Data Science with Python and Jupyter
หล ักการและเหตุผล :
Python เป็ นภาษาทีน
่ ย
ิ มนามาในใช ้งานทางด ้าน Data Science เพราะมีชด
ุ คาสัง่ ต่างๆ ทีส
่ นับสนุนการทางาน
จานวนมาก และมีเครือ
่ งมือทีเ่ ป็ นตัวช่วยในการพัฒนาทีเ่ รียกว่า Jupyter Notebook เป็ น Opensource Software ทีช
่ ว่ ย
ในการเขียนและ Execute Program ทีม
่ ค
ี วามสะดวกและง่ายกับการพัฒนางาน ซึง่ การเรียนรู ้เครือ
่ งมือและการใช ้คาสัง่ ใน
ภาษา Python ในการประมวลผลข ้อมูลตามกระบวนการของ Data Science
ว ัตถุประสงค์ :
 เรียนรู ้วิธก
ี ารทางานและการพัฒนาภาษา Python กับการวิเคราะห์ข ้อมูลแบบต่าง ๆ
 เรียนรู ้วิธก
ี ารใช ้งาน Jupyter Notebook
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
 Programmer
 นักวิเคราะห์ระบบ
 ผู ้ทีส
่ นใจทัว่ ไป
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 มีความรู ้พืน
้ ฐานการพัฒนาโปรแกรมภาษา Python
 มีความรู ้เกีย
่ วกับข ้อมูล หรือระบบฐานข ้อมูล
้ หาหล ักสูตร :
เนือ





























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
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Creating an Interactive Widget
Scraping Data
Introduction to Data Scraping
Scraping Web Page Data
Interactive Visualizations
Fetching Data from a REST API Using Requests
Importing API Data into Pandas

วิทยากร :
อาจารย์ วิเชียร ยงรัตนกิจ



วิทยากรประจาสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
Microsoft Certified Professional (MCP)

จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 3 วัน (18 ชัว่ โมง)
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียนอบรม :
ค่าลงทะเบียน (บาท/คน)
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
่ แล้ว)
ทุนสนั บสนุน (70%)
ชาระเพิม
่ (30%)
10,850

4,650*

* หากไม่สามารถเข ้ารับการอบรมได ้และไม่ได ้แจ ้งสละสิทธิล
์ ว่ งหน ้าก่อนการอบรม 2 สัปดาห์ หรือ 14 วันทาการก่อนวัน
อบรม จะต ้องชาระค่าลงทะเบียนในราคาเต็ม หรือในอัตรา 100%
** สถาบันฯ เป็ นหน่วยงานราชการ จึงไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทต
ี่ ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
้ 6
เลขที่ 73/1 อาคารสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชัน
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.nstdaacademy.com/depa_EEC
E-mail:
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