
 
 
 

กําหนดการ 

หลักสูตรศิลปะการใชวิทยาศาสตรขอมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Art of Data Science: ADS) 

วันท่ี 14-16 ธันวาคม 2559 

ณ โรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพ สยาม 

วันท่ี 14 ธันวาคม 2559  
09:00-10:30 น. ภาพรวมของวิทยาศาตรขอมลู (Overview of Data Science)  

 วิทยาศาสตรขอมลูคืออะไร (What is Data Science?) 

 แนวโนมของวิทยาศาสตรขอมูล (Trends of Data Science)  

 ตัวอยางการประยุกตใชวิทยาศาสตรขอมลูที่ประสบความสําเรจ็ 

(Best Practice of Data Science)  

ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิหนูไพโรจน 

10:45:12:00 น. ภาพรวมของวิทยาศาตรขอมลู (ตอ)   

 เราจะสามารถประยุกตใชวิทยาศาสตรขอมลูในองคกรไดอยางไร 

(How to apply Data Science to Your Organization?)  

 เครื่องมือทีส่ามารถใชได (Data Science Tools)  

 ตัวอยางผลลัพธของการใชเครือ่งมอื  

(Examples of Results from the Recommended Tools)  

ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิหนูไพโรจน 

13:00-14:30 น. ตัวอยางของการประยุกตใช Big Data ในองคกร (1)  

 ลักษณะขององคกรตัวอยาง  

 ความตองการขององคกร  

 การกําหนดทิศทางของการนํา Data Science มาใชงาน  

 ลักษณะการทํางานกบัขอมลู 

 รูปแบบของขอมูลที่นํามาใช  

 

ผศ.ดร.วีระ เหมืองสิน 

14:45-16:00 น. ตัวอยางของการประยุกตใชงาน Data Science ในเชิงการวิเคราะหพื้นที ่

 ขอมูลเชิงพื้นที่คืออะไร (What is Spatial Data?)  

 เราจะเกบ็ขอมลูเชิงพื้นที่ไดอยางไร  

(How to Collect the Spatial Data?)  

 การวิเคราะหขอมลูเชิงพื้นที่ (Spatial Data Analysis  

 ตัวอยางการวิเคราะหขอมลูเชิงพื้นที่  

(Best Practices of Spatial Data)  

ผศ.ดร.วีระ เหมืองสิน 



 
 
 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2559 
09:00-10:30 น. เครื่องมือที่ใชเพื่อการเกบ็ขอมลู  

 ประเภทของเครื่องมือที่นํามาใช (Tools Category)  

 Hadoop คืออะไร  (What’s Hadoop?)  

 ทําไมตองใช Hadoop (Why Hadoop?) 

 ลักษณะการใชงาน Hadoop (Using Hadoop)   

ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา 

10:45:12:00 น. เครื่องมือที่ใชเพื่อการเกบ็ขอมลู (ตอ)   

 การติดต้ัง Hadoop (Hadoop Installation)  

 เปรียบเทียบ Hadoop กับเครื่องมือ RDBMS (Hadoop vs 

RDBMS)   

 ตัวอยางการใชงาน Hadoop  

ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา 

13:00-14:30 น. เครื่องมือที่ใชเพื่อการวิเคราะหขอมลู  

 แนะนําการวิเคราะหขอมลู (Introduction to Data Analysis)  

 เครื่องมือที่ใช (Data Analysis Tools)  

 องคความรูทีจ่ําเปนเพื่อการวิเคราะหขอมูล (Body of 

Knowledge for Data Analysis)  

ดร.พีรพล เวทีกลู 

14:45-16:00 น. เครื่องมือที่ใชเพื่อการวิเคราะหขอมลู (ตอ)  

 เครื่องมือและการติดต้ังเครือ่งมอื (Tools and Installations)  

 ตัวอยางการวิเคราะหขอมลูและผลการวิเคราะหขอมลู (Best 

Practices in Data Analysis )   

 

ดร.พีรพล เวทีกลู 

 

  



 
 
 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 
09:00-10:30 น. การวิเคราะหขอมลูจากโซเชียลเน็ตเวิรก 

 โซเชียลเน็ตเวิรกและขอมูลบนโซเชียลเน็ตเวิรก (Social Networks 

and Data from Social Networks)  

 การแทนโซเชียลเน็ตเวิรก (Social Network Representation)   

 ตัวอยางขอมูลจาก Social Networks (Social Networks Data 

Example)  

 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห Social Networks (Analysis Tools for 

Social Networks)   

ผศ.ดร.สกุรี สนิธุภิญโญ  

10:45-12:00 น. การวิเคราะหขอมลูจากโซเชียลเน็ตเวิรก (ตอ)   

 ตัวอยางการดึงขอมูลจากโซเชียลเน็ตเวิรก (Social Networks Data 

Retrieval)   

 ตัวอยางการวิเคราะหขอมลูจากโซเชียลเน็ตเวิรก (Example of Social 

Networks Data Analysis)  

ผศ.ดร.สกุรี สนิธุภิญโญ  

13:00-16:00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทําวิทยาศาสตรขอมลู 

 ทดลองศึกษาขอมูล ต้ังคําถามเกี่ยวกับขอมูล และวิเคราะหขอมูล   

ผศ.ดร.สกุรี สนิธุภิญโญ 

 

หมายเหตุ 

จัดเตรียม Virtual Machine ที่ทํางานบนระบบที่มีขอกําหนดตามที่ระบุไว เพื่อใหผูเขารับการอบรม เพื่อใหสามารถทดลองใช

งานเครื่องมือตาง ๆ ได 

 

  

   

 


