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C O UR SE SYLLAB U S
DATA SCIENCE PATHWAY นี้ จะช่วยปูพ้ื นฐานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้กับผู้เรียน
โดยเริ่มจากการทําความเข้าใจข้อมูล, ภาษาคอมพิ วเตอร์ และการนําโมเดล Machine Learning และ
Data Mining พื้ นฐานไปประยุกต์ใช้ได้จริง สํ าหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น Data Science Pathway
จะเป็ น ก้ า วสํ า คั ญ ที่ นํ า คุ ณ เข้ า สู่ โ ลกแห่ ง ข้ อ มู ล อย่ า งเข้ า ใจ

Competing in
a Data-Driven
World:
Understand
and Know-How

่ นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยข้อมูลให้เป็นโลกทีข
่ บ
่ นด้วยข้อมูล
เปลีย
ั เคลือ
เพื่ อให้องค์กรเป็นผู้ชนะในโลกแห่งการแข่งขันนี้ รายวิชานี้
จะให้มุมมอง แบบองค์รวม นําเสนอ Best Practices
รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่ อให้ผู้เรียน เข้าใจและรู้วิธีที่จะนํา
Data ไปปฏิบัติงานจริง

Part 0: Course
Introduction
(1 คลิป รวม 9.50 min)
ทําความเข้าใจโลกที่ขับ
เคลื่อนด้วยข้อมูล
ศาสตร์ของการจัดการ
ข้อมูล การประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากการวิเคราะห์
และจัดการข้อมูลไปใช้
งานในด้านต่าง ๆ

Part I: Data-Driven
Organization
(5 คลิป รวม 20.13 min)
ทําความเข้าใจที่มา
ความหมาย ความสําคัญ
และคุณลักษณะที่ดีของ
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล ประโยชน์ของ
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล ประเด็นที่น่าสนใจ

Part II: From Data to
Insights to Actions
( 5 คลิป รวม 32.43 min)
เรียนรู้กระบวนการใน
การนําข้อมูลไปใช้
ความสําคัญ รวมไปถึง
แผนการดําเนินงานของ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Part IV: Advanced
Data Analytics and
Use Cases
( 7 คลิป รวม 38.01 min)
เรียนรู้และทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นสูง โดยแบ่งตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ เช่น
การวิเคราะห์เชิงพรรณา
(Descriptive Task)
เชิงทํานาย (Prediction
Task) เป็นต้น

Part V: Big Data
Analytics: Do and
Don’t
( 2 คลิป รวม 15.02 min)
เรียนรู้และทําความเข้าใจ
กับสิ่งที่องค์กรควรทํา
และไม่ควรทําในการ
เปลี่ยนองค์กรที่ขับ
เคลื่อนด้วยข้อมูล

Part III: Transforming
into a Data-Driven
Organization
( 7 คลิป รวม 31.43 min)
เรียนรู้การปรับเปลี่ยน
องค์กร ให้เป็นองค์กร
ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
โดยดําเนินการด้วย
กลยุทธ์ด้านธุรกิจที่
เหมาะสมในระดับต่าง ๆ
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Part I ประกอบด้วย 8 บท
ได้แก่ Data Science in Action,
Analytics for Education,
Social Network Analytics,
Where is Big Question,
Implementation with
RapidMiner,
Import and Explore Data,
Data Preparation
และ Prediction Model

Part 0: Overview to
the Course
( 1 คลิป รวม 8.10 min)
ภาพรวมของโลกที่เต็มไป
ด้วยข้อมูลและกระบวน
การวิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ
อันนําไปสู่ความเข้าใจใน
การเอาข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์ไปใช้เพื่ อสนับสนุน
การทํางานในด้านต่าง ๆ

Part I: Data Analytics
Fundamental and Tools
( 9 คลิป รวม 65.30 min)
หลักการวิเคราะห์ข้อมูล
และการใช้เครื่องมือ
สําหรับวิเคราะห์ข้อมูล
โดยจะแบ่งการทํางาน
ออกเป็นหลาย ๆ ส่วน
ซึ่งส่วนนี้จะกล่าวถึง
การเตรียมข้อมูล
(Data Preparation)
ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ ก่อนที่จะนําไป
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อหา
Insights ต่อไป

Part II: Big Data Intro
to Practice
( 7 คลิป รวม 58.04 min)
้ งต้นทีใ่ ช้ใน
หลักการเบือ
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่ อกระจายการทํางานสู่
ระบบคอมพิ วเตอร์ที่
ประกอบด้วย คอมพิ วเตอร์
จํานวนมาก รวมถึง
หลักการใช้โปรแกรม
RapidMiner เพื่ อวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ผ่าน
Operator ที่ช่อ
ื Hadoop

