
Career for the Future Academy: CFA   
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต (Career for the Future Academy: CFA) 
73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400   

 

DSA006: Data Science with Python and Jupyter 
 

หลกัการและเหตผุล: 
          Python เป็นภาษาทีน่ยิมน ามาในใชง้านทางดา้น Data Science  เพราะมชีดุค าสัง่ตา่งๆ ทีส่นับสนุนการท างาน

จ านวนมาก และมเีครือ่งมอืทีเ่ป็นตัวชว่ยในการพัฒนาทีเ่รยีกวา่ Jupyter Notebook เป็น Opensource Software ทีช่ว่ย

ในการเขยีนและ Execute Program ทีม่คีวามสะดวกและง่ายกับการพัฒนางาน ซึง่การเรยีนรูเ้ครือ่งมอืและการใชค้ าสัง่
ในภาษา Python ในการประมวลผลขอ้มลูตามกระบวนการของ Data Science 

 
วตัถปุระสงค:์ 

• เรยีนรูว้ธิกีารท างานและการพัฒนาภาษา Python กับการวเิคราะหข์อ้มลูแบบตา่ง ๆ  

• เรยีนรูว้ธิกีารใชง้าน Jupyter Notebook 

 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• Programmer 

• นักวเิคราะหร์ะบบ 

• ผูท้ีส่นใจท่ัวไป 
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• มคีวามรูพ้ืน้ฐานการพัฒนาโปรแกรมภาษา Python 

• มคีวามรูเ้กีย่วกับขอ้มูล หรอืระบบฐานขอ้มูล 
 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• Python Programming 

• Types 

• Expressions and Variables 

• String Operations 

• Python Data Structures 

• Lists and Tuples 

• Sets 

• Dictionaries 

• Conditions and Branching 

• Loops 

• Functions 

• Objects and Classes 

• Working with Data in Python 

• Reading files with open 

• Writing files with open 

• Loading data with Pandas 

• Working with and Saving data with Pandas 

• Working with Numpy Arrays 

• Numpy 1d Arrays 

• Numpy 2d Arrays 

• Jupyter Notebook Introduction 

• Setting Up Jupyter Notebook  

• Using Jupyter Notebook  

• Publishing Notebooks  

• Data Analysis Using Pandas 

• Parsing the Crime Dataset  

• Pandas Data Structures  

• Exploring and Visualising the Data  

• Creating an Interactive Widget  

• Scraping Data 

• Introduction to Data Scraping  

• Scraping Web Page Data  
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• Interactive Visualizations  

• Fetching Data from a REST API Using Requests  

• Importing API Data into Pandas  

 
วทิยากร: อาจารย ์วเิชยีร ยงรตันกจิ  

 

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• Microsoft Certified Professional (MCP) 

 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

12,500 บาท 11,000 บาท 

** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
 

สถานทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 
 

รปูแบบการเรยีนออนไลน ์

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 
    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  
    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 
3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

https://zoom.us/join
mailto:training@nstda.or.th

