (Contingency Tables)
- การเขียนกราฟแบบต่าง ๆ การบันทึกกราฟและผลลัพธ์
12.00 น.-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-16.00 น.
- การทดสอบค่าเฉลี่ยสองกลุ่มทีเ่ ป็นอิสระกัน
Parametric and Nonparametric Tests
- การทดสอบค่าเฉลี่ยสองกลุ่มทีส่ ัมพันธ์กัน
Parametric and Nonparametric Tests
- การทดสอบสัดส่วน
หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น.-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.
กาหนดการ (ฝึกปฏิบัติ)
24 ก.ค.57
เวลา
รายละเอียด
08.30 น.-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 น.-12.00 น.
โครงการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติยุคใหม่ดว้ ย R Commander” (ต่อ)
โดย รศ.ดร. กมล บุษบา และ ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พาณิชกิจโกศลกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์
- การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว
Parametric and Nonparametric Tests
- การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายทาง
Parametric and Nonparametric Tests
12.00 น.-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-16.00 น.
- การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย
Linear Regression, Polynomial Regression, Nonlinear Regression
- การสร้างเลขสุ่มจากการแจกแจงแบบต่าง ๆ
หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น.-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