Part II ประกอบด้วย 7 บท
ได้แก่ The Age of Big Data,
Map Reduce,
Big Data Tools,
Big Data with RapidMiner
Part 1,2,
Internet of Things
และ Conclusion and
Next Action
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ศึกษาและวิเคราะห์ด้วยวิธีการจาก Machine Learning
และ Data Mining โดยใช้โปรแกรม RapidMiner เพื่ อให้
เข้าใจถึงความสัมพั นธ์ของข้อมูล พฤติกรรมต่าง ๆ ของ
ลูกค้า และใช้ในการทํานายข้อมูล ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
การวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้

Part 0: Overview to
the Course
( 1 คลิป รวม 11.38 min)
ภาพรวมของการนํา
RapidMiner ไปใช้ในการ
หาความสัมพั นธ์ของข้อมูล
ในมิติต่าง ๆ โดยประกอบ
ด้วยขั้นตอน
เช่น
การเตรียมข้อมูล
การสร้างโมเดลและ
การประเมินผลการทํางาน
ของโมเดล เป็นต้น

Part I: RapidMiner Lab
( 1 คลิป รวม 14.37 min)
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม RapidMiner
ที่จะทําให้ทุกท่านเข้าใจในการ
ทํางานต่างๆ ของตัว
โปรแกรม รวมถึงการเลือก
ใช้ Operators ต่างๆ
ขั้นพื้ นฐาน รวมไปถึงเข้าใจ
ในศาสตร์แห่งวิทยาศาสตร์
ข้อมูลเพิ่ มมากขึ้น

Part IV: Summary
( 2 คลิป รวม 14.58 min)
บทสรุปแนวทางการใช้
งาน RapidMiner เพื่ อ
วิเคราะห์ขอ
้ มูลด้วยโมเดล
ชนิดต่าง ๆ ทัง
้ แบบมี
ผู้ฝึกสอนและแบบ
ไม่มีผู้ฝึกสอน

Part V: Closing Session
( 1 คลิป รวม 1.34 min)
บทสรุปแนวทางการใช้งาน
RapidMiner เพื่ อวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโมเดลชนิดต่าง ๆ
ทัง
้ แบบมีผู้ฝึกสอนและแบบ
ไม่มีผู้ฝึกสอน

Part II: Supervised
Learning
( 11 คลิป รวม 134.36 min)
รูปแบบการสร้างโมเดล
โดยมีข้อมูลฝึกสอน
(Supervised Learning)
โดยจะพู ดถึงโมเดลพื้ นฐาน
ได้แก่ การจําแนกประเภท
(Classiﬁcation) และ
การวิเคราะห์ความถดถอย
(Regression Analysis)

Part III: Unsupervised
Learning
( 9 คลิป รวม 105.13 min)
รูปแบบการสร้างโมเดล
โดยไม่มีข้อมูลฝึกสอน
(Unsupervised
Learning) โดยจะพู ดถึง
โมเดลพื้ นฐาน ได้แก่
การจัดกลุ่มของข้อมูล
(Clustering) และ
กฎความสัมพั นธ์
(Association Rules)
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Part 0: Installation
and Introduction
( 3 คลิป รวม 10.57 min)
แนะนําการติดตั้งและ
ใช้งาน Library พื้ นฐาน
ของภาษา Python

Part I: Introduction
to Python
( 7 คลิป รวม 48.44 min)
แนะนําวากยสัมพั นธ์
(Syntax) เบื้องต้นของ
ภาษา Python โดยจะ
แนะนําถึงชนิดตัวแปร
แบบต่าง ๆ

Part IV: Social
Media Retrievals
( 5 คลิป รวม 35.21 min)
การดึงข้อมูลจากสื่อ
สังคมออนไลน์ออกมา
เพื่ อวิเคราะห์ความสัมพั นธ์
ในด้านต่าง ๆ เช่น
ความเข้าใจในตัวตน
(Character) ของ
เพจต่างๆ ผ่านการ
วิเคราะห์ข้อความในโพส
ซึ่งจะนําไปสู่การประยุกต์
ใช้ในเชิงธุรกิจ

Part V: Conclusion
( 1 คลิป รวม 1.08 min)
บทสรุปการนํา Python
และ Library ต่าง ๆ
ไปใช้ในการวิเคราะห์สื่อ
สังคมออนไลน์

Part II: Numpy and
Matplotlib Library
( 6 คลิป รวม 40.32 min)
การใช้ Library เบื้องต้น
ในการทํางานเกี่ยวกับ
ตัวเลขและข้อมูล เช่น
Numpy จะสนับสนุนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข
จํานวนมากมาย Matplotlib
ใช้ในการทําจินตทัศน์
(Visualization)

Part III: Getting to
Know Pandas
( 5 คลิป รวม 36.02 min)
การนํา Library Pandas
ซึ่งจะช่วยในการทํางานใน
รูปแบบตารางหรือกรอบ
ข้อมูล (Data Frame)
ทําให้การทํางานเป็นไปได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น
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